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این هم از شماره ی سیزدهم نشریه ی دنا. 

ســیزده؛ امیــدوارم جــزء کســانی نباشــید کــه ایــن شــماره را نحــس می داننــد؛ چراکــه تــا چنــدی دیگــر بــه 
شــما ثابــت می کنــم ایــن شــماره نــه تنهــا نحــس و مایــه ی بدشانســی نیســت، شــانس و اقبــال خــوب هــم 

ــد داشــته باشــد. می توان

ــی(  ــش و صفحه آرای ــا ویرای ــب ت ــردآوری مطال ــر )از گ ــر نظ ــیزدهم از ه ــماره ی س ــم ش ــراف کن ــد اعت بای
ــودم  ــال ب ــه خوش اقب ــود، چراک ــس نب ــا نح ــت ام ــواری ها را داش ــن دش ــم بیش تری ــر تجربیات ــن دیگ در بی
ــا  ــرا تنه ــه م ــد همیش ــه مانن ــد ک ــارم بودن ــتانی در کن ــم دوس ــت بگوی ــر اس ــاید بهت ــا ش ــکاران ی ــه هم ک
نگذاشــتند تــا ایــن شــماره هــم علی رغــم دشــواری هایش بــه بهتریــن شــکل آمــاده شــود. از طرفــی ســیزده 
ــا اولیــن شــماره از ایــن نشــریه اســت کــه  ــا اقبــال باشــد چراکــه شــماره ی ســیزدهم دن شــاید شــروعی ب
ــه ی  ــق مجل ــن طری ــرد. از ای ــرار می گی ــش ق ــار مخاطبان به صــورت الکترونیــک )به طــور آزمایشــی( در اختی

ــد داشــت. ــدی خواه ــماره های بع ــرای ش ــر ب ــد و مســیری بازت ــد ش ــده خواه ــش دی ــا بیش ازپی دن

و مهم تریــن نکتــه ی خوش اقبالــی شــماره ســیزدهم، ایــن اســت کــه آخریــن شــماره ای بــود کــه همــکاران 
ــا بایــد ســردبیری ایــن جانــب را تحمــل می کردنــد. ایــن شــماره ی تابســتانه  آخریــن شــماره ای خواهــد  دن
بــود بــه عنــوان ســردبیر در دنــا همــکاری خواهــم داشــت ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه از ایــن نشــریه 
ــم و از هــر کمکــی  ــار همــکاران شــماره های بعــدی بمان ــا در کن دل بکنــم. همــواره ســعی خواهــم کــرد ت

دریــغ نکنــم. 

ــا ماننــد شــماره های پیشــین  امــا در مــورد ایــن نســخه ی نشــریه، در ایــن شــماره هــم افتخــار داشــتیم ت
ــدن  ــه خوان ــن شــماره شــما را ب ــب ای ــن مطال ــم. در بی ــا ببینی ــکاران دن ــن هم ــدی را در بی دوســتان جدی
ــده ی انگل هــای کنترل کننــده  ــه ی تکامــل آزمایشــگاهی E.coli و پرون ــاه، مقال ــی از روب یادداشــت درس های
ــس  ــه در پردی ــتانه ک ــر آس ــتاده ب ــش ایس ــی از همای ــماره گزارش ــن ش ــور در ای ــم. همین ط ــوت می کن دع

علــوم برگــزار گردیــد، تهیــه و ارائــه شــده اســت کــه مطالعــه اش خالــی از لطــف نخواهــد بــود.

می خواهــم در آخــر نکتــه ای را یــادآور شــوم کــه شــاید کمــی بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. آن نکتــه 
ــه  ــیدن ب ــت و رس ــود کیفی ــرفت، بهب ــرای پیش ــش ب ــم تالش های ــا علی رغ ــه ی دن ــت؛ مجل ــالت دناس رس
ــه محیطــی  ــن ک ــک رســالت داشــته اســت، ای ــواره ی ــن نشــریات زیست شناســی هم ــاال در بی ــای ب مقام ه

ــد  ــده بتوانن ــت به قلم ش ــازه دس ــندگان ت ــا نویس ــم آورد ت ــرایطی را فراه ــری و ش ــرای یادگی ــد ب باش
ــر و  ــتارانی ماه ــده، ویراس ــندگانی  زب ــا نویس ــا از آن ه ــند ت ــور بنویس ــد چط ــاد بگیرن در آن ی

ــم  ــریه خان ــابق نش ــردبیر س ــه س ــور ک ــوند. همان ط ــد ش ــر متول ــی مبتک صفحه آرایان
ــمان  ــس حواس ــت"، پ ــکده ی ماس ــریه دانش ــا نش ــد "دن ــه بودن ــر گفت فرهنگ مه

باشــد صاحــب ایــن نشــریه ی همــه ی مــا هســتیم و مــا مشــخص می کنیــم 
ــه کجــا برســد.  چــه مســیری را طــی کنــد و ب

سردبیر

اخبارسخن سردبیر
جامعــه ای کــه شــما در آن زندگــی می کنیــد می توانــد شــکل دهنده ی پیچیدگــی مغــز شــما باشــد. در جوامــع 

حشــرات ایــن موضــوع بــه شــکل متفاوتــی از جوامــع انســانی و دیگــر مهــره داران اتفــاق می افتــد.

ــا  ــط ب ــه بخــش مرتب ــج نشــان داده اســت ک ــی، نتای ــرد و اجتماع ــای منف ــن زنبوره در بررســی مقایســه ای بی
ــن  ــر اســت. ای ــرد کوچک ت ــای منف ــه زنبوره ــی نســبت ب ــای اجتماع ــز زنبوره ــناختی در مغ ــای ش پردازش ه
ــا  ــدگان و ماهی ه ــتانداران، پرن ــامل پس ــره داران ش ــیاری از مه ــه در بس ــت ک ــی اس ــالف الگوی ــوع خ موض
ــدازه ی بخش هــای مذکــور در مغــز افزایــش  ــی ان ــا افزایــش اجتماع گرای ــده می شــود. در ایــن جوامــع ب دی

می یابــد.

Sean O’Donnell، پروفســور دانشــگاه درکســل، اظهــار  دارد کــه "کلونی هــای ایــن حشــرات بــا تکیــه بــر 

اجتمــاع خــود، می تواننــد نیــاز بــه اســتفاده از مغــز در هــر فــرد به تنهایــی را کم تــر کننــد. مــا ایــن 
موضــوع را فرضیــه ی شــناخت توزیعــی )The distributed cognition hypothesis( نامیدیــم." این فرضیه 
به طــور مشــخص بــا مــدل افزایــش پیچیدگــی مغــز مهــره داران متناســب بــا اجتماع گرایــی آن هــا 
در تضــاد اســت. در بیــن مهــره داران بــا افزایــش پیچیدگــی جامعــه نیــاز بــه توانایی های شــناختی 
افزایــش می یابــد. محققــان علــت را در فرضیــه ای بــا نــام “Machiavellian intelligence”  توجیــه 
می کننــد. طبــق ایــن فرضیــه از آن جــا کــه افــراد موجــود در جامعــه از یــک ســو در رقابــت 
ــای  ــد دفاع ه ــوارد مانن ــی م ــد در برخ ــر می توانن ــوی دیگ ــتند و از س ــع هس ــر مناب ــر س ب
ــد کــه دارای هــوش  ــردی را برمی گزین ــاً ف ــا هــم متحــد شــوند، تکامــل نهایت گروهــی ب
شــناختی باالتــر باشــد. امــا ایــن موضــوع در حشــرات کمــی متفــاوت اســت. معمــوالً در 
ــا  ــق شــدن ی ــم خویشــاوند هســتند و موف ــا ه ــراد ب ــی اف ــای حشــرات، تمام کلنی ه

ــرای کل کلنــی )به عنــوان یــک واحــد( تعریــف می شــود. نشــدن ب
گــروه تحقیقاتــی پروفســور O’Donnell بــه دنبــال یافتــن تأثیــر جوامــع حشــرات 
بــر مغــز آن هــا بودنــد و بررســی خــود را بــر روی 29 گونــه ی نزدیــک زنبــور کــه 
ــاد و ســاختارهای  ــی در ابع ــا کندوهای ــرد و اجتماعــی ب شــامل زنبورهــای منف
متفــاوت می شــد، انجــام دادنــد. نتایــج نشــان داد کــه مغــز زنبورهــای منفــرد 
cor�( mushroom bodies ــام ــا ن ــه ب ــی ک ــبت در بخش های ــه نس  ب

pora pedunculata( شــناخته می شــوند بزرگ تــر هســتند. ایــن 
بخش هــا در ادغــام درک حشــره از چندیــن حــس، یادگیــری اجتماعــی 
و حافظــه ی فضایــی نقــش دارنــد کــه ایــن نقش هــا بهتریــن معیارهــا 
بــرای تشــخیص پیچیدگــی شــناختی حشــره می باشــند. ایــن 
نتایــج از ایــن فرضیــه حمایــت می کنــد کــه بــا تکامــل رفتارهــای 
اجتماعــی، نیــاز فــردی حشــره بــه توانایی هــای شــناختی کم تــر 

می شــود.

اشتراک گذاری مغزها در حشرات!

 Sean O›Donnell, Susan J. Bulova, Sara DeLeon, Paulina Khodak, Skye Miller, Elisabeth
 Sulger. Distributed cognition and social brains: reductions in mushroom body investment
 accompanied the origins of sociality in wasps (Hymenoptera: Vespidae). Proceedings of
2015.0791.rspb/10.1098 :DOI 2015 ,the Royal Society B
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ــب  ــوم تقل ــا مفه ــد ت ــمندان در تالش ان دانش
ماننــد  ســاده تر  مــدل  در سیســتم های  را 
 Dictyostelium discoideum آمیــب 
مطالعــه کننــد. در مرحلــه ای از چرخــه ی 
ــن آمیــب کــه پیــش از  ــان، چندی زندگــی آن
ــا  ــد ت ــم می آین ــرد ه ــد گ ــک زی بودن آن ت
ابتــدا تــوده ای چند ســلولی و ســپس هاگــدان 
تشــکیل دهنــد. در طــول ایــن عملکــرد 
ــد. ــود می آی ــه وج ــب ب ــانس تقل ــی، ش جمع

ر  طــی ایــن فرآینــد، برخــی از د
ــا  ــا نهایت آمیب ه
ســاقه ی  بــه 
ن  ا گـــــد ها
تبدیــل شــده و 
ند  می میـــر
کــه  درحالــی 
در  ســایرین 
ی  ال بــا
ن  ا گــد ها
گرفتــه  قــرار 
را  هاگ هــا  و 

تشــــــکیل 
ــای  ــد و ژن ه می دهن
ــا  خــود را بــه نســل بعــد انتقــال می دهنــد. ب

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهران

شــده اســت تــا تفــاوت در تکامــل آنــان 
بررســی شــود. مشــاهده  شــده اســت کــه در 
صــورت ایجــاد اختــالل در ایــن ژن هــا، یــک 
ــب  ــه آمی ــل ب ــارکت کننده تبدی ــب مش آمی

می شــود. متقلــب 

از  نشــانی  کــه  می رفــت  انتظــار  ابتــدا 
مســابقه ی تســلیحاتی در DNA یافــت شــود، 
ــن  ــارزه ی بی ــد مب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب چراک
ــایر  ــی از س ــارکت کننده آنالوگ ــب و مش متقل
ــان و  ــن میزب ــارزه ی بی ــد مب ــا مانن مبارزه ه
ــتیز در  ــاد س ــث ایج ــه باع ــد ک ــوژن باش پات
ــج  ســازش می شــود.اما برخــالف انتظــار، نتای
ــود.  ــلیحاتی نب ــابقه ی تس ــان دهنده ی مس نش

 ،Dicty مطالعــه ی دو جمعیــت دور افتــاده
ــت،  ــن دو جمعی ــه در ای ــود ک ــن ب ــر ای بیانگ
ژن هــای اجتماعــی کم تــر از ســایر ژن هــا 
تغییــر می یابنــد کــه نشــانگر ایــن اســت 
باعــث  انتخابــی  نیروهــای  برخــی   کــه 
جمعیت هــای  در  تفاوت هــا  حفظ شــدن 
ــوع ژنتیکــی  ــش تن ــاده می شــود. افزای دورافت
جمعیــت  یــک  در  اجتماعــی  ژن هــای 
درمقابــل جلوگیــری از تفــاوت بیش تــر در 
ــی  جمعیت هــای جــدا شــده، فرضیــه ی تعادل
را تاییــد مــی نماینــد. درنتیجــه نــه متقلب هــا 
ــری  ــد دیگ ــه مشــارکت کنندگان نمی توانن و ن

ــد. ــذف کنن را ح

غیر خویشــاوند  آمیب هــای  جمع شــدن 
بــرای تشــکیل هاگــدان، ممکــن اســت برخــی 
ــرکت  ــاگ ش ــکیل ه ــر در تش ــا بیش ت گونه ه
ــد.  ــرکت نکنن ــاقه ش ــکیل س ــرده و در تش ک

هســتند.  متقلــب  آمیب هــا  ایــن 

تکنولــوژی توالی یابــی ژنــوم بــه بررســی 
موفقیــت اســتراتژی تقلــب در بــازی انتخــاب 
ــان  ــی ها نش ــد. بررس ــک می کن ــی کم طبیع
ــب  ــدام از دو ژن تقل ــچ ک ــه هی داده اســت ک
و مشــارکت، نمی تواننــد بــر جمعیــت مســلط 
شــوند و در رقابــت بــا یکدیگــر بــه یــک حالت 
تعادلــی می رســند. ایــن حالــت تعادلــی تنهــا 
ــود  ــاد می ش ــده ای ایج ــای پیچی در محیط ه
ــروز  ــتراتژی پی ــدام اس ــت ک ــح نیس ــه واض ک

خواهــد شــد.

ــی و  ــر فراوان ــه  تغیی ــته ب ــب وابس ــود تقل س
ــورت  ــد.در ص ــت می باش ــیوع آن درجمعی ش
ــارکت کنندگان  ــا مش ــب، ی ــن متقل رواج یافت
روی  بــر  فشــار  یــا  و  می شــوند  حــذف 
یافــت  بــه  منجــر  مشــارکت کننده ها، 
ــب  ــا تقل ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــی جدی راهکار های

می  گــردد.

ــه ی  ــوم 20 گون ــروژه، ژن ــن پ ــرای انجــام ای ب
ســپس  شــده  اســت.  توالی یابــی   Dicty
رفتــار  در  دخیــل  ژن   140 در  تفاوت هــا 
اجتماعــی مطالعــه و بــا ســایر ژن هــا مقایســه 

آیا متقلب ها دارای برتری تکاملی 
می باشند؟

Elizabeth A. Ostrowski , Yufeng Shen , Xiangjun Tian , Richard Sucgang , Huaiyang Jiang , Jiaxin Qu , Mariko Katoh-Kurasawa , Debra A. Brock , Christopher Dinh , Fremiet Lara-Garduno , Sandra L. Lee , Christie L. 
Kovar , Huyen H. Dinh , Viktoriya Korchina , LaRonda Jackson , Shobha Patil , Yi Han , Lesley Chaboub , Gad Shaulsky , Donna M. Muzny , Kim C. Worley , Richard A. Gibbs , Stephen Richards , Adam Kuspa , Joan 
E. Strassmann , David C. Queller. Genomic Signatures of Cooperation and Conflict in the Social Amoeba. Current Biology, 2015 DOI: 10.1016/j.cub.2015.04.059

ــا  ــور ی ــه حض ــه ای ک ــمندان در مطالع دانش
عــدم حضــور RNA قارچ هــا و باکتری هــا 
ــور  ــه ط ــد ب ــی می کردن ــان را بررس در درخت
ــی  ــادی از RNA نوع ــر زی ــره مقادی غیر منتظ
two-spotted spi� ــج  ــی رای ــت گیاه )آف

dermites( را یافتنــد.

بــه  ایــن کنه هــا   RNA از  واقــع ٪99  در 
در  کــه  درختانــی  در  بیش تــری  مقادیــر 
ــت.این  ــود داش ــد، وج ــوده نبودن ــط آل محی
ــم های  ــه مکانیس ــد ک ــان می ده ــواهد نش ش
ــن  ــر مهاجمی ــوده، در براب ــان آل ــی گیاه دفاع

کرده اســت.  پیشــرفت  بیولوژیکــی 

 Frederic E. Pitreٰ بــه عقیــده ی دکتــر 
تیــم  سرپرســت  و  مونتــرال  دانشــگاه  از 
ــای  ــر آلودگی ه ــت در براب ــی، مقاوم تحقیقات
محیطــی باعــث عملکــرد بهتــر سیســتم 
ــل  ــی مث ــر آفت های ــان دربراب ــی درخت دفاع

می شــود.  spidermite

تحقیقاتــی مشــابه مطالعــه ی اخیــر در شــرایط 
بــر روی درختانــی متفــاوت  گلخانــه ای و 
وعکس      العمــل آن هــا نســبت بــه آفاتــی از 
گــروه عنکبوتیــان، حشــرات و به خصــوص 

ــت. ــام اس ــال انج ــا درح قارچ ه

آیا آالینده های موجود در خاک سبب 
مقاومت درختان دربرابر آفت ها می شود؟

محققین دانشگاه کمبریج و مؤسسه ی تحقیقاتی 
بابراهام کشف کرده اند که  در بافت های بسیاری 
از پستانداران که DNA هایشان به طور طبیعی 
جدیدی  عملکردی  بود؛اجزای  جهش یافته 

فعالیت می کند.

مجله  در  ژوئن   22 که  جدیدی  تحقیقات 
شد  چاپ   Biology  Chemical  Nature
سیتوزین  ۵-فرمیل  باز  که  می دهد  نشان 
)۵fc( به مقادیر اندکی در بافت  زنده ی موش 
به صورت پایدار موجود می باشد. به نظر می رسد 
نقش  ژنوم  روی  باز  این  فیزیکی  جایگاه  که 

کلیدی در فعال بودن ژنوم دارد.

بسیار  جایگاه  در   DNA روی  بر  جهش  این 
خاصی از ژنوم )ناحیه ی تنظیمی( کشف شده 
همه ی  در  اگرچه   )۵fc( ترکیب  است.این 
بسیار  آن  مقدار  اما  است  موجود  بافت ها 
بافت  در  را  آن  یافتن  امر  همین  است  اندک 
مشکل می کند به طوری که در مغز که دارای 
بیش ترین غلظت می باشد ppm10 و در سایر 

بافت ها بین ppm1 تا ppm۵ می باشد.

 DNA ساختار  که  پیش  سال   ۶0 حدود  در 
 ،)G(گوانین باز  نوع   4 بود  شده  کشف 
سیوزین)C(، آدنین)A( و تیامین)T( شناسایی 
شده بودند که نحوه ی چینش این باز ها ترکیب 

یک ژنوم را مشخص می کرد. این باز ها در واقع 
کوچک   )modification( مدیفیکیشن های 
اپی ژنتیکی  مارک های  همان  یا  شیمیایی 
یا  ژن  یک  تفسیر  چگونگی  بر  که  می باشند 

روشن و خاموش شدن آن تٔاثیر می گذارند.

۵fc هم یکی ازین مارک ها است که هنگامی 
که گروهی از آنزیم ها که TET نامیده می شوند 
می افزاید،  متیله شده   DNA به  را  اکسیژن 
که  می شد  تصور  ابتدا  در  مي شود.  تشکیل 
باز   )transitional state(گذار حالت   ۵fc
آنزیم های  توسط  بعدا  که  می باشد  سیتوزین 
می شود.  جدا   DNA از  ترمیم کننده  تخصصی 
پایدار  از حضور  نشان  که  تحقیقات جدید  اما 
بر  اثباتی  بافت هاست  همه ی  در  ترکیب  این 

نقش کلیدی آن در ژنوم است.

ساختار  تغییر شکل  با  می تولند   ۵fc واقع  در 
اثر  نحوه ی  بر   DNA دوتایی)مضاعف( 

مستقیم  طور  به   DNA  روی بر  پروتئین ها 
یا غیر مستقیم نقش داشته باشد و از این 

طریق حتی بر بیان ژن ها تا ٔ ثیر بگذارد.

DNA توسعه ی الفبای
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دنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

تحقیقاتـی  )مرکـز   CNRS تحقیقاتـی  تیـم 
پژوهش هـای علمـی در فرانسـه( بـا همـکاری 
دانشـگاه Montpellier و دانشگاه استنفورد، 
 DNA معـادل یک برنامـه ی کامپیوتـری را در
بـر  تـا  نمودنـد  جاسـازی  باکتریایـی  سـلول 
اسـاس حضور یـک مولکـول خـاص در ادرار و 

خـون، بیمـاری را آشـکار سـازد.

این مقاله  اولین قدم در اسـتفاده از سـلول های 
پزشـکی  تشـخیص  بـرای  برنامه ریزی شـده 
محیـط  در  بیمـاری  تشـخیص  می باشـد. 
مولکولـی  حضـور  پایـه ی  بـر  آزمایشـگاهی ، 
مختـص یک بیماری، در مایعـات فیزیولوژیکی 
می باشـد. ایـن تسـت های آزمایشـگاهی گاهـا 
پیچیـده بـوده و نیازمنـد تکنولوژی های خاص 
می باشـند کـه اغلب تنهـا در بیمارسـتان ها در 

دسـترس اند.

بـه  زیسـتی  سیسـتم های  کـه  اینجاسـت 
ماننـد  زنـده  .سـلول های  می آینـد  کمـک 
می تواننـد  کـه  هسـتند  نانوماشـین هایی 
بسـیاری از سـیگنال ها را شناسـایی و پردازش 
آنـان پاسـخ دهنـد. در نتیجـه  بـه  نماینـد و 
کاندید هایـی مناسـب بـرای ایجـاد تسـت های 

می باشـند. جدیـد 

 Centre( CBSدر Jérôme Bonnet تیـم 
بـه   )for Structural Biochemistry
ایـن منظـور، بـا اسـتفاده از اصولـی برگرفتـه 
syntheticbiolo- د الکترونیـک  از  رشـده 

gy ، سیسـتم هایی ژنتیکـی طراحـی کردنـد 
یـک  ماننـد  را  زنـده  سـلول های  بتواننـد  تـا 

نماینـد. برنامه ریـزی  کامپیوتـر 

 Jérôme Bonnet در طـول تحصیـل خـود 

در اسـتنفورد، یـک ترانزیسـتور ژنتیکـی به نام 
transcriptor ابـداع  نمود.

قـرار دادن یـک یـا چنـد transcriptor در 
باکتـری آنـان را بـه رایانه هـای میکروسـکوپی 
transcriptor ایـن در  می سـازد.  تبدیـل 

الکتریکـی استفاده شـده در  هـا سـیگنال های 
مولکولـی  سـیگنال های  توسـط  الکترونیـک 
کـه بیـان ژن را کنتـرل می کننـد جایگزیـن 
برنامـه ی  یـک  می تـوان  بنابرایـن  شـده اند. 
ژنتیکـی را در واکنـش بـه ترکیبـات مختلـف 

مولکولـی، در یـک سـلول زنـده قـرار داد.

Jérôme Bon� پژوهـش ، ایـن  طـی   در 
دانشـگاه  Eric Renardاز  پروفسـور  و   net
را  جدیـد  تکنولـوژی  Montpellier ایـن 
بـرای آشکارسـازی سـیگنال های بیمـاری در 

بردنـد. کار  بـه  کلینیکـی  نمونه هـای 

نمونه هـای کلینیکـی، محیط هـای پیچیـده ای 
آنـان  در  سـیگنال ها  تشـخیص  کـه  هسـتند 
دشـوار می باشـد. پژوهشـگران از توانایی هـای 
تشـخیص  بـرای   transcriptor تقویتـی 
کـم،  مقادیـر  در  حتـی  بیمـاری،  مارکرهـای 
موفـق  همچنیـن  آنـان  می نماینـد.  اسـتفاده 
شـدند تـا نتایـج تسـت را در DNA باکتـری 

بـه مدت چند مـاه ذخیـره سـازند. بنابراین 
عملکردهـای  می تواننـد  هـا  سـلول 

متفاوتـی بـر مبنای حضور چنـد مارکر 
مختلـف داشـته باشـند. ایـن منجـر 
بـه باز شـدن مسـیر بـه تسـت های 

می شـود. دقیق تـر  تشـخیصی 

Alexis Cour� گفتـه ی  بـه 
در  دکتـری  دانشـجوی   ،bet
نویسـنده ی  و   Montpellier
خـود  روش  »مـا  مقالـه :  اول 
اثـر  و  نموده ایـم  اسـتاندارد  را 
سیسـتم های باکتریایی مصنوعی 

در نمونه هـای کلینیکـی را نشـان 

استفاده از باکتری هوشمند 
برای تشخیص بیماری

داده وهمچنیـن تکنیـک سـریعی بـرای اتصال 
شناسـاگر  سیسـتم های  بـه   transcriptor
باعـث  ایـن روش هـا  کرده ایـم.  ابـداع  جدیـد 
تسـهیل اسـتفاده ی دوبـاره از ایـن سیسـتم ها 

می شـود.«

بـرای آزمایش ایـن طرح، محققان ترانزیسـتور 
ژنتیکـی را بـه یـک سیسـتم باکتریایـی که به 
غلظـت گلوکز پاسـخ می دهـد، اتصـال نمودند 
تـا حضور غیرعـادی گلوکـز در ادرار بیمارهای 

دیابتی را آشـکار سـازد.

بـه گفتـه ی Jérôme Bonnet : »تمرکـز ما 
در حـال حاضـر بـر روی سـاخت سیسـتم های 
بتواننـد  کـه  می باشـد  مصنوعـی  ژنتیکـی 
را  بیماری هـا  مختلـف  مولکولـی  مارکرهـای 
شناسـایی نماینـد. در آینـده ایـن کار می تواند 
بـرای  میکروبـی  فلـور  سـاخت  بـه  منجـر 
خصـوص  بـه  مختلـف،  بیماری هـای  درمـان 

مرتبـط  بیماری هـای 
روده  بـــــا 

شـود.«

A. Courbet, D. Endy, E. Renard, F. Molina, J. Bonnet. Detection of pathological biomarkers in human clinical samples 
via amplifying genetic switches and logic gates. Science Translational Medicine, 2015; 7 (289): 289ra83 DOI: 10.1126/
scitranslmed.aaa3601

احتماًل  که  و آبزی  تک   سلولی  پالنکتون  یک 
آن   به  دانشمندان  و  میکروب هاست  شکارچی 
warnowiidsمی گویند، دارای لکه ایی به رنگ 
بنفش تیره است که به آن ocelloid می گویند. 
این لکه بسیار شبیه به ساختار چند سلولی چشم 

سایر جانوران است.

تحقیق بر روی این ساختار عجیب و جالب 
و  کانادا  تحقیقاتی  موسسه  توسط  که 
گرفته  صورت  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه 
ساختار  این  که  می دهد  نشان  است، 
ساختارهای  دارای  چشم مانند 
زیرسلولی و اندامک هایی است که 
بسیار شبیه به لنز، قرنیه، 
عنبیه و شبکیه در 
یی  چشم ها

که  را  چشم ها  این  است.  چندسلولی  ساختار  با 
قابلیت  می نامند،  دوربینی"  "چشم  اصطالحاً 
مثل  موجوداتی  در  و  دارند  را  اجسام  شناسایی 
جمع آوری  با  دانشمندان  می شود.  یافت  انسان 
بریتیش  کلمبیا و ژاپن و  از سواحل  این موجود 
آنالیز چگونگی شکل گیری  توالی یابی ژنوم آن و 
روش  )توسط  چشم مانند  ساختارهای  این 
ابعاد  در  را  آن ها  سه بعدی  ساختار  که  جدیدی 
زیرسلولی بازسازی می کند.(  متوجه شده اند که 
یک الیه از جنس میتوکندری های به هم پیوسته 
قرنیه  معادل  و  کرده  احاطه  را  آن  درشت  لنز 
می باشد. همچنین شبکه ای از پالستید های به هم 
هم زیستی  طی  می رسد  به نظر  )که  پیوسته ای 
باستانی با جلبک های قرمز بدست  آمده است( از 
پالستید ها  شده اند.  منشعب  شبکیه مانند،  بخش 
خود دارای ژنوم اند و در حضور نور در گیاهان و 
تولید  انرژی  و  فتوسنتز کنند  جانوران می توانند 
کنند. پالستید های موجود در بخش شبکیه مانند 
در جذب نور و کشف جهت آن مانند یک سنسور 
حساس عمل می کنند. دانشمندان هنوز از اینکه 
چشم  نوع  این  از  چگونه  warnowiids ها 
درباره ی  ولی  ندارند  اطالعی  می کنند  استفاده 
روش زندگی و نحوه ی تغذیه آن اطالعاتی کسب 

موجودات  این  مثال  برای  کرده اند، 
شکارگر از تاژکدارانی شفاف تغذیه 
نماتوسیست  همچنین  می کنند. 
)nematocysts( بزرگی دارند که 

همانند نیزه ای کوچک در شکارکردن 
pis�  عمل می کند. عده ایی دیگر دارای

و  گسترده  به سرعت  که  )تانتاکولی   ton
به  آن  عملکرد  هنوز  که  هستند  می شود(  جمع 
تحقیقاتی  تیم  این  نیست.  مشخص  دقیق  طور 
در  چشم مانند  ساختار  این  که  می زند  حدس 
شناسایی طعمه و فرستادن پیام های شیمیایی به 
سایر نقاط سلول نقش داشته باشد. این طعمه های 
دارای هسته ایی  )dinoflagellate( که  شفاف 
بزرگ و کروموزوم های فشرده اند، جهت گیری نور 
را به هنگام عبور نور از خودشان تغییر دهند. یک 
احتمال می تواند این باشد که ساختار چشم مانند

جهت گیری  تغییر  شناسایی  با    warnowiid
نور بتواند طعمه را شناسایی کند.این ساختار های 
ولی  متفاوت اند  طورپایه ایی  به  که  چشم مانند 
انجام  را  نور(  و میزان  یک کار )شناسایی جهت 
از  یکی   Leader دکتر  عقیده  به  می دهند. 
اعضای ارشد این تیم، نشانه های بارزی از تکامل 

همگرا هستند.

پالنکتونی که چشمی 
مشابه چشم انسان دارد

Gregory S. Gavelis, Shiho Hayakawa, Richard A. White III, Takashi Gojobori,Curtis A. Suttle, Patrick J. Keeling & Brian S. Leander. 
Eye-like ocelloids are built from different endosymbiotically acquired components. Nature, 2015 DOI: 10.1038/nature14593

Society for Experimental Biology. «Can pollution help trees fight 
infection?.» ScienceDaily. ScienceDaily, 29 June 2015.

Martin Bachman, Santiago Uribe-Lewis, Xiaoping 
Yang, Heather E Burgess, Mario Iurlaro, Wolf 

Reik, Adele Murrell, Shankar Balasubramanian. 
�5Formylcytosine can be a stable 

DNA modification in mammals. 
Nature Chemical Biology, 

2015; DOI: 10.1038/
nchembio.1848



ــطوح  ــوران دارای س ــیاری ازجان ــز بس مغ
مطالعــه ای  می باشــد.  پیچ خــورده ای 
جدیــد نشــان داده اســت درجــه و شــدت 
ایــن پیچ خوردگی هــا از یــک رابطــه ی 
ــون  ــد؛ قان ــت می کن ــاده تبعی ــی س ریاض

.)Scaling law( پیمایــش

موجــب  موجــود  پیچ خوردگی هــای 
ــه ی  ــا الی ــز ی ــر مغ ــطح قش ــش س افزای
ــود.  ــتری می ش ــاده ی خاکس ــی م خارج
البتــه تمامــی پســتانداران دارای قشــر 
مثــال  بــرای  نیســتند؛  پیچ خــورده 
ــال  ــری کام ــا دارای قش ــا و رت ه موش ه
liss�" گــروه در  و  می باشــند   صــاف 

امــا  قــرار می گیــرند،   ”encephalic
ــل  ــتاندارانی مث ــل پس ــته ی مقاب در دس
پریمات هــا، وال هــا، ســگ ها و گربه هــا 
بــا پیچ خوردگی هــای متعــدد در قشــر 
 ”gyrencephalic" دســته ی  در  مــخ 

می گیرنــد. قــرار 

ســعی  دانشــمندان  دهه هــا  بــرای 
میــزان  میــان  ارتبــاط  برقــراری  در 

تاخوردگــی قشــر مغــز و دیگــر ویژگی هــا 
داشــتند. تالشــی کــه در طیــف وســیعی 
شــناختی،  علــوم  همچــون  علــوم  از 
نتیجــه ای  بالینــی  و  اجتماعــی  علــوم 
Suzana Hercula� حــال  نداشــت. 

ــگاه  ــدان دانش ــت و فیزیک no، نورولوژیس
فــدرال در برزیــل، موفــق بــه ارائــه ی 
پیش بینــی  بــرای  ریاضــی  رابطــه ای 
مغــز  قشــر  تاخوردگی هــای  الگــوی 
ــی  ــا بررس ــت. وی ب ــتانداران شده اس پس
اطالعــات مربــوط بــه ۶2 گونــه ی متفاوت 
lissencephal� دســته ی دو  هــر   در 

بــه  موفــق   gyrencephalic و   ic
ــت.  ــی شده اس ــوی احتمال ــی الگ پیش بین
ــطح  ــه س ــد ک ــان می دهن ــات نش اطالع
کلــی و ضخامــت قشــر بــا  مســاحت 
ــا  ــی و ب ــورت نمای ــه ص ــر ب ــی قش بیرون
ــت  ــن اس ــاط دارد. ممک ــوان 1.2۵ ارتب ت
ــه ی  ــا رابط ــد ام ــر برس ــه نظ ــده ب پیچی
نشــان داده شــده مشــابه رابطــه ی دیگــری 
اســت کــه بــرای کاغذ هــای مرطــوب 
Her� می شــود. اســتفاده   مچاله شــده 

culano بــا تــا کــردن کاغذ هــای خیــس 
بــا ضخامت هــای متفــاوت بــر روی ســطح 
میزناهارخــوری خــود موفق به محاســبه ی 
ســطح کلــی شــد. وی بیــان مــی دارد کــه 
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کنفیگوراســیونی  و  شــکل  در  کاغذ هــا 
ــطح  ــن س ــه پایین تری ــد ک ــرار می گیرن ق
ــن  ــرژی را داشــته باشــند و احتمــاال ای ان
ــود.  ــاهده می ش ــز مش ــز نی ــده در مغ پدی
دپارتمــان  نورولوژیســت   ،Striedter
اعصــاب دانشــگاه لوتــران برزیــل و عــده ی 
بــه  از دانشــمندان معتقدنــد  دیگــری 
علــت دخالــت نیرو هــای داخلــی در مغــز 
ــه  ــت؛ چراک ــت نیس ــه درس ــن مقایس ای
کاغذ هــا تنهــا تحــت فشــار خارجــی 
ناشــی از دســت هســتند و در شــرایط 
ــز  ــر مغ ــطح قش ــه س ــبت ب ــی نس متفاوت
ــان مــی دارد:  ــد. Striedter بی ــرار دارن ق
ــده  ــطوح پیچی ــکل گیری س ــی ش چگونگ
در مغــز همچنــان ناشــناخته اســت و 
تکیــه بــه یــک رابطــه ی ریاضــی درســت 
ــا Herculano از  ــد. ام ــر نمی آی ــه نظ ب
دیــد متفاوتــی بــه ایــن مســاله می نگــرد. 
وی بیــان مــی دارد: قشــر در حــال رشــد 
ــه  ــی از جمجم ــی ناش ــروی خارج ــا نی ب
اتخــاذ  در  ســعی  و  می شــود  رو بــه رو 
پایدارتریــن وضعیــت را دارد. بنــا بــه 
گفتــه ی او رابطــه ی پیمایــش الگــوی 
تاخوردگــی قشــر را نشــان می دهــد و 
ــی  ــه نم ــش آن را توجی ــی پیدای چگونگ

ــد. کن
Science| DOI: 10.1126/science.aac8797

مغز شما مثل یک کاغذ 
مچاله شده است!

دانشـجوی   ،)Jeff Dean(دییـن جـف 
اسـت  شـده  موفـق   ،Minnesota دانشـگاه 
کار  بـه  بـا  وی  بسـازد.  مصنوعـی  مغـز  یـک 
گرفتـن ابررایانه هـای زمـان خـود، شـبکه های 
شبیه سـازی  را  انسـان  مغـز  درون  عصبـی 
نمـود و سیسـتمی را ایجـاد کـرد کـه می توانـد 
اطالعـات را تحلیـل کنـد و حتـی بیامـوزد. اما 
مشـکل بزرگـی کـه وجـود داشـت این بـود که 
کامپیوترهـای موجـود در آن زمـان گنجایـش 
کافـی بـرای انجام چنیـن کارهایی را نداشـتند 
را  اطالعـات  بـاالی  حجـم  نمی توانسـتند  و 
محاسـباتی  قدرت هـای  و  کننـد  پشـتیبانی 
جـف  نبودنـد.  جواب گـو  کافـی  به انـدازه 
عصبـی  شـبکه  دربـاره   ،)Jeff Dean(دییـن
سـاخته خـود می گویـد "مـا فقـط از آن بـرای 
 حـل معماهـای بازی شـکل اسـتفاده کردیـم."
2۵سـال  بـه  برمی گـردد  موضـوع  ایـن 
شـرکت  وارد  دییـن  آن کـه  از  قبـل  پیـش، 
محاسـباتی  قدرت هـای  ذات  و  شـود  گـوگل 
باشـد. کـرده  تغییـر  انـدازه  ایـن   تـا 
جـف دییـن، به عنوان یکـی از اولین مهندسـان 
سیسـتم  یـک  سـاخت  در  گـوگل،  شـرکت 
امپراتـوری  زیربنـای  به عنـوان  محاسـباتی 
آنالیـن گـوگل، همـکاری داشـت. این سیسـتم 
پـل ارتباطـی بیـن هـزاران ماشـین کامپیوتری 
میـان  در  را  وی  کار  ایـن  می کنـد.  برقـرار  را 
 )Silicon Valley(مهندسـان سـیلیکون ولـی
مشـهور کـرده اسـت. اکنـون کـه سیسـتم ها و 
ایده هایـی کـه آن هـا را پیش می برند، به شـدت 
شـبکه های  دنیـای  بـه  او  کرده انـد،  رشـد 

بازگشـته   )neural networks(عصبـی
مصنوعـی  مغزهـای  ایـن  بـار،  ایـن  و  اسـت؛ 
 به طـور قابل مالحظـه ای خـوب کار می کننـد.

مشـهور،  محققـان  از  تیمـی  همـراه  بـه 
عصبـی ای  شـبکه های   ،)Dean(دییـن
را  صـورت  می توانـد  کـه  ساخته اسـت 
همچنیـن،  دهـد؛  تشـخیص  تصویرهـا  در 
حتـی  و  دهـد  تشـخیص  را  گوینـده  صـدای 
بسـیاری  کنـد.  درک  نیـز  را  گوینـده  زبـان 
Mic� از تکنولـوژی-  شـرکت های   از 
 -Twitter و   Facebook تـا   rosoft
می سـازند. مشـابه  قابلیت هـای  بـا   خدماتـی 
الگوریتم هـای پایـه ای کـه در ایـن سیسـتم ها 
اسـتفاده می شـوند، بـا آن هایـی کـه در دهـه 
تفـاوت  بودنـد،  دسـترس  در  میـالدی   80
لطـف  بـه  هم اکنـون،  امـا  ندارنـد.  چندانـی 
افـرادی مثـل دییـن)Dean(، مـا قدرت هـای 
رونـق  نیازمنـد  کـه  داریـم  محاسـباتی ای 
 Sebastian(یافتـن اسـت. سبسـتین تـرون
گـوگل  شـرکت  سـابق  همـکار   ،)Thrun
کـه  داشـتم  بـاور  همیشـه  "مـن  می گویـد 
یادگیـری انسـان نتیجـه ارتبـاط بیـن قوانیـن 
سـاده با مقدار زیاد و فشـرده ای از سـخت افزار 
و اطالعـات اسـت. هم اکنـون همـه این هـا را 
دراختیـار داریـم. ایـن فرصتـی بـرای ماسـت 
کـه مـدل یادگیـری را از ایـن نمونـه بسـیار 
سـطحی و ازنظـر آمـاری، بسـیار محـدود را با 
 مدلـی به شـدت بـدون مـرز جایگزیـن کنیم."
 )Dean(دییـن میـالدی،  دهـه ی90  در 
محققی در شـرکت DEC، شـرکت تولیدکننده 
ایـن  بـود.  محاسـباتی  بـزرگ  سیسـتم های 
در  را  جهانـی  تجـارت  زمـان  آن  در  شـرکت 
وقتـی  می بـرد.  پیـش  خـود  کاری  حـوزه ی 
وارد  دییـن  شـد،  منحـل   DEC شـرکت 
گـوگل شـد و آنجـا عضـو یـک گـروه کوچـک 

می توانیـم  مـا  دادنـد،  نشـان  کـه  بـود 
و  زیـاد  بسـیار  محاسـباتی  قـدرت 
باورنکردنـی را بـا مرتبط نمـودن هزاران 
آوریـم. دسـت  بـه  کوچـک   دسـتگاه  
از  او در سـاخت نرم افـزاری کـه اطالعـات را 
پـردازش  و  ذخیـره  دسـتگاه ها  ایـن  طریـق 
دسـتگاه ها  ایـن  داشـت.  همـکاری  می کـرد، 
از ایـن روش، هماننـد یـک کامپیوتـر بـزرگ 
از  بـزرگ  شـرکت های  می کردنـد.  عمـل 
به عنـوان  کـه  می کننـد  اسـتفاده  ابزارهایـی 
را  امـکان  ایـن  آن هـا  بـه  سـری  سـالح های 
می دهـد کـه موتورهـای جسـت وجوی خـود 
میلیـون  هـزاران  سـریع  دسترسـی  آمـاده  را 
نفـر از مخاطبـان از سرتاسـر جهـان کننـد. بر 
مبنـای پژوهش هایـی کـه گـوگل بعدهـا آن 
دیگـر هماننـد  منتشـر کـرد، شـرکت های  را 
Twitter ،Facebook و Yahoo شـروع بـه 

نمودنـد. ابزارهـای مشـابه  از  اسـتفاده 

به طورکلـی، الگوریتم هـای مغـز ماننـد، تفاوت 
دوران  در  دییـن  کـه  آن هایـی  بـا  چندانـی 
دانشـگاه خـود بـرای سـرگرمی اسـتفاده کرد، 
به هرحـال  کـه  اینجاسـت  مسـئله  ندارنـد. 
کـه  دارنـد  بهتـری  درک  اکنـون  محققـان 
بسـازند کـه  چگونـه شـبکه های چندالیـه ای 
از  چندالیـه ای  شـبکه  از  شبیه سازی شـده 
مغـز  از  را  فرمـان  کـه  هسـتند،  نورون هـا 

 )Dean(انسـان صـادر می کننـد. دییـن
از  بازآفرینـی  یـک  "ایـن  می گویـد: 

چیـزی کـه نورون هـا انجـام می دهند 
نیسـت بلکه چکیـده ای از برداشـت 

مـا از ایـن اسـت کـه نورون هـا 
در مغـز چگونـه فعالیـت 

" می کننـد.

استفاده از مجموعه ماشین های 
کوچک تر به جای ابررایانه ها برای 
شبیه سازی شبکه های عصبی مغز

 Nanfang Yu
پروفسـور  یک دسـتیار  فیـــــز
دانشـگاه  در  کلمبیـا عملـی 
نـــــش   وهـمکــارا
دانشـگاه های   Zدر  ü r i c h
دو  واشــــنگتن  تژی و  ا ستـــر ا
باعـث  کـه  ن اصلـی  خنک شـد
در مورچه هـای نقـره ای  صحرایـی 
گرم تریـن  از  زمیـن یکـی  نقـاط 
.می شـود را کشـف  نـد د  نمو

داد تیـم Yu برای اولین  نشـان  بـار 
مورچه هـا از پوشـش خاصـی از مو برای 
کنترل امواج الکترومغناطیسی در بازه ی 
خورشـیدی)مرئی  طیـف  از  وسـیعی 
تابـش  طیـف  تـا  نزدیـک(  فروسـرخ  و 
اسـتفاده  فروسـرخ(  گرمایی)اواسـط 
می کننـد و با اسـتفاده از مکانیسـم های 
فیزیکـی در باندهـای طیفـی مختلـف، 
 دمـای بـدن خـود را کاهـش می دهنـد.

از  نمونـه ای  :”ایـن   Yu گفتـه ی   بـه 
چگونگـی عملکـرد تکامل در سـازگاری 
انجـام  بـرای  فیزیکـی  ویژگی هـای 
و تضمیـن  فیزیولوژیکـی  فعالیـت  یـک 

مدت هاســت کــه انســان از مخمر هــا 
ایــن ســلول های  اســتفاده می کنــد. 
کوچــک کــه از نانوایــی تــا صنعــت 
ــد  ــد فاق ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
هرگونــه ارتبــاط یــا کار جمعی هســتند. 
امــا اخیــرا یــک تیــم تحقیقاتــی در 
شــده  موفــق  واشــنگتون  دانشــگاه 
ــلولی  ــاط بین س ــی از ارتب ــت نوع  اس
ــی شــکل  ــای نانوای ــن مخمره را بی
دهــد. ایــن مرحلــه اولیــن گام 
ــمی  ــاخت ارگانیس ــیر س در مس

اســت. چند ســلولی 

مقالــه ی  بــا  مطابــق 
ه  پ شــد چا
ســط  تو

مطالعـات  کـه  درحالـی  می باشـد.  بقـا 
فیزیکـی  اپتیـک  بـا  رابطـه  در  زیـادی 
محـدوده ی  در  زنـده  سیسـتم های 
انجـام شـده  طیـف فرابنفـش و مرئـی 
امـواج  نقـش  از  مـا  درک  اسـت، 
فروسـرخ در زندگـی آنـان محدود 

اسـت. این مطالعات 
می دهند  نشـان 
امـواج  ایـن 
بـه  کـه 

چشم 
ن  نسـا ا
ئـی  مر نا

نقـش هســتند 
تــی  حیـــــــــــا

بــــــرای  ت  ا د جــــــــو  مو
می دهنـد.” انجـام   زنــــــده 

کشـف تیـم Yu می تواند منجر بـه ابداع 
اجـزای اپتیکـی مسـطح جدیـدی شـود 
کـه حداکثـر ویژگی هـای خنک کنندگی 
سـطوح  می باشـند.این  دارا  را 
بـاال  بازتاب پذیـری  خنک کننـده، دارای 
تابشـی  بـازده  و  خورشـیدی  درطیـف 
باالیـی در طیـف تابش گرمایـی خواهند 
داشـت. درنتیجـه می تواننـد کاربردهای 
مفیـدی بـه عنـوان سـطح خنک کننـده 
ابـزار  سـاختمان ها،  ماشـین ها،  در 
باشـند. داشـته  پوشـاک  حتـی   و 

نقـره ای  مورچه هـای 
Cataglyphis bombyci� )صحرایـی
na( در اواسـط روز، زمانـی کـه دمـای 

بـر  می رسـد،   70°C بـه  زمیـن  سـطح 
روی سـطح بیابـان فعالیـت می کننـد و 
بایـد دمـای بدن خـود را زیر ماکسـیمم 
فعالیـت  دارنـد.  نگـه   ۵3.۶°C دمـای 
باعـث  روز  سـاعات  گرم تریـن  در  آنـان 
شـکارچیان  خطـر  از  آنـان  دور مانـدن 

. د می شـو

روش هـای  از  اسـتفاده  بـا   Yu گـروه 
باریکـه ی یونـی  الکترونـی و  ریزنـگاری 
قسـمت  کـه  نمـود  کشـف  متمرکـز، 
فوقانـی و کنـاری بـدن مورچه ها توسـط 
موهـای خاصـی با بـرش عرضـی مثلثی 
شـکل پوشـیده شـده اسـت کـه بـه دو 
مـی دارد.  نگـه  خنـک  را  آنـان  طریـق 
ایـن موهـا تحـت نـور مرئـی و فروسـرخ 
می باشـند.  بازتابنـده  شـدیدا  نزیـک، 
اواسـط  در طیف هـای  همچنیـن  موهـا 
فروسـرخ خاصیـت نشـرکنندگی باالیـی 
دارنـد و عـالوه بر ایـن به عنـوان الیه  ای 
ضـد انعـکاس منجر بـه افزایـش توانایی 
مورچـه در نشـر گرمـا بـه صـورت تابش 
گرمایـی می شـود. بـه این طریـق دمای 
تـا 10 درجـه کاهـش  بـدن مورچـه،۵ 

می یابـد.

حـال  در  کلمبیـا  مهندسـی  تیـم 
تکنیک هـای  دارنـد  سـعی  حاضـر 
مطالعـات  درایـن  دیده شـده  مهندسـی 
مسـطح  اجـزای  سـاخت  بـرای  را 
کـه   metasurfaces یـا  اپتیکـی 
عناصـر  از  مسـطحی  آرایـه ی  شـامل 
گیرنـد.  کار  بـه  می باشـند،   نانوفوتونـی 
گسـترش  تیمـش  و   Yu بعـدی  طـرح 
و  جانـوران  سـایر  بـه  تحقیقاتشـان 
ارگانیسـم هایی کـه در مناطـق افراطـی 
زندگـی می کننـد می باشـد تـا بـر روی 
اسـتراتژی های ایـن جانـداران در مقابله 

بـا گرمـا مطالعـه کننـد. 

 سازش های مورچه ی نقره ای صحرایی 
در مقابله با گرما

Norman Nan Shi, Cheng-Chia Tsai, Fernando Camino, Gary D. Bernard, Nanfang Yu, and Rüdiger Wehner. Keeping cool: Enhanced 
optical reflection and heat dissipation in silver ants. Science, June 2015 DOI: 10.1126/science.aab3564

 Synthetic ژورنــال  در  تیــم  ایــن 
ــوع خــاص از ارتبــاط  Biology، ایــن ن
موجــب می شــود کــه یــک ســلول 
مخمــر توانایــی تنطیــم بیــان ژن در 

داشته باشــد. را  دیگــر  ســلولی 

آزمایــش  اولیــن  در  محققیــن  ایــن 
ــه  ــه ب ــین را ک ــی اکس ــون گیاه هورم
طــور عــادی توســط ســلول های مخمــر 
ــاد  ــب ایج ــود و موج ــایی نمی ش شناس
پاســخ نیــز نمی گــردد، بــرای تیمــار ژن 
ــلول ها  ــته ای  از س ــه در دس ــی ک هدف
وارد کرده بودنــد، بــه کار گرفتنــد. آن هــا 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی در عــروس دریای از ژن
ژن هــدف اســتفاده کردنــد کــه موجــب 
ــبز فلورســنت می گشــت.  درخشــش س
ــه ی  ــه مجموع ــوط ب ــالوه ژن مرب ــه ع ب
فاکتور هــای  مثــل  الزم  پروتیینــی 
ــد.  ــلول وارد ش ــه س ــز ب ــی نی رونویس

 ،iaaM ــزودن ژن ــا اف ــی ب ــس از مدت پ
ســایر  از  اکســین  ســاخت  توانایــی 
متابولیت هــا بــه برخــی از ســلول ها 
ــتنده  ــلول ها فرس ــن س ــد. ای ــا گردی الق
نــام گرفتنــد. ســلول های حــاوی ژن 
ــود  ــنت خ ــش فلورس ــا درخش ــدف ب ه
پاســخ  فرســتنده  ســلول های  بــه 
می دادنــد. از آن جایــی کــه اکســین 
هورمونــی گیاهــی اســت و پاســخی 
نمی کنــد،  ایجــاد  پســتانداران  در 
ــد  ــزاری قدرتمن ــوان اب ــه عن ــد ب می توان

ــود. ــتفاده ش ــی اس در ژن تراپ

ــه گفتــه ی  Klavins، سرپرســت  ــا ب بن
ــه ی  ــه پای ــن مرحل ــی، ای ــم تحقیقات تی
ســلول های  در  مشــابه  مطالعــات 
یــا  اندام هــا  ایجــاد  بــرای  بنیــادی 
ارگانیســم های مصنوعــی و ژن تراپــی 

ــت. اس

مخمرهایی که به هم 
سالم می کنند!

Arjun Khakhar, Nicholas J. Bolten, Jennifer Nemhauser, Eric Klavins. Cell-cell communication in yeast using auxin biosynthesis and 
auxin responsive CRISPR transcription factors. ACS Synthetic Biology, 150623113028004 ;2015 DOI: 10.1021/acssynbio.5b00064
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درس هایی از روباهنقل و گفتمان

می توان  درس هایی  چه  روباه  یک  از 
اخالقی  درس های  سراغ  اگر  گرفت؟ 
و این قبیل نرویم و به خاطر شباهت 
دمنه  و  کلیله  یاد  شغال،  و  روباه 

زیادی  درس های  احتماال  نیفتیم، 
یک  از  بتوان  که  نیست 

روباه آموخت، 
حتی 

اگـــر روبــــاهش 
یـــکی  ایــــن  مثـــل 
برود. باال  درخت  از   بتواند 
زیست شناس های  گنجه  در  منتها 
برای  تحفه هایی  همیشه  تکاملی 
می کنند،  نگاه  طبیعت  به  که  آن ها 
در  هم  روباه  این  به  اگر  دارد.  وجود 
نگاه کنیم،  تکاملی  )کانتکست(  بافتار 
خواهد  گفتن  برای  زیادی  چیزهای 

داشت.

می شنوند،  را  تکامل  اسم  تا  خیلی ها 
فکر  و  می افتند  سنگواره ها  یاد 
تاریخ  درباره  است  قرار  می کنند 
همیشه  اما  بزنیم،  حرف  سنگواره ها 
این طور نیست. زیست شناسی تکاملی 
به ما ابزاری داده که حتی بدون وجود 
گذشته  درباره  بتوانیم  سنگواره ها 
قریب  حدس هایی  جان داران  تکاملی 
ابزارها،  این  از  یکی  بزنیم.  واقعیت  به 
خویشاوندی  احتمالی  روابط  ترسیم 
میان جان داران است. نتیجه این تالش، 
نموداری است درخت مانند و منشعب 
به نام »درخت فایلوژنتیک« که الگوی 
نشان  را  زنده  موجودات  انشعاب 
بر  دارد:  مهم  ویژگی  چند  و  می دهد 
اساس تحلیل داده های عینی به دست 
خطا/ احتمال  سنجش  قابل  می آید، 

استحکام است، قابل نقد و سنجش بر 
اساس داده های جدید و قابل مقایسه 
است؛  دیگر  پژوهشگران  کار  با  عینی 
این ها را گفتم که این نمودارها را با 
نگیرید  اشتباه  مشابهی  نمودارهای 
تکامل  کتاب های  در  شاید  که 
از  قدیمی تر  زیست شناسی  و 
دیده اید؛  پیش  سال   30-20
بودند  افرادی  قدیم ها 
را  خودشان  که 
ن  ا نشمند ا د

تکامل به این 
معنی نیست 
که موجودات 
زنده »کامل« 

می شوند

می نامیدند 
خالف  بر  ولی 
بر  نه  علمی،  روش 
عینی  شواهد  اساس 
بـــــر  بلـــکه 
س  سا ا

خودشان  ]=ذهن[  »اجتهاد« 
نظر  زنده  موجودات  تکامل  درباره 
بیش تر  در  این ها  نسل  می دادند. 
اما  شده،  منقرض  جهان  جاهای 
فاقد  کشورهای  برخی  در  راهشان 
رهروان  نظام مند،  پژوهشی  جریان 
قصه  به  برگردیم  حاال  دارد.  فراوان 
می رود. باال  درخت  از  که   روباهی 

همان  یا  انشعاب  نمودار  به  وقتی 
سگ سانان  فایلوژنتیک«  »درخت 
تصویر  این  )در  می کنیم   نگاه 

مقاله ای  در  goo.gl/jXANqu که 
نشریه  در  ژنوم سگ  درباره  پژوهشی 
متوجه  شده(،  منتشر   nature
از  زودتر  روباه  این  تبار  که  می شویم 
بقیه  بقیه سگ سانان جدا شده است. 
سگ سانان این ویژگی را ندارند، البته 
به جز »سگ راکونی« که در شاخه های 
باالتر درخت دیده می شود و در مسیری 
است،  یافته  تکامل  راکون ها  مشابه 
با  تکاملی«  »هم گرایی  حقیقت  در  و 
راکون ها دارد. اما خویشاوندان نزدیک 
خانواده  این  از  خارج  که  سگ سانان 
می توانند  همگی  می گیرند  قرار 
این  پراکنش  بروند.  باال  درخت  از 
ویژگی روی درخت فایلوژنتیک نشان 
و  سگ سانان  مشترک  نیای  می دهد 
باال  از درخت  پسرعموهای نزدیکشان 
سگ سانان  مشترک  نیای  می رفته، 
از  بعد  اما  می رفته،  باال  از درخت  نیز 
انشعاب اولیه سگ سانان به تبار روباه 
نیای  سگ سانان،  بقیه  و  خاکستری 
باال  توانایی  سگ سانان  بقیه  مشترک 
 رفتن از درخت را از دست داده است.

درخت  از  باالرفتن  توانایی  وجود 
به  وضعیت  یک  سگ سان،  این  در 
آن  به  که  است  نیاکان  از  مانده  جا 
پلزیومورفیک.  وضعیت  می گوییم 
در  اجدادشان  مثل  قورباغه ها  که  این 

وضعیت  یک  می کنند،  تخم ریزی  آب 
این  فقدان  اما  است.  پلزیومورفیک 
یک  سگ سانان  بقیه  در  توانایی 
آن  به  که  است  تکامل یافته  ویژگی 
می گوییم وضعیت آپومورفیک. این که 
از  پس  اجدادشان  برخالف  قورباغه ها 
بلوغ به خشکی می آیند، یک وضعیت 
خزندگان  که  این  است.  آپومورفیک 
خشکی  روی  کاًل  اجدادشان  برخالف 
وضعیت  یک  نیز  می گذارند،  تخم 

آپومورفیک است.

)یعنی  آپومورفیک  ویژگی  این  وجود 
درخت(  از  باالرفتن  توانایی  عدم 
سگ سانان  بقیه  می دهد  نشان 
هم  با  نمی روند(  باال  درخت  از  )که 
تکامل یافته  صفت  یک  داشتن  در 
درخت(  از  باالرفتن  توانایی  )عدم 
زیرخانوده ای  در  و  دارند  اشتراک 
از  )که  یکی  این  که  می گیرند  قرار 
دارد. قرار  آن  خارج  باالرفته(    درخت 

که عرض  فایلوژنتیک  نکته  همین  در 
اول  سگ سانان  این که  یعنی  شد، 
آن،  از  بعد  می رفتند،  درخت  باالی 
نیای مشترک یک گروه از ایشان، این 
توانایی را از دست داد، نکته هایی دیگر 
نیز مستتر است: یکی این که از دست 
دادن یک ویژگی طی تکــــــامـــل 
می شود.  مــحسوب  پیــش رفـــت 
جور  یک  هم  این  خوانده اید،  درست 
این  به  تکامل  اصاًل  است.  پیش رفت 
زنده  موجودات  که  نیست  معنی 
یعنی  تکامل  می شوند.  »کامل« 
موجودات زنده تغییر می کنند. عبارت 
علمی  بحث های  در  جایی  »کامل« 
کاماًل  نیست؛  »عینی«  چون  ندارد، 
نتیجه گیری های  تمام  است.  ذهنی 
له زنکی  اجتماعی/خا اخالقی/فلسفی/
برخی  »شرافت«  و  بودن«  »کامل  از 
حرف های  دیگران،  بر  زنده  گونه های 
ذهنی است. اشکالی ندارد، ولی »علم« 
محترم  دلیل  این  به  »علم«  نیست. 
می کند«،  »کار  که  است  محبوب  و 
عرضه  »علم«  بر  را  سؤالی  اگر  یعنی 
کردید، یا جوابی می دهد که به اقرب 
می گوید  یا  است،  درست  احتمال، 
»کمال«  درباره  علم  ندارم«.  »نظری 
»نظری  می گوید  زنده  موجودات 
فرهنگ  عرصه های  بقیه  ندارم«. 
نظر  کمال  مسئله  درباره  بشری 
صحت  برای  تضمینی  ولی  می دهند، 
 این برآیندهای ذهن بشر وجود ندارد.

که  می کند  صحبت  باره  این  در  علم 
نیای مشترک بقیه سگ سانان، اگر این 
ویژگی را از دست داده، از آن روست که 
فایده ای برایش داشته؛ این عدم توانایی 
است،  مربوط  دیگر  توانایی  یک  به 
دوندگی  و  ناخن ها  وضعیت  به  مثاًل 
مشترک  نیای  سگ سانان.  بهینه 
نمی توانست  دیگر  سگ سانان  بقیه 
باشد،  سازگار  درخت  از  باالرفتن  با 
با  که  داشت  مهم تری  کارهای  چون 

پاهایش انجام بدهد. می بینید؟ کمالی 
بده -بستان  یک  فقط  نیست؛  کار  در 
یک  بده -بستان  این  است.  داده  رخ 
مسیر  اما  شده،  تکرار  هم  دیگر  جای 
برعکسی را پیموده است. سگ راکونی، 
میلیون ها سال بعد از نسل همین نیای 
مشترک سگ های دونده و »از درخت 
این  دوباره  و  یافت  تکامل  باالنرونده« 
بده-بستان را انجام داد و مثل راکون ها 
شد. تبدیل  درخت زی  جانوری   به 
که رسم درخت  است  این  دیگر  نکته 
انجام  صفاتی  اساس  بر  فایلوژنتیک 
در  تغییری  بروز  طی  که  می شود 
صفت  باشند .  شده  پیدا  تکامل  روند 
توانایی  عدم  این جا  در  تغییرکرده 
باالرفتن از درخت است و بر اساس آن 
نیای  سگ سانان  بقیه  می زنیم  حدس 
مشترکی دارند که تبارش از تبار روباه 
اساس  بر  است.  شده  جدا  خاکستری 
سگ سانان  بقیه  اخیر،  فرض  همین 
داده ایم.  قرار  زیرخانواده  یک  درون  را 
که  درخت  از  باالرفتن  توانایی  اما 
سگ سانان  نیاکان  مشابه  وضعیتی 
خانواده  این  از  خارج  خویشاوندان  )و 
در  و  دارد  خرس ها(  و  راکون ها  مثل 
گذشتگان  به  نسبت  نیز  روباه  این 
هیچ تغییری نشان نمی دهد، در عمل 
ندارد. رده بندی  برای  ارزشی   هیچ 

یک  همین  اساس  بر  رده بندی  البته 
بقیه  به  وقتی  نمی شود.  انجام  صفت 
می کنیم،  نگاه  سگ سانان  صفت های 
کلی  سگ سانان  بقیه  می بینیم 
مولکولی  و  ریخت شناسی  صفت های 
در خودشان  فقط  که  دارند  هم  دیگر 
پیدا می شود، نه در روباه خاکستری و 
نه در خویشاوندان نزدیک سگ سانان. 
روباه  مثل  گرچه  راکونی  سگ 
خاکستری از درخت باال می رود، اما به 
خاطر داشتن آن همه صفت های دیگر 
جزء  دونده،  سگ سانان  با  مشترک 
آن ها قرار می گیرد. اگر آن همه صفات 
دیگر نبودند که سگ راکونی را بیش از 
همه با روباه های گوش بزرگ صحرایی، 
نوع  چند  و  قطبی  روباه  و  قرمز  روباه 
روباه دیگر شبیه می کند، آن وقت روباه 
قرار  این گروه  از  را هم خارج  راکونی 
روباه  مشترک  صفات  وزن  می دادیم. 
راکونی با سگ سانان دونده، بیش تر از 
»توانایی/ صفت  یک  در  اختالف  وزن 
 عدم توانایی باالرفتن از درخت« است.
یک نکته طالیی هم در پایان این که 
خاطر  به  کانیدها  یا  سگ سانان  نام 
پرهیز از هرج و مرج و احترام به سنت 
مانده  برقرار  گذشتگان  شده  تثبیت 
را  نام  این  می شد  اگر  وگرنه  است، 
عوض کرد، بهتر بود نام این خانواده را 
بگذاریم »روباه سانان« چون همان طور 
این  نمایندگان  اغلب  می بینید  که 
خانواده از آغاز در عرف انسان ها روباه 
به شمار می آیند. گرگ و شغال و سگ 
وحشی آفریقایی را می توانیم روباه هایی 
این  به  و  بیاوریم  شمار  به  اجتماعی 

روباه  جای  به  اگر  احتماالً  و  دارد  بر 
نقره ای، روباه قطبی را هم در معرض 
می دادیم،  قرار  مصنوعی  انتخاب 
سگ  مثل  که  می شد  حیوانی  نتیجه 
وقتی  برعکس،  یا  می کند،  واق واق 
سگ های  از  تباری  طبیعی،  انتخاب 
راکون ها  زندگی  شرایط  در  را  دونده 
هم  آن ها  ظاهر  کرده است،  انتخاب 
شبیه راکون ها شده است. این ها نشان 
هم گرایی ها  از  برخی  شاید  می دهد 
میان  یا  راکون،  و  راکونی  سگ  میان 
حاصل  اهلی،  روباه  و  اهلی  سگ 
ژن ها  شدن  روشن«  و  »خاموش 
به  آن ها.  کامل  حذف  نه  هستند، 
درک  که  می دهد  نشان  را  این  عالوه 
رابطه  و  تکامل  طی  ژن ها  عملکرد 
ژنتیک، تکوین و صفات ریختی، هنوز 
نیاز به  در مراحل آغازین قرار دارد و 
پژوهش های بیش تر و جدی تری دارد. 
ارتباطات  شبکه  بتوانیم  روزی  اگر 
ژن ها و تأثیرات ریختی و رفتاری آن ها 
از  توانست  خواهیم  شویم،  متوجه  را 
این دانش برای کاربردهای حفاظتی، 

استفاده  نیز  پزشکی  و  فناورانه 
روز،  آن  تا  ببریم.  بهینه تری 

بزنیم  چنگ  هرچیزی  به  باید 
جورچین  این  قطعه های  تا 
بزرگ را تکه تکه کشف کنیم 

خودش  سرجای  و 
بگذاریم.

روباه هایی  را،  اهلی  سگ های  سیاق، 
شدند.  دوست  انسان  با  که  اجتماعی 
آزمایشی در حوزه رفتارشناسی تکاملی 
طی نیم سده در روسیه انجام شد که 
همراه  به  زمینه  این  در  جالبی  نتایج 
با  روباه هایی  آزمایش،  این  در  داشت. 
خلق و خوی اهلی تر از میان نسل های 
روباه  از  )نژادی  نقره ای  روباه   پی درپی 
قرمز( انتخاب می شدند، جفت انداخته 
دوباره  انتخاب  سپس  و  می شدند 
نسل های  میان  از  اهلی تر  روباه های 
آزمایش  این  می شد.  انجام  آن  بعدی 
نشان داد پس از چندین نسل انتخاب 
صفاتی  اهلی تر،  روباه های  مصنوعی 
اهلی،  خوی  و  )خلق  سگ ها  شبیه 
تکان  دم  زدن،  له له  کردن،  واق واق 
مربی  دست  لیسیدن  به  تمایل  دادن، 
و حتی وجود الگویی رنگی در انتهای 
دم( در روباه های نقره ای انتخاب شده 
این  در  انتخاب  مورد  شد. صفت  پیدا 
دوستانه تر  رفتار  فقط  نسل،  چندین 
صفت  این  انتخاب  اثر  بر  اما  بود، 
نیز  دیگر  صفت هایی  بودن(  )اهلی تر 
پیدا  جانبی  محصول  عنوان  طور  به 
می دهد  نشان  آزمایش  این  شدند. 
صفات رفتاری مبنای ژنتیک دارند، به 
با  رفتاری  نشان می دهد صفات  عالوه 
صفات ریختی پیوستگی ژنتیک دارند، 
همین طور این موضوع را نشان می دهد 
سگ سانان  در  جهت دار  انتخاب  که 
در  یکسانی  تقریبا  نتیجه  مختلف 

گرگ و 
شغال و 

سگ وحشی 
آفریقایی را 
می توانیم 
روباه هایی 

اجتماعی به 
شمار بیاوریم

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

درس هایی از روباه

 دانشجوی دکتری زیست شناسی
Erfan.khosravi@gmail.com   

”

“
”

“

عرفان خسروی

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FjXANqu&h=QAQGg_o4Y&enc=AZMJgaFH8p_rUtPRfzFOwletVn7eDVBsGu27_rKmUhjcZO9fdP6g8RUz7HlM-2hdxE6Yrb-NnZYxoN2ERepcYnicBA4dgkGQRhTOwpcI_BeOMXOtytA-1ku9Cvy5BS_Js0TKvJOpV-WfoAWuqFw1akyFHI7Pf7ZhmlTLkJbayQNZrUGGRWuPC7l0WtKhUVARXzI&s=1
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 همایشنقل و گفتمان
 ایستاده بر آستانه

در روز سه شــنبه مــورخ 1394/3/۵ 
ــا  ــتانه ب ــر آس ــتاده ب ــش ایس همای
ــان کاوه فیض الهــی،  ســخنرانی آقای
و  علمــی  مترجــم  و  نویســنده 
ــان  ســردبیر نشــریه دانشــنامه، عرف
دکتــری  دانشــجوی  خســروی، 
علمــی  دبیــر  و  زیست شناســی 
مجلــه دانســتنی ها و امیرمحمــد 
گمینــی، اســتاد تاریــخ علــم و عضــو 
ــا  ــران، ب ــگاه ته ــی دانش هیئت علم
ــش   ــائل پی ــم، مس ــت عل موضوعی
نشــریه   عملکــرد  بررســی  و  رو 
ــزار  ــه برگ ــن حیط ــنامه در ای دانش
از  چکیــد ه ای  ادامــه  در  شــد. 
ارائــه  ایرادشــده،  ســخنرانی های 

می گــردد.

جنــاب آقــای عرفــان خســروی 
ســخنران  اولیــن  عنــوان  بــه 
پشــت تریبــون رفتــه و بعــد از 
خوش آمدگویــی به طــور خالصــه 
و  همایــش  برگــزاری  از  هــدف 
بــرای  را  اهمیــت و ضــرورت آن  
حضــار شــرح داد. وی نبــود تعریفی 
ــی از  ــم را یک ــوم عل ــق از مفه دقی
ــه ی  ــای جامع ــن دغدغه ه بزرگ تری
ــاره ای از  ــروز دانســت و پ علمــی ام
مســائل مرتبــط بــا آن را بیــان 
داشــت؛ مســائلی مثــل هم پوشــانی 
ــری  ــم دیگ ــا مفاهی ــم ب ــف عل تعری
ــات حاصــل از  ــاوری و تبع ــل فن مث
ــوی  ــه نح ــه، ب ــش بودج آن در بخ
ــه  ــه ب ــادی از بودج ــهم زی ــه س ک
در  و  مــی رود  فنــاوری  ســمت 
ــب  ــه بی نصی ــوم پای ــن عل ــن بی ای
ــد. وی در ادامــه بیــان کــرد:   می مان
ــم  ــناخته از عل ــف ناش ــود تعری وج
باعــث می شــود علــوم دیگــری کــه 
ــه  ــا ب ــوده و تنه ــی نب علمی- تجرب
عنــوان علــم در زبــان فارســی 
بــه آن هــا احتــرام گذاشــته 
واقعــی  علــم  می شــود، 
فعــاالن  و  شــوند  تلقــی 
ــمند  ــا دانش ــن حوزه ه ای
شــوند  شــناخته 
اجــازه ی  و 

نبود تعریفی 
دقیق از مفهوم 

علم یکی از 
بزرگ ترین 
دغدغه های 

جامعه ی علمی 
امروز است.

اظهــار نظــر در مســائل غیرمرتبــط 
منفــی  مــوارد  و  داشته باشــند 
بکشــند.  دنبــال  بــه  را  دیگــری 
بی دقتــی در اخبــار علمــی از دیگــر 
مشــکالتی بــود کــه وی مطــرح کرد 
ــا  ــوع ت ــن موض ــت: ای ــان داش و بی
ــای  ــت محدودیت ه ــه عل ــدی ب ح
موجــود توجیه پذیــر اســت، امــا 
ایــن  بــه  نیــز  گاهــی شــبه علم 
ــطح  ــا س ــود و ت ــار وارد می ش اخب
پیــش  رســمی  خبرگزاری هــای 
تعریفــی  وجــود  عــدم  مــی رود. 
می شــود  باعــث  علــم  از  دقیــق 
روایــات  بــه  واکنــش  در  کــه 
علمــی عباراتــی مثــل "علــم کافــی 
ــر  ــم باالت ــه از عل ــت"، "تجرب نیس
اســت" و یــا "نظــرات دیگــران نیــز 
ــوش  ــه گ ــود"، ب ــنیده ش ــد ش بای
ــه  ــازنده ب ــای س ــد و بازخورد ه برس

ــد. ــکاس نیابن ــود انع ــوت خ ق

خســروی درنهایــت بهتریــن درمــان 
تبییــن و  را  ایــن آســیب  بــرای 
و  دانســت  علــم  مفهــوم  تبلیــغ 
نشــریه دانشــنامه را در ایــن زمینــه 
ــات  ــرد و از زحم ــی ک ــق ارزیاب موف
ــردبیر نشــریه  ــی، س ــای فیض اله آق

ــود. ــر نم ــنامه، تقدی دانش

در ادامــه دکتــر گمینــی پشــت 
از  و  شــد  حاضــر  تریبــون 
ــی  ــت علم ــئولیت های ژورنالیس مس
ــه صحبــت  ــن  حرف و چالش هــای ای
چالش هــا،  ایــن  از  یکــی  کــرد. 
بــا  مجالتــی  و  کتاب هــا  چــاپ 
عنــوان Popular science اســت 
ــارج  ــه خ ــران و چ ــه در ای ــه چ ک
ــدف  ــود. ه ــر می ش ــران منتش از ای
از ایــن نــوع نشــر انتقــال علــم، 
دســتاورد های  و  نظریــات  نتایــج 
بــرای  ســاده  زبــان  بــه  علمــی 
غیرمتخصصــان اســت، ولــی آیــا این 
ــان  ــال هم ــت و انتق ــبک از روای س
ترویــج تفکــر علمــی اســت؟ گمینی 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بــه ارائه ی 
تعریفــی از تفکــر علمــی پرداخــت و 
ــی  ــر علمــی نوع ــان داشــت: تفک بی

ــات  ــه نظری ــه نســبت ب تفکــر نقادان
ــب  ــیوه ی کس ــج، ش ــین و رای پیش
نتایــج، آزمایش هــا و اســتدالالت 
اســت، لــذا ارائــه ی رونــد بــه دســت 
نتایــج  ارائــه ی  از  نتایــج  آوردن 
به تنهایــی مهم تــر اســت و ایــن 
یکــی از وظایــف ژورنالیســت علمــی 
اســت کــه کار آســانی هــم نیســت؛ 
چراکــه ایــن فراینــد بایــد بــه زبانــی 
ــص  ــراد غیرمتخص ــرای اف ــاده ب س
شــرح داده  شــود. گمینــی در ادامــه 
گفــت: ژورنالیســت علمــی بایــد 
پلــی بیــن دانشــمندان و مــردم 
ــا  ــد و ت ــداث کن ــص اح غیرمتخص
ــازه  ــی اج ــواد عموم ــه س ــدی ک ح
وارد  را  غیرمتخصصیــن  می دهــد 
حیطــه ی علمــی موردبحــث کنــد و 
ایــن تفکــر را در بیــن آن هــا ایجــاد 
ــده  ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــد ک کن
حاصــل کار گروهــی دانشــمندان 
بــوده و در آینــده همــواره جــای 
اختالف نظر هــای  و  دارد  اصــالح 
شــاخه ی  آن  دانشــمندان  میــان 
موجــب  علــم  از  به خصــوص 
علمــی  فراینــد  شــکل گیری 
ــالف  ــن اخت ــکاس ای ــود و انع می ش
ــف ژورنالیســت  ــز از وظای ــا نی نظر ه
علمــی اســت، چراکــه روایت کــردن 
به تنهایــی  نتایــج  از  پــاره ای 
ــه ی  ــت و ارائ ــد داش ــودی نخواه س
موجــب  نتیجــه  کســب  فراینــد 
شــکل گیری تفکــری منطقــی در 

می گــردد. مخاطبــان 

ــل  ــی از دالی ــص را یک ــن نق وی ای
و  دانســت  بــه شــبه علم  تمایــل 
توضیــح داد: این کــه تمایــل بــه 
قشــر  بیــن  در  حتــی  شــبه علم 
ــده می شــود،  ــز دی ــرده نی تحصیل ک
بــه علــت آمــوزش نامناســب در 
ــت؛  ــاوت اس ــی متف ــع تحصیل مقاط
آموزشــی کــه چگونگــی فراینــد 
ــح نمی دهــد  ــج را توضی کســب نتای
ــی  ــج به تنهای ــری نتای ــه یادگی و ب

می کنــد.  اکتفــا 

کــرد  تأکیــد  ادامــه  در  گمینــی 
فراینــد  یــک  شــکل گیری  کــه 
علمــی بــا بحــث و تبــادل نظــر 
بیــن دانشــمندان متخصــص اتفــاق 
کــه  اســت  درســت  و  می افتــد 
ــق  ــان ح ــول آزادی بی ــی از اص یک
ــی  ــرای همــه اســت ول اظهارنظــر ب
در مســائل علمــی منظــور از همــه، 
شــاخه  آن  متخصصــان  همــه ی 
اســت و وجــود نظــرات پراکنــده 
ــی از  ــن یک ــب غیرمتخصصی از جان
 Popular نشــریات  آســیب های 
ــد کنتــرل  science اســت کــه بای

ــود. ش

وظایــف  از  دیگــر  یکــی  وی 
ــن کردن  ــی را روش ــت علم ژورنالیس
ــم  ــه ی عل ــرز و بدن ــن م ــاوت بی تف
در  زیــادی  تغییــرات  دانســت. 
مــرز  در  کوتــاه  زمانــی  فواصــل 
علــم رخ می دهــد، مثــل نتایــج 
از تحقیقــات  ضدونقیــض خیلــی 
حوزه هــای پزشــکی و روان شناســی 
ــه  ــه بعــد از چــاپ مقال کــه بالفاصل
ــی  ــد ول ــردم می رس ــوش م ــه گ ب
بایــد توجــه داشــت کــه چــاپ مقاله 
بــه معنــی توافــق بیــن دانشــمندان 
آن رشــته نیســت و تمــام ایــن 
ــد.  ــکاس را ندارن ــت انع ــج قابلی نتای
وی بیــان کــرد: ژورنالیســت علمــی 
ــش از  ــدام بخ ــه ک ــد ک ــد بدان بای
علــم را روایــت کنــد تــا تبعــات 
ــان  ــن مخاطب ــی را بی ــری جالب فک

ــد. ــاد کن ایج

گمینــی درنهایــت یــادآور شــد کــه 
علــم درصورتــی کــه درســت روایــت 
ــی  ــان خیل ــد مخاطب ــود، می توان ش
بــه شــبه علم  بیش تــری نســبت 
ــان  ــن مخاطب ــد و در ذه داشته باش
هرچنــد کــم خــود تلنگــری ایجــاد 

کنــد.

بــرای  آقــای فیض الهــی  ســپس 
تریبــون  پشــت  ســخن رانی 
ــی  ــی یک ــه بررس ــد و ب ــر ش حاض
آســیب های  بزرگ تریــن  از 
فضــای علمــی امــروز پرداخــت. 
را  امــروز  علمــی  جامعــه ی  وی 
ــه  ــرد؛ چراک ــی ک ــیب پذیر ارزیاب آس
ــطح  ــه در س ــن گری چ ــنت روش س
اجتمــاع و چــه در بیــن متخصصیــن 
جایگاهــی نــدارد و از ایــن رو زمانــی 
کــه جامعــه ی علمــی امــروز مــورد 
قــدرت  می گیــرد،  قــرار  حملــه 

ــدارد. ــاع ن دف

ادامــه ی  در  فیض الهــی 
ــاط  ــروی در ارتب ــای خس صحبت ه
ــزود:  ــه اف ــم و تجرب ــا رابطــه ی  عل ب
ــه اســت  ــم همــان تجرب ــع عل درواق
ســازمان یافته.  شــکلی  بــه  ولــی 
ــان  ــر می ــن تفک ــه ای ــی ک در صورت
غیر متخصصیــن  و  متخصصیــن 
بازخورد هــای  شــود،  ایجــاد 
و  می شــود  دریافــت  مثبتــی 
وی  می گــردد.  پیشــرفت  باعــث 
در ادامــه بیــان داشــت: علــم در 
ــه در  ــی ن حــال پیشــرفت اســت ول
ــه  ــتقیم بلک ــی و مس ــیری خط مس
ــی  ــه گاه ــی ک ــیری زیگزاگ در مس
همــراه  شــدیدی  نوســانات  بــا 
اســت. ایشــان در ادامــه بــه بررســی 
موضــوع نســبیت گرایی پرداخــت 
ــر  ــوع تفک ــن ن ــت: ای ــان داش و بی

اجتماعــی و انســانی خطــری جــدی 
علــوم  داشــت:  بیــان  و  دانســت 
عکــس  مســیری  در  اجتماعــی 
روز بــه روز  و  می کنــد  حرکــت 
ــرد.  ــه می گی ــم فاصل ــر از عل بیش ت
ادامــه پیشــنهاد داد کــه  وی در 
زیست شناســان مســتعد بــه ســمت 
ــول  ــا اص ــد و ب ــانی برون ــوم انس عل
مســتحکمی  ســاختار  خودشــان 
ایجــاد کننــد. آقــای فیض الهــی 
ــم  ــزود: پست مدرنیس ــت اف در نهای
بــه زودی برچیــده خواهــد شــد؛ 
چراکــه زایــا نیســت و تولیــدی 
ــت  ــی اس ــا قرائت ــه تنه ــدارد بلک ن
خالــی  محتــوا  از  را  متــن  کــه 
حذف شــدن  از  پــس  و  می کنــد 
خالــی  جایــی  سیســتم  ایــن 
ــه  ــا توج ــه ب ــردد ک ــدار می گ پدی
بــه گذشــته ی موجــود در ایــن 
ــوم  ــان عل ــط متخصص ــوم، توس عل
ــاً  ــود و نهایت ــر نمی ش ــی پ اجتماع
شــاخه های  از  زیست شناســان 
مرتبــط  بــه ســمت ایــن علــوم 

نــد. و می ر

ــروه  ــم از گ ــی خواه ــا م در انته
ســاینس آنالیــن و بــه خصــوص 

آقــای  محمــد شــکاری بابــت  
صوت هــای  کــه  ایــن 

اختیــارم  در  را  همایــش 
تشــکر  نهادنــد 

کنــم.

ــی را  ــوم اجتماع درحــال حاضــر عل
تســخیر کــرده اســت.

تفکــر  ادامــه  در  فیض الهــی 
نســبیت باوری را شــرح داد و گفــت: 
ــچ  ــه هی ــد ک ــته معتقدن ــن دس ای
ــدارد و  ــود ن ــی وج ــت مطلق حقیق
همــه ی باور هــا بــه یــک انــدازه 
ــد.  ــی هم عرضن ــد و همگ ارزش دارن
ــرای حــل ایــن  وی بیــان داشــت: ب
وضعیــت ابتــدا بایــد بــه تاریخچــه ی 
و  انداخــت  نگاهــی  آن  پیدایــش 
ــن  ــش چنی ــأ پیدای ــه را منش فرانس

ــود. ــی نم ــری معرف تفک

وی یکــی از آســیب های موجــود 
 Science شــاخه ی  وجــود  را 
ــت  ــی دانس ــا علم شناس studies ی
کــه بــا رویکــردی بی توجــه بــه 
ــس می شــود و  ــم تدری ــوای عل محت
ــاخه ای  ــردازد. ش ــت می پ ــه فعالی ب
کــه رونــد تولیــد علــم را مســتقل از 
ــورد  ــمندان م ــد دانش ــوا و تائی محت
بــه  قــرار می دهــد. وی  بررســی 
ــه ای  ــر جمل ــن تفک ــد ای ــور نق منظ
از ریچــارد فایمــن را ذکــر کــرد 
علــم  "فلســفه ی  می گویــد:  کــه 
ــرای دانشــمندان مهــم  ــدر ب همان ق
بــرای  پرنده شناســی  کــه  اســت 

دارد." اهمیــت  پرنده هــا 

نفــوذ  فیض الهــی  آقــای 
ــای  ــور یاوه ه ــم و ظه پست مدرنیس
علــوم  بــه  را  معنــی  از  خالــی 

سنت 
روشن گری 

چه در سطح 
اجتماع و 

چه در بین 
متخصصین 
جایگاهی 

ندارد.

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

گزارش همایش ایستاده بر آستانه

”

“
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 سفر علمی
آشوراده

علمی  سفر  از  مختصر  گزارشی  زیر  متن 
استاد آخانی است که  تنوع زیستی  درس 
چهارشنبه  تاریخ  در  آشوراده  مقصد  به 
بیست وششم  شنبه  تا  بیست وسوم 

اردیبهشت  ماه صورت گرفت.

قبل از هر چیز، الزم به ذکر است که سفر 
علمی تنوع زیستی عالوه بر جنبه ی علمی، 
جنبه ی زیست محیطی پررنگی داشت که 
در طول گزارش بازتاب یافته است. مسیر 
سفر علمی را به طور کلی می توان به سه 
بخش مجزا تقسیم کرد که به ترتیب شامل 
جزیره ی  نهایت  در  و  میانکاله  دماوند، 

آشوراده می باشد.

 - آبسرد  ی  منطقه  اول:  ایستگاه 
دماوند

بررسی ما به منطقه ی کنار جاده، که آثار 
تخریب انسانی داشت ، محدود بود.

 )Gundelia tournefortii( گیاه کنگر
در  که  است  خاردار  و  شیرابه دار  گیاهی 
مناطقی تحت دخالت انسان می روید. فصل 
رویشی آن بهار است و در تابستان دانه های 
به  گیاه  این  می کند.  تولید  قاصدک شکل 

وجود گیاهان 
خودرو باعث 
اشغال شدن 

کنام های خالی  
می شود و 

تنوع حشرات 
را حفظ 
می کند

دلیل خاصیت غذایی باالیی که دارد، می تواند 
این گیاه  استفاده شود.  به عنوان گیاه زراعی1 
در مدت زمان برابر، زیست توده2 ی بیش تری 
نسبت به گندم تولید کرده و آبی کم تر مصرف 
می کند. بنابراین یکی از رویکرد های مقابله با 
 بحران آب استفاده از این گونه گیاهان است.
است  گیاهی   Galium tinctorium گیاه 
سیلیسی  رسوبات  نامحدود ،  باگل آذین 
به  آن  بوسیله ی  که  کاذب  کرک های  و 
این  می شود  جابه جا  و  قالب شده  حیوانات 
مناطق  در  فراوانی  به  و  است  خرابه رو  گیاه 
مختلف یافت می شود. گیاهان خرابه رو عموماً 
دارند. حیوان  یا  انسان  به  نیاز  پراکنش   برای 

به  شده(  ذکر  موارد  )مانند  خودرو  گیاهان 
محیط  از  و  شده  قلمداد  علف هرز  اشتباه 
گیاهان  وجود  صورتی  که  در  می شوند.  حذف 
خودرو به طور مستقیم یا غیر مستقیم پایداری 
گیاهان دیگر را تامین می کند. وجود گیاهان 
خالی   کنام های  اشغال شدن  باعث  خودرو 
می کند.  را حفظ  حشرات  تنوع  و  می شود 
تغذیه  خاص  گیاهی  از  الرو ها  از  بسیاری 
به  می کنند و حذف یک گیاه می تواند منجر 
 حذف گونه ی جانوری مرتبط با آن نیز بشود.
با  کوه هایی  میانکاله،  تا  آبسرد  بین  مسیر  در 
از عوامل  ارتفاع متوسط وجود داشت، کوه ها 

crop plant 1
biomass 2

اصلی ایجاد تنوع در اکوسیستم هستند و خود 
شمالی  شیب  قسمت  دو  به  می توان  را  کوه 
رطوبت پسند  گیاهان  و  بوده  مرطوب  که 
که  جنوبی  شیب  و  می کنند  رشد  آن  در 
آن  در  خشک پسند  گیاهان  و  بوده  خشک 
گیاهی  پوشش  نمود.  تقسیم  می کنند  رشد 
Astrag� گون  بوته های  اغلب  را  )ارتفاعات 
 )Acantholimon( کاله میرحسن ، )alus
تشکیل    )Acanthophyllum( چوبک  و 
کوهستانی  نواحی  در  که  گیاهاني  میدهند. 
باد  وجود  دلیل  به  میکنند،  پیدا  رویش 
هستند. خاردار  و  شکل  بالشتکی   اغلب 
 ،)Juniperus( در ارتفاعات باال درخت ارس
 و سپیدار )Populus alba( دیده می شدند.
از   )Hyoscyamus niger( بنگ دانه  گیاه 
تنه  در   )Solanaceae( بادنجانیان  تیره ی 
که  است  سمی  و  مخدر  مواد  حاوی  دانه  و 
شود. مرگ  باعث  می تواند  خاص  موارد   در 

گیاهی   )Tussilago farfara( پاخر  گیاه 
سه گوش  برگ های  که  است  ساله  یک  علفی 
شبیه پای خر داشته و گل آذین راسی، گل های 
می کند. تولید  قاصدک شکل  میوه های  و   زرد 

 Berberis vulgaris گیاه زرشک خوراکی 
و  سبز  همیشه  دوپایه،  درختچهی  صورت  به 
برگ های  است.  متر   ۵ تا   1 طول  به  تیغدار 
آن بیضی شکل با دندانه های اره ای و میوه اش 
مزه است. ترش  و  شکل  بیضوی  رنگ   قرمز 
گیاه  به  می توان  منطقه  این  گیاهان  دیگر  از 
 )Lathyrus( ُخلَّر   ،)Lapula( فراموشم نکن 
اشاره   )Ixiolirion tataricum( و خیارک 

کرد.

وحش  حیات  پناهگاه  دوم:  ایستگاه 
میانکاله

شرقی  جنوب  در  که  میانکاله  شبه جزیره 
به   1348 سال  در  شده،  واقع  خزر  دریای 
عنوان »منطقه حفاظت شده« تعیین شد و هم 
اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تاالب 
زیست کره  طبیعی  ذخیره گاه  و  بین المللی 
دارد. قرار  زیست  محیط  حفاظت   تحت 
میانکاله پوششی ساحلی داشته و جنگل های 
درخت انار تنها در این منطقه دیده می شوند. 
ساخت  منظور  به  مازندران  ساحلی  پوشش 
تنها  میانکاله  و  رفته  بین  از  کشاورزی  زمین 
است  خزر  دریای  جنوبی  سواحل  بازمانده ی 
است. تخریب  حال  در  انسان  حضور  با   که 

پناهگاه حیات وحش3 مکانی تحت حفاظت 
منطقه  وحش  حیات  تنوع  حفظ  برای 
ساز  و  ساخت  و  شکار  منظور  بدین  است، 
میشود. اعالم  قانونی  غیر  اماکن  این   در 

پارک  تا  خزر  دریای  شرق  از  کل،  طور  به 
ملی گلستان جوامع گیاهان 4C4 وجود دارد، 
می توان این محل را بر اساس این جوامع به 

3 منطقه تقسیم کرد:

دارای  جوامع  دارای  ماسه ای:  منطقه   -1  
و  فریدون کنار  تا  میانکاله  از  یکدست   C4
 Saccharum محمود آباد که گیاه نیشکر یا
officinarum اکثریت این جوامع را تشکیل 
می دهد.این گیاهان در فصل تابستان به دلیل 
گرمای هوا تعداد بیش تری دارند و رشد آن ها 
می شود.  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  باعث 
اگر  بنابراین  مهاجمند،   C4 گیاهان  اکثر 
تخریبی صورت گیرد، رشد زیاد این گیاهان 
 می تواند تنوع گونه ای منطقه را کاهش دهد.

دلیل  به  صخره ای:  2-منطقه 
تشکیل  امکان  خاک،  وجود  عدم 
ندارد. وجود  مناطق  این  در   جنگل 

زمین های  و  مسکونی  مناطق  3-اطراف 
 Setaria . مانند  رو  خرابه  گیاهان  زراعی: 
Paspalum . Imperata cylindri�

در  می کنندکه  رشد  مناطق  این  در   ca
است. محیط  تخریب  نشان دهنده ی   واقع 

 ،C4 گیاهان  اکثر  گفته شد  که  همانطور 
با خرابی محیط می توانند به  مهاجم بوده و 
سرعت تکثیر شوند، به عنوان مثال تخریب 
اکوسیستم اولیه منطقه به وسیله ی ساخت 
 )Juncus( و ساز باعث زیاد شدن گیاه سازو
مهاجرت  پایان  به  منجر  امر  این  و  شد 
هرساله ی غاز های کله سفید به میانکاله شد. 
گیاهان  داشتن  دلیل  به  آشوراده  و  میانکاله 
دارند. حساسی  اکوسیستم   چهارکربنه، 
تیره  از  گیاهان  از  سرده ای  سازو  گیاه 
سازوئیان است. این تیره 22۵ تا 300 گونه ی 
گندمی شکل دارد که اغلب در نواحی مرطوب 
 جهان می رویند و در نواحی گرمسیری نادرند.
و  ساله  چند  یا  یکساله  گیاهی  سازو،  گیاه 
بلند،  با ساقه های هوایی سبز، صاف،  علفی، 
انشعاب  بدون  و  نوک تیز  بسیار  و  میان تهی 
تا 1.۵ متر و دارای  ارتفاعش 0.۵  می باشد. 
طریق  از  تکثیرش  و  بوده  آذین جانبی  گل 
این  می شود.  انجام  جنسی  غیر  و  جنسی 
زمین های  برخی  جویبارها،  کنار  در  گیاه 
روی  خزر  دریای  سواحل  و  خشک  و  بایر 
رسمی  )سایت  روید  می  ساحلی  شن های 
گیاه  این  میانکاله(.  وحش  حیات  پناهگاه 
و همین طور  میانکاله  در سواحل  فراوانی  به 
از  بیش  ازدیاد  می شود.  دیده  آشوراده 
کم شدن  دلیل  به  لزوما  گیاهان،  این  حد 
بلکه  گیاه خواران منطقه و قطع چرا نیست، 
)به  هیدرولیکی  تغییرات  آن  اصلی  دلیل 
می باشد.  بستر(  آب  سطح  در  مثال   عنوان 
Cutandia memphitica  گیاهی با گل 
آذین زیگزاگ که فقط در سواحل ماسه ای 
 می روید است، چه سواحل جنوبی و چه شمالی.
Boragina� از تیره ی Argusia sibirica

ceae گیاهی کرک دار و زبر است که دارای 
از چرا  برای جلوگیری  آلکالوئیدی  ترکیبات 
می باشد. این گیاه در مناطق ماسه ای دیده 
ریشه های  ماسه،  در  ثبات  برای  و  می شود 
عمودی  ریشه ی  دارد،  وسیعی  و  پراکنده 
افقی  ریشه ی  و  است  آب  جذب  برای  که 
است. ازدیاد  و  ماسه  در  تثبیت  برای   که 
اسفرزه،  یا   Plantago psyllium
پرز دار  برگ هایی  با  یکساله  گیاهی 

wildlife refuge 3
4 گیاهانی که در تثبیت کربن، در اولین مرحله 

مولکول چهارکربنه می سازند و معموال نسبت به گرما 
مقاوم تر هستند.

قاصدک  گل  شبیه  لحاظ  هر  از  که  است 
و  مرکب  گل  زرد،  گل برگ های  وجود  است: 
مشترکات  همگی  شکل  قاصدک  میوه های 
تفاوتی  تنها  و  هستند  قاصدک  و  گیاه  این 
است. دانه  خمیدگی  دارد  قاصدک  با   که 

گیاهی    Trifolium angustifolium
سه تایی  مرکب  های  برگ  که  است  یکساله 
در  گیاه  این  کاسبرگ  دارد،  شبدر  مشابه 
گلبرگ  و  سفت شده  و  بلند  دانه دهی  هنگام 
آن  گل آذین  در می آید.  صورتی  رنگ  به  آن 
مشابه  شکلی  که  بوده  حلقوی  سنبله۵ ی 
انگشت ایجاد می کند و دلیل نامگذاری آن با 
باشد. می  همین  نیز    angustifoliumنام 

Salicornia گیاهی شورپسند و گوشتی )و 
دیده  دسته ای  به صورت  که  بوده  خوشمزه!( 
گوشتی شده،  ساقه های  مقابل  در  می شد. 
آن ها  اکثر  که  کوچکند  قدری  به  برگ ها 
است  ممکن  آیند.  می  نظر  به  برگ  بدون 
اما  باشد  سبز  گیاه  این  گونه های  از  بعضی 
می شوند. قرمز رنگ  آن ها  تمامی  پاییز   در 
آتش سوزی  دچار   93 شهریور  در  آشوراده 
وسیعی شد. در جزایر به علت وجود باد آتش 
آتش سوزی  آثار  می شود.  پراکنده  راحتی  به 

همچنان دیده می شد.

ایستگاه آخر: جنبشی و اجتماعی

ترکمن،  بندر  به  آشوراده  از  بازگشت  از  پس 
دانشجویان در حرکتی نمادین اقدام به جمع 
پرجمعیت  و  شلوغ  محیطی  از  زباله  آوری 
بر  چشم گیری  اثر  این که  وجود  با  کردند. 
زباله زدایی نداشت، اما موجب اثراتی اجتماعی 
امید  گردید.  منطقه  اندک  هر چند  مردم  در 
است که در سفر های علمی دیگر، این برنامه 
به عنوان یکی از بخش های اصلی سفر علمی 

نهادینه شود.

که  شعارهایی  با  جمعی  صورت  به  سپس، 
تغییر کاربری آشوراده  به  را نسبت  نارضایتی 
حرکت  بازار  سمت  به  بندر  از  می کرد  ابراز 
در  می توان  را  آن  خبر های  که  کردیم، 

hamshahri� )رسانه های مربوطه دنبال کرد 
.)online.ir/details/295236

بدلیل  آخانی  دکتر  آقای  از  پایان،  در 
خانم  از  و  پربار  علمی  سفر  برگزاری 
نگین کتال به خاطر تصاویر و عاطفه 

بابایی کمال تشکر را دارم.

  5
spike

ماسه ای  و  شبه مدیترانه  مناطق  در  و  است 
دارد. دارویی  خواص  آن  دانه های  و   می روید 

فراوان ترین  از  یکی   Tamarix یا  گز  درخت 
فشرده  و  نازک  برگ های  است.  ایران  گیاهان 
معموال  آن  فشرده  و  کوچک  گل های  و  دارد 
با  مناطقی  در  اغلب  هستند،  سفید  یا  صورتی 
گیاه  این  ساحل(  و  )کویر  می روید  شور  خاک 
را  اضافه  بوسیله آن نمک  دارد که  نمکی  غدد 
برگ های آن  دفع می کند. در حدی که سطح 
گز  گیاه  گونه   30 ایران  در  هستند.  مزه  شور 
داریم و به علت توان باالی دورگه سازی، تعداد 
می شود. مشاهده  گیاه  این  از  دورگه    زیادی 

سرگین  سوسک  یا   Scarabaeus sacer
آب و هوای  با  ای  ماسه  سواحل  در  غلتان، 
گونه  این  می کند.  زندگی  شبه مدیترانه ای 
با پاهای  فضوالت را به شکل توپ در آورده و 
عقبی خود حرکت می دهد و از آن به منظور 

تغذیه و تخم گذاری استفاده می کند.

ایستگاه سوم: آشوراده

آشوراده جزیره ای در مرکز شبه جزیره ی میانکاله 
در شهرستان بندرترکمن استان گلستان است. 
آشوراده تنها جزیره ی ایرانی دریای خزر است. 
این جزیره در سده های گذشته در پی عملکرد 
و فعالیت گروه های انسانی با حفر کانال از شبه 
جزیره میانکاله جدا افتاده است. آشوراده در سال 
13۵4 جزء نخستین مناطق زیست کره ی جهان 
معرفی و ثبت شد. در همین حال در کنوانسیون 
جهانی رامسر در زمره تاالب های مهم دنیا قرار 
گرفت و سومین اهمیت این منطقه عضویت آن 
در پناهگاه حیات وحش است که در تمامی ایام 
خاویار  است. ٪40  پرندگان  انواع  میزبان  سال 

ایران در نزدیکی این جزیره به دست می آید.

 1000 از  بیش  پیش  سال های  تا  جزیره  این 
دامداری،  مشاغل  به  که  داشته است  نفر سکنه 
کارگری، پیشه وری و ماهی گیری مشغول بوده اند 
اما در سال 1372 به علت باال آمدن سطح آب 
دریای خزر و رخ دادن سیل مردم جزیره را ترک 
در  شیالت  کارمندان  تنها  هم اکنون  و  کردند 
باید  به آشوراده  رفتن  برای  آن ساکن هستند. 
کرد. طی  قایق  با  ترکمن  بندر  از  را   مسافتی 
فارسی جو دو  به  ، که   Avena sativa گیاه 
سر نامیده می شود نوعی گیاه خوراکی است. در 
مناطق معتدل می روید و نسبت به سایر غالت 
مثل گندم، مقاومت بیش تری به کمبود آب داشته 
دارد. احتیاج  تری  کم  تابستانه ی  گرمای  به   و 
علفی  گیاه   Marrubium vulgare
دارد،  شباهت  نعنا  به  که  است  دوساله 
گل های  دسته   و  کرک دار  برگ های  دارای 
می باشد. برگ ها  گوشه ی  در   سفید 

Urospermum picroides  گیاهی یکساله 

گیاه گز غدد 
نمکی دارد که 

بوسیله آن 
نمک اضافه را 

دفع می کند

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

گزارش سفر علمی آشوراده

”

“

”

“

 دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی دانشگاه تهران
Mot.hakimi@ut.ac.ir   

مطهره حکیمی نژاد

Salicornia :4تصویر
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نقل و گفتمان

 تصویر1:
Marrubium vulgare 

 تصویر2: گل 
 Cirsium vulgare

Galium tinctorium :3تصویر

http://hamshahrionline.ir/details/295236
http://hamshahrionline.ir/details/295236
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مقدمه
ــا بررســی کــرم ابریشــمی شــروع کنیــم کــه در حــال خــوردن لبــه ی برگــی ســبز و آب دار اســت. کرم هــای  بیاییــد بحــث را ب
ابریشــم همیشــه در حــال خــوردن هســتند ولــی کــرم ابریشــم مــا برعکــس همیشــه از خــوردن می ایســتد. نگاهــی بــه بدنــش 
علــت را مشــخص می کنــد: تعــدادی الرو زنبــور وحشــی کــه  در حــال جویــدن و ترشــح آنزیم هــای تجزیه کننــده بــرای ســوراخ 
ــد و حــاال در حــال خــروج از  ــرم ابریشــم بوده ان ــدن ک ــه در ب ــا روزهاســت ک ــرم ابریشــم هســتند. آن ه ــدن ک کــردن پوســت ب
ــدیدی در  ــزی ش ــای مغ ــم عکس العمل ه ــرم ابریش ــز ک ــازند. در مغ ــان را بس ــبزرنگ آن، پیله هایش ــطح س ــا در س ــتند ت آن هس
 Shelley Adamo حــال انجــام اســت. نوروهورمــون اکتوپامیــن1 تنهــا یکــی از فاکتورهــای در حــال ترشــح اســت و بــه گفتــه ی
ــت  ــار بی مهــرگان اســت. عل ــرل رفت ــاری بی مهــرگان از دانشــگاه دالهــوس2، ترکیــب بســیار مهمــی در کنت ،فیزیولوژیســت  رفت
توقــف کــرم ابریشــم از غــذا خــوردن بــاال رفتــن غیرطبیعــی ســطح اکتوپامیــن در بدنــش اســت. ایــن تنهــا اثــر الروهــای انــگل 
ــای  ــن در روزه ــد درنتیجــه ســطح اکتوپامی ــن می برن ــم از بی ــن را ه ــردن اکتوپامی ــن ب ــان در از بی ــی میزب ــا توانای نیســت. آن ه
بعــدی هــم بــاال می مانــد؛ درواقــع ایــن کــرم دیگــر هیــچ گاه غــذا نخواهــد خــورد. مــرگ کــرم در اثــر گرســنگی نقــش مهمــی 
ــوغ را  ــای در حــال بل ــردارد و الروه ــش ب ــا را از ســطح بدن ــد پیله ه ــرم می توان ــه ک ــد؛ چــرا ک ــازی می کن ــا ب ــده ی الروه در آین
زنده-زنــده بخــورد. کشــتن میزبــان از همــان اول گزینــه ی مناســبی بــرای الروهــا نیســت؛ چــرا کــه بــدن مــرده ی میزبــان دچــار 
آلودگی هــای قارچــی خواهــد شــد کــه بــرای الروهــا مشــکل ایجــاد می کنــد و از طرفــی بــدن کــرم مــرده ممکــن اســت توســط 

ــر اســت. ــده کم ت شــکارچیانش خــورده شــود درحالی کــه احتمــال شــکار شــدن کــرم زن
ــه  ــی متوج ــد، به تازگ ــاهده کرده ان ــا را مش ــط انگل ه ــان توس ــرل میزب ــیاری از کنت ــوارد بس ــان م ــه محقق ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــای  ــز میزبان ه ــس مغ ــی های پروتئومیک ــال بررس ــوان مث ــده اند. به عن ــان ش ــی میزب ــتم عصب ــر سیس ــگل ب ــر ان ــی تأثی چگونگ
ــرای تشــخیص چگونگــی ایــن فراینــد بــه محققــان داده  ــا مــوارد آلــوده نشــده ســرنخ هایی ب ــه انــگل و مقایســه ی آن ب ــوده ب آل
ــه  ــن گون ــل ای ــی را عام ــی خاص ــای عصب ــور انتقال دهنده ه ــز و همین ط ــی از مغ ــمت های خاص ــان قس ــروزه محقق ــت. ام اس

ــد. ــن می دانن ــرل ذه ــای کنت فراینده
ــرات  ــا و تغیی ــن انگل ه ــزم عمــل ای ــده ی ذهــن و مکانی ــال از انگل هــای کنترل کنن ــد مث ــه بررســی چن ــب ب ــه ی مطل در ادام

ــم. ــان می پردازی ــی میزب سیســتم عصب

Octopamine 1
Dalhouse University 2

جاذبه ی کشنده
همـواره  گربه هـا  و  موش هـا 
بوده انـد.  یکدیگـر  دشـمنان 
رابطـه ی شـکار و شـکارچی بیـن 
مـوش و گربـه حتی در بسـیاری از 
کارتون های معـروف تلویزیونی نیز 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. 
اسـتراتژی های  موش هـا  معمـوالً 
دفاعـی بسـیاری بـرای دور ماندن 
از دسـت گربه هـا دارنـد کـه یکـی 
از آن هـا نوعـی تـرس درونـی از 
بـوی ادرار گربه هـا می باشـد. ایـن 
اسـتراتژی تـا زمانـی کاراسـت که 
نـام  بـا  آغـازی  به نوعـی  مـوش 
آلـوده   Toxoplasma gondii
نشـده باشـد. در صـورت آلودگـی 
بـه ایـن آغـازی وحشـت مـوش از 
گربـه تبدیل بـه جاذبه ای کشـنده 

می شـود.
بـرای   Toxoplasma انـگل 
وارد  خـود  جنسـی  تولیدمثـل 
سـپس  می شـود.  گربـه  روده ی 
مدفـوع  بـا  ایجادشـده  تخم هـای3 
گربـه از بدنـش خـارج می شـوند. 
ایـن تخم ها سـپس بـه موش هایی 
مدفـوع  بـه  آلـوده  غذایشـان  کـه 
گربه شـده اسـت منتقل می شـوند 
وسـیله ای  به عنـوان  آن هـا  از  و 
بـرای رسـیدن بـه گربـه ی میزبان 
می کننـد.  اسـتفاده  خـود  بعـدی 
زمانـی کـه آغـازی در مغـز مـوش 
می کنـد،  ایجـاد  کیسـت هایی 
نه تنهـا مـوش دیگـر از ادرار گربـه 
نمی ترسـد بلکـه بـه آن جـذب هم 

می شـود.
مکانیزم عصبی

 Robert  ،2007 سـال  در 
Stan� دانشـگاه  از   Sapolsky

ford و همکارانـش نشـان دادنـد 
کـه کیسـت های انـگل تمایـل بـه 
قرارگیـری در آمیگدال مغز نشـان 
از  قسـمتی  آمیگـدال  می دهنـد. 
مغز اسـت که مسـئول پاسخگویی 
به تـرس از شـکارچی و همین طور 
و  اسـت  جنسـی  محرک هـای 
میانجـی  نوعـی  ایـن  بـر  عـالوه 
مرتبـط  پیام هـای  ارسـال  بـرای 
بـه  اجتنـاب  و  تمایـل  ایجـاد  بـه 
شـمار می آیـد )1(. بـرای ایـن که 
مشـخص شـود که آیا مـوش واقعاً 
بـه بـوی ادرار جـذب می شـود یـا 
بـه  نسـبت  کم تـری  تـرس  فقـط 
 Sapolsky می دهـد  نشـان  آن 
دانشـجوی   ،Patrick House و 
تـا  گرفتنـد  تصمیـم  دکترایـش، 

Oocytes 3

مانـع  دوپامینـی  گیرنده هـای 
ادرار  بـه  موش هـا  شـدن  جـذب 
موضـوع  ایـن  می شـود.  گربـه 
ارتباطـی بین ایـن انتقال دهنده ی 
انـگل  از  متأثـر  رفتـار  و  عصبـی 
سـال  در  می کنـد.  پیشـنهاد  را 
 UK از 2009،  گـروه تحقیقاتـی 
Toxo� در ژنـوم ،researchers
مسـئول  کـه  ژن  دو   plasma
رمزگـذاری همولوگ هایی از نوعی 
آنزیـم را که در سـنتز دوپامین در 
مهـره داران نقـش دارد شناسـایی 
 tyrosine کردنـد. این آنزیم کـه
hydroxylase نام دارد، مسـئول 
در  محدودکننـده   واکنـش  انجـام 
تولیـد دوپامین اسـت )3(. درواقع 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه انگل 
سـطح دوپامیـن مغـز میزبـان را با 
تولیـد ایـن آنزیـم بـاال می بـرد تـا  
اثـرات رفتـاری انـگل روی میزبان 

شـود. شـاخص تر 
انـگل  شـگفتی های  از  یکـی 
کـه  اسـت  ایـن   Toxoplasma
جـزو معـدود انگل هایی به حسـاب 
می آیـد کـه توانایـی عبـور از سـد 
)کـه  مهـره داران  خونی-مغـزی 
را  می شـود(  هـم  انسـان  شـامل 
دارد. بـا وجـود ایـن کـه بـه انـگل 
عامـل  به عنـوان   Toxoplasma
اشـاره  انسـان  بـرای  بیمـاری زا 
دو  حـدود  چیـزی  اسـت،  نشـده 
میلیـارد انسـان در جهـان نسـبت 
بـه ایـن انـگل آلـوده هسـتند. از 
آنجـا کـه نشـان داده  شـده اسـت 
ایـن انـگل توانایی تولیـد ترکیبات 
را  مغـز جونـدگان  در  نورواکتیـو۵ 
دارد و ایـن واقعیـت کـه مغـز 20 
تـا 40 درصـد جمعیـت جهـان به 
ممکـن  اسـت؛  آلـوده  انـگل  ایـن 
بیایـد  پیـش  سـؤال  ایـن  اسـت 
چـه   Toxoplasma انـگل  کـه: 
تأثیراتـی ممکـن اسـت بـر رفتـار 

باشـد؟ انسـان داشـته 
توانسـته اند  بسـیاری  تحقیقـات 
برخـی  بیـن  مسـتقیم  رابطـه ای 
ماننـد  عصبـی  بیماری هـای 
Toxo�  شـیزوفرنی و آلودگـی بـه
plasma  بیابنـد. البتـه اطالعات 
و  نیسـتند  دقیـق  دراین بـاره 

بـه  آلوده شـدن  اسـت  ممکـن 
نتیجـه ی   Toxoplasma

بیماری هـای عصبـی باشـد 
و نـه علتـی بـرای آن هـا. 

Neuroac� ۵
 tive

فعالیـت  بـه  دقیق تـر  نگاهـی 
آلـوده  مـوش  مغـز  نورون هـای 
بیاندازند. بررسـی ژن c-Fos،  که 
نورون هـا  فعالیـت  نشـان دهنده ی 
می باشـد، نشـان داد کـه فعالیـت 
بخـش پشـتی-فوقانی از آمیگـدال 
رفتـه  بـاال   )MEApd( میانـی4 
از مغـز  MEApd بخشـی  اسـت. 
اسـت که در رفتارهـای تولیدمثلی 
درواقـع   .)2( دارد  شـرکت 
موش هـای آلـوده   کـه در معـرض 
ادرار گربـه قرارگرفتـه بودند همان 
 MEApd میـزان فعالیتـی را برای
نشـان دادند کـه موش هـای آلوده 
نشـده در برابـر موش هـای فحـل 

نشـان دادنـد.
آلودگی در انسان

همچنـان ایـن سـؤال کـه چگونـه 
در سیسـتم  را  تغییـر  ایـن  انـگل 
می کنـد  ایجـاد  میزبـان  عصبـی 
نشـان  محققـان  دارد.  وجـود 
در  دوپامیـن  سـطح  کـه  دادنـد 
Toxo�  مغـز موش هـای آلـوده بـه

plasma تـا 1۵ درصـد بیش تـر 
از حالـت عـادی اسـت. تحقیقـات 
اخیـر نشـان داده اسـت کـه مهـار 

Posterodorsal Medial Amygdala 4
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 دانشجوی کارشناسی علوم سلولی دانشگاه تهران
Ali.Golbabaie@ut.ac.ir   

علی گلبابایی

شکل  به   Toxoplasma اوسیت های 
مدفوع از بدن گربه خارج می شوند  و 
بدن  به  موش ها  غذای  آلوده کردن  با 

موش ها انتقال پیدا می کنند.

 Toxoplasma در داخل بدن موش
 )tachyzoite( به شکل تاکیزویت
دارد  باالیی  تقسیم  سرعت  که 
تاکیزویت ها  می یابد.  تکوین 
مغز  و  ماهیچه ها  داخل  در 
شکل  به  و  شده  مستقر  موش 
که  می آیند  در  کیست هایی 
باعث افزایش فعالیت آمیگدال 
موضوع  این  می شوند.  میانی 
و  موش  رفتار  تغییر  موجب 
ادرار  بوی  از  وحشتش  تبدیل 
کشنده  جاذبه ای  به  گربه 

  می  شود.

زمانی که گربه موش را شکار کرده و می خورد، انگل وارد لوله ی گوارشی 
گربه شده و در آن جا با تکثیر در دیواره ی روده ی کوچک و تولید اوسیت 

چرخه ی خود را کامل می کند

در صورت 
آلودگی به انگل 
 Toxoplasma
وحشت موش 
از گربه تبدیل 

به جاذبه ای 
کشنده 
می شود.

”

“
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سک  سو
دسـت آموز! حمام 

کــه  کنیــد  تصــور  را  فــردی 
ســگش را بــرای گــردش بــه 
فقــط  آورده؛  خانــه  از  بیــرون 
ــام  ــک حم ــگ، سوس ــای س به ج
ــور  ــی زنب ــرد نوع ــای ف ــه ج و ب
)زنبــور جواهــر۶( را تصــور کنیــد. 
ــج  ــک را فل ــگل، سوس ــوِر ان زنب
ــک  ــه اراده ی سوس ــد بلک نمی کن
ــل  ــردن را مخت ــرای حرکــت ک ب
باعــث  عمــل  ایــن  می کنــد. 
ــا  ــد ب ــور بتوان ــا زنب ــود ت می ش
گرفتــن آنتــن سوســک، آن را 
بــه ســمت النــه ی خــود حرکــت 
ــور روی  ــه زنب ــی ک ــد ؛ جای ده
سوســک تخم گــذاری کــرده و 
سوســک و تخــم را در داخــل 

Ampulex compressa ۶

زنبور با گرفتن 
آنتن سوسک، 
آن را به سمت 

النه ی خود 
حرکت می دهد

ــه دفــن می کنــد. دو روز بعــد  الن
الرو زنبــور از تخــم بیــرون آمــده 
و ابتــدا حفــره ای در پایــه ی اولین 
ــای سوســک ایجــاد کــرده و از  پ
سوســک به عنــوان غــذا اســتفاده 
ــد  ــس از گذشــت چن ــد. پ می کن
روز الرو حفــره را بزرگ تــر کــرده 
و وارد قســمت شــکمی سوســک 
می شــود و از اعضــای داخلــی 
ــد. الرو  ــتفاده می کن ــک اس سوس
ــه  ــد ک ــاه بع ــک م ــدود ی ــا ح ت
ــه حشــره ی  ــد ب ــه شــفیره و بع ب
بالــغ تبدیــل شــود در داخــل 
ــد و  شــکم سوســک باقــی می مان
ســپس شــکم سوســک را ســوراخ 
کــرده و از آن خــارج می شــود.

بررســی های  اولیــن  از  یکــی 

دقیــق در مــورد ایــن پدیــده 
 Francis Williams توســط 
ــه توســط  ــد؛ کســی ک ــام ش انج
 Sugar Planters موسســه ی 
در طــول جنــگل جهانــی دوم 
کالدونیــا7  نیــو  جزیــره ی  بــه 
بــه  تــا  بــود  فرســتاده شــده 
بررســی نوعــی آفــت نیشــکر کــه 
ــوده شــدن  صاحبــان مــزارع از آل
مزارعشــان نســبت بــه آن نگــران 
بودنــد بپــردازد. Williams برای 
ــک های  ــت سوس ــرل جمعی کنت
ــه  ــه ب ــر ک ــور جواه حمــام از زنب
آن  اســم "حشــره ی سودرســان"  
کــرد.  اســتفاده  بــود  داده  را 
واردکــردن ایــن زنبــور بــه مــزارع 
ــا حقایــق بســیاری  باعــث شــد ت
ــور و سیســتم  ــن زنب ــاره ی ای درب

ــود. ــت ش ــی اش یاف انگل
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ــد  ــور بتوان ــه زنب ــن ک ــرای ای ب
ــت  ــه دس ــک را ب ــرل سوس کنت
گیــرد بایــد سوســک را در دو 
ــد.  ــرار ده ــزش ق ــورد گ ــا م ج
ســینه ای8  قســمت  در  ابتــدا 
سوســک  جلویــی  پاهــای  تــا 
را موقتــاً فلــج کنــد و ســپس 
ــد.  ــش می زن ــک را نی ــر سوس س
درواقــع زنبــور بــا نیــش دوم 
ســم خــود را در قســمت خاصــی 
در  می کنــد.  تزریــق  مغــز  از 
Fredric Liber� ،2003  ســال
رفتــاری  نوروبیولوژیســت   sat

Thorax 8

از  قســمت هایی   ،)SEG(
ــئول  ــه مس ــی ک ــتم عصب سیس
کنتــرل حــرکات بــدن در برخــی 
بیش تــر  هســتند،  حشــرات 

دارد. تمرکــز 

Libersat فرضیــه ای   طبــق 
و همکارانــش اظهــار می کننــد 
 SEG ــای ــاالً نورون ه ــه احتم ک
بــه  از طریــق آکسون هایشــان 
SupEG کــه بخش مرکــزی مغز 
متصل انــد  می آیــد  به حســاب 
خــود  نورون هــا  ایــن  کــه 
بــا ارســال پیــام بــه قســمت 
ســینه ای انجــام حــرکات حشــره 
تزریــق  می کننــد.  کنتــرل  را 
ســم بــه SEG از همــان ابتــدا در 
ایــن مســیر اختــالل ایجــاد کرده 
می شــود)۵(.  حرکــت  مانــع  و 
ــم  ــه SupEG ه ــم ب ــق س تزری
ــی  ــج کم ــی نتای ــت ول ــر اس مؤث
پیچیده تــر خواهنــد بــود امــا 
 ،SupEG ــر ــر ســم ب ــاالً اث احتم
باعــث اختــالل در بخــش دوم 
مســیر و مانــع از انتقــال پیــام بــه 
قســمت ســینه ای می شــود. تیــم 
تحقیقاتــی Libersat همچنیــن 
چگونگــی تشــخیص ایــن نواحــی 
مغــز توســط زنبــور را مــورد 
بررســی قــرار داده انــد. بــا توجــه 
ــور  ــش زدن زنب ــه نی ــن ک ــه ای ب
پنــج دقیقــه طــول می کشــد 
ــه  ــول ک ــت معم ــالف حال )برخ
ــه  ــا ۵0 ثانی ــن 30 ت ــزی بی چی
کافیســت(  زدن  نیــش  بــرای 
ــور  ــه زنب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــرای  ــی ب ــک حس ــی فیدب از نوع
تشــخیص درســتی محــل نیــش 
وی  تیــم  می کنــد.  اســتفاده 
ــور  ــه زنب ــد ک ــنهاد می کنن پیش
از نوعــی حســگر مکانیکــی بــرای 
ــس از  ــز پ ــت مغ ــخیص باف تش

می بــرد  بهــره  زدن  نیــش 
بــه  نیــاز  ولــی جزئیــات 

 تحقیقــات بیش تــر دارد. 

در   Ben Gurion دانشــگاه  از 
ــش  ــه همــراه همکاران اســرائیل ب
آمینواســیدهای  زنبورهــا  بــه 
رادیواکتیــو تزریــق کردنــد)4(. 
ایــن آمینواســیدها در ســاخت 
قــرار  اســتفاده  مــورد  ســم  
می گرفــت و درنتیجــه ردیابــی 
عصبــی  سیســتم  در  ســم 
می شــد.  امکان پذیــر  سوســک 
آن هــا متوجــه شــدند که ســم در 
ــک  ــزی سوس ــای مغ گانگلیون ه
گانگلیون هــای  در  به خصــوص 
و   )SupEG( مــری9  فوقانــی 
گانگلیون هــای زیریــن مــری10 

Supraesophageal ganglion 9
Subesophageal ganglion 10
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زنبور جواهر ماده سوسک حامم را دو بار 

نیش می زند )ابتدا سینه ی سوسک را نیش 

می زند تا پاهای جلویی سوسک فلج شوند 

و سپس رس را نیش  می زند جایی که زنبور 

سم خود را به نواحی خاصی از مغز سوسک 

وارد کرده و باعث می شود سوسک اراده ی 

حرکت کردن را از دست بدهد.

سپس زنبور آننت سوسک را گرفته و آن  را به سمت 

النه  هدایت می کند.

در النه، زنبور روی 

سوسک تخم گذاری 

کرده و تخم و 

سوسک را در النه 

دفن می کند.

سپس الرو زنبور از تخم 

درآمده و به مدت چند روز 

از سوسک تغذیه می کند. پس 

از آن به داخل شکم سوسک 

رفته و به مدت یک ماه در 

داخل بدن سوسک زندگی 

می کند تا زمانی که بالغ شده 

و با سوراخ کردن شکم سوسک 

از آن خارج شود.

تصویر2: زنبور جواهر درحال هدایت 
سوسک حمام به سمت النه اش

تصویر3: زنبور جواهر تازه به بلوغ رسیده 
درحال خروج از شکم سوسک حمام



تخم خاررس از طریف مدفوع از بدن میزبان 

اول خارج شده و میزبان دوم یا هامن 

گاماریدها را آلود می کند.
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ــمت  ــه س ــنا ب ش
ــور ن

 Simone Helluy ،1980 در دهه
 Science and دانشجوی دانشگاه
 Techniques of Languedoc
عجیبـی  پدیـده ی  مونتپلیـر11،  در 
در آب در جنـوب فرانسـه مشـاهده 
کـرد: سخت پوسـتان کوچکـی که با 
نـام گاماریـد12 شـناخته می شـدند، 
در سـطح آب شـنا می کردنـد. ایـن 
چـرا  اسـت؛  غیرمعمـول  موضـوع 
کـه ایـن سخت پوسـتان در اعمـاق 
بـه   Helluy می کننـد.  زندگـی 
بررسـی موضوع پرداخـت و به زودی 
متوجـه شـد کـه گاماریدهایـی کـه 
می کردنـد همگـی  شـنا  در سـطح 
کـه  دار13  بادکـش  کـرم  به نوعـی 
انگلـی اسـت کـه در مغـز مسـتقر 
می شـود آلـوده بودنـد. درحالی کـه 
شـنا  اعمـاق  در  کـه  گامارید هایـی 
انـگل  ایـن  بـه  نسـبت  می کردنـد 
شـد  متوجـه  او  نبودنـد.  آلـوده 
کـه ایـن پدیـده بسـیار شـبیه بـه 
 John پدیـده ای اسـت کـه توسـط
Holmes محقـق کانادایـی مـورد 
در  او  بـود.  گرفتـه  قـرار  بررسـی 
سـال 1970 مشـاهده کـرده بود که 
به نوعـی  کـه  گاماریدهایـی  برخـی 
کـرم  نوعـی  یـا  و  خارسـران14  از 
 Polymorphus  نـام بـه  انگلـی 
paradoxus آلـوده بودنـد، دچـار 
از  فـرار  رفتارهـای  در  اختالالتـی 
شـکارچی و پاسـخ بـه نور شـده اند.  
بررسـی  در  کـه  انگل هایـی  البتـه 
شـده  اشـاره  آن هـا  بـه   Holmes
 Helluy بـود کامـاًل بـا مشـاهدات
متفـاوت بـوده و حتـی متعلـق بـه 
شـاخه های فیلوژنـی متفاوتی بودند 
و در حفـره ی بدنـی میزبان مسـتقر 

می شـدند.

نکتـه ی جالبی که در مورد سیسـتم 
انگلـی گاماریدهـا وجـود دارد ایـن 
انـگل  اسـت کـه در هـر دو مـورد 
چه خارسـر و چه کـرم بادکش دار، 
رفتارهـای میزبـان طـوری متأثـر 

Montpellier 11
Gammarid 12

 Trematode 13
acanthocephalan  14

تغییرات 
رفتاری 

منجر به این 
می شوند که 
سخت پوست 

آلوده شده 
به جای این 
که به اعماق 
شنا کرده و 
خودش را با 

دفن کردن در 
گل کف دریا 
از شکارچیان 
پنهان کند به 
سمت سطح 
آب شنا کند.

می شـوند کـه باعـث افزایش شـکار 
شـدن میزبان توسـط میزبـان بعدی 
انـگل ماننـد اردک، مـوش آبـی یـا 

سـگ آبـی می شـود.

بیـش از 40 سـال تحقیق و بررسـی 
بـر روی گاماریدهـا و انگل هایشـان، 
گاماریدهـای  از  متنوعـی  تعـداد 
میزبـان را که توسـط طیف وسـیعی 
از انگل هـای دارای چرخـه ی زندگی 
آشـکار  می شـوند  آلـوده  پیچیـده 
انگل هـا  ایـن  از  بسـیاری  سـاخت. 
را  گاماریدهـا  رفتـار  می تواننـد 
زندگـی  چرخـه ی  کـه  شـکلی  بـه 
تغییـر  شـود  کامـل  خودشـان 
می تواننـد  تغییـرات  ایـن  دهنـد. 
مثبـت  فوتوتاکسـی1۵  شـامل 
القاشـده، درحالی کـه به طـور عـادی 
نـور دوری می کننـد؛  از  گاماریدهـا 
درحالی کـه  معکـوس،  ژئوتاکسـی 
بـه  گاماریدهـا  معمـول  به طـور 
پاسـخ های  و  می رونـد؛  آب  اعمـاق 
تغییریافتـه بـه محرک هـای بویایـی 
گاماریدهـای  باشـد.  مکانیکـی  و 
اسـت  ممکـن  همین طـور  آلـوده 
بـه  و  کننـد  پیـدا  خمیـده  حالـت 
اجسـام جامـد گیـر کننـد. تمامـی 
بـه  منجـر  رفتـاری  تغییـرات  ایـن 
سخت پوسـت  کـه  می شـوند  ایـن 
بـه  کـه  ایـن  به جـای  آلوده شـده 
اعمـاق شـنا کـرده و خـودش را بـا 
از  دریـا  کـف  گل  در  دفن کـردن 
شـکارچیان پنهـان کنـد بـه سـمت 
سـطح آب شـنا کـرده و بـه اجسـام 
معلـق گیـر کنـد. درنتیجـه احتمال 

Phototaxis 1۵

شـکار شـدن آن ها توسـط شکارچی 
انـگل  بعـدی  میزبـان  درواقـع  کـه 
تـا  می شـود  بیش تـر  بـود  خواهـد 
انـگل بتوانـد چرخه ی زندگـی خود 

را کامـل کنـد.

 Helluy دهـه ی 2000،  اوایـل  در 
Fred� تکاملـی زیست شـناس   و 

ملـی  مرکـز  از   eric Thomas
 )CNRS( 1۶تحقیقات علمی فرانسـه
آنتی بادی هـای  از  مونتپیلـر  در 
تـا  کردنـد  اسـتفاده  فلوئورسـنت 
مغـز گاماریدهـای آلـوده بـه انـگل 
را بررسـی کننـد. آن هـا در مناطـق 
خاصـی از مغـز کاهـش معنـی داری 
سـروتونین  بـا  مرتبـط  فعالیـت  در 
شـامل  کـه  کردنـد  مشـاهده  را 
نروپایـل17 بینایـی نیـز می شـد. این 
بخـش درواقع تـوده ای از نورون ها و 
سـیناپس هایی اسـت کـه در مسـیر 
اعصـاب بینایـی قـرار دارد )۶(. بـه 
عـالوه آن هـا در میـان افـراد آلـوده 
بـه انـگل متوجـه بـه وجـود آمـدن 
نورون هـای  در  بدشـکلی  نوعـی 
مسـیر بینایـی و همین طـور تخریب 
tritocere� بـزرگ  نورون هـای 
سـروتونرژیک  فعالیـت  کـه   ،bral
دارند، شـدند. بعدها در سـال 2007 
اکولوژیسـت   Frank Cezilly
 Bourgogne رفتـاری از دانشـگاه
بیـن  ارتبـاط  نوعـی  متوجـه  هـم 
سـطح فعالیت هـای سـروتونرژیک و 
رفتارهـای متأثـر از آلودگـی با انگل 
امـا در تحقیقـات وی سـطح  شـد، 
French National Center of Scientif- 1۶

ic Research
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سـروتونرژیک  فعالیت هـای  کلـی 
مغـز گامارید هـای آلـوده بـه  انـگل 
درصـد  دچـار 40  کاهـش  به جـای 
افزایـش شـده بـود )Cezilly .)7 و 
برخـی دیگر نشـان دادند کـه تزریق 
گونه هـای  برخـی  بـه  سـروتونین 
باعـث  می توانـد  گاماریدهـا  خـاص 
بـه وجود آمـدن فوتوتاکسـی در این 
گونه هـا و همین طـور القـای رفتـار 
اجسـام  بـه  گیرکـردن  و  خم شـدن 
 شـود. امـا ایـن کـه چگونـه تولیـد 
سـروتونین در مغـز دچـار اختـالل 
می شـود و چـه عاملی ایـن تغییرات 
را منجـر می گـردد هنـوز مشـخص 

نشـده اسـت.

محققـان همین طـور میـزان الگـوی 
بیـان پروتئین هـا را در گاماریدهـای 
آلـوده و غیـر آلـوده مقایسـه کردند 
)8(. در بیـن تفاوت های یافت شـده 
بینایـی  سیسـتم  در  پروتئیـن  دو 
در  پروتئین هـا  ایـن  بودنـد.  مؤثـر 
Micro� بـه آلـوده   گاماریدهـای 
 phallus papillorobustus
)انـگل بادکـش دار(کـه در آن ها هم 
فوتوتاکسـی مثبت و هم ژئوتاکسـی 
منفـی ایجـاد می شـود دیده شـدند 
Poly�  ولـی در گونه هـای آلوده بـه
)انـگل   morphus minutus
خارسـر( که تنهـا ژئوتاکسـی منفی 
در آن هـا القا می شـود دیده نشـدند. 

بـاالی  بیـان  همین طـور  محققـان 
 aromatic-L-amino پروتئیـن 
در  کـه   acid decarboxylase
سـنتز سـروتونین مؤثر اسـت، را در 

بیـن گونه هـای آلوده نشـان داده اند؛ 
کـه ایـن یافتـه از شـرکت سیسـتم 
متأثـر  رفتارهـای  در  سـروتونرژیک 
می کنـد.  حمایـت  انـگل  از  شـده 
همچنیـن آنالیزهـای پروتئومیکـس 
گونـه ی  دو  هـر  بـا  آلودگـی  بـرای 
انـگل، تغییـر در بیـان پروتئین های 
مرتبـط بـا عملکـرد سیسـتم عصبی 
مرکـزی و سیسـتم ایمنـی را نشـان 

دادند.

تغییرات در سیسـتم ایمنـی میزبان 
نیـز قابل انتظار اسـت

نشـان  کـه  دارد  وجـود  شـواهدی 
می دهـد انگل هـا می توانند سیسـتم 
ایمنـی میزبان را به نفـع خود تغییر 
دهنـد. به عنـوان مثـال در پاسـخ به 
آلودگـی مغز سـلول های گلیـال که 
سـلول های ایمنی اصلی در سیسـتم 
عصبـی مرکـزی به حسـاب می آینـد 
بـه ترشـح سـیتوکاین ها و  شـروع  
نیتریـک اکسـید  رادیکال هـای آزاد 
 Helluy 2011 می کننـد. در سـال
سـلول های  پراکنـش   Thomas و 
نیتریـک  سـنتز  میـزان  و  گلیـال 
آلـوده  نمونه هـای  در  را  اکسـید 
نمونه هـای  بـا  بادکـش داران  بـه 
آلـوده نشـده مقایسـه کردنـد. آن ها 
توانسـتند تفاوت هایـی کلیـدی بین 
ایـن دو گـروه گاماریـد پیـدا کننـد. 
مغـز،  در  انـگل  اسـتقرار  محـل  در 
سـلولی  زوائـد  و  گلیـا  سـلول های 
آن هـا بیش تـر دیـده می شـدند کـه 
ایـن نشـان دهنده ی افزایش تقسـیم 
اطـراف  در  ایمنـی  سـلول های 

تزریق 
سروتونین 
به برخی 
گونه های 

خاص 
گاماریدها 
می تواند 
باعث به 

وجود آمدن 
فوتوتاکسی 

در این گونه ها 
و همین طور 
القای رفتار 
خم شدن و 

گیرکردن به 
اجسام  شود.

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

”

“

”

“

در داخل بدن گامارید، انگل دیواره ی 

دستگاه گوارشی را سوراخ کرده و وارد 

حفره ی همولنفی گامارید می شود. در 

آن جا کیست هایی ایجاد می کند که بر روی 

سیستم عصبی میزبان اثر گذاشته و باعث 

فوتوتاکسی مثبت و یا ژئوتاکسی معکوس 

می شود کخ نهایتا باعث می شود گامارید 

آلوده به سمت سطح آب شنا کند.

گامارید های آلوده در سطح 

آب، به اجسام معلق در آب گیر 

می کنند که این موضوع باعث 

افزایش احتامل شکارشدنشان 

توسط میزبان بعدی انگل 

می شود.

Gammarus roeselii :4محـل عفونـت اسـت. عـالوه بـر این تصویر
تفاوتـی دیگـر افزایـش بیـان آنزیـم 
اکسـید  نیتریـک  کننـده ی  سـنتز 
 )Nitric oxide synthase(
در اطـراف الروهـای بالـغ انـگل در 
رفتارهـای  کـه  گاماریدهایـی  مغـز 
می دادنـد،  نشـان  را  تغییریافتـه 
ایـن  از  یافته هـا  ایـن   .)9( اسـت 
عصبـی18  عفونت هـای  کـه  فرضیـه 
ایجادشـده تحـت تأثیـر انـگل، یکی 
از فاکتورهـای تغییـر رفتـار میزبـان 
اسـت حمایـت می کنـد. درواقع این 
فرضیـه بیـان مـی دارد کـه تغییرات 
میزبـان  در  ایجادشـده  رفتـاری 
و  شـیمیایی  تغییـرات  نتیجـه ی 
در  عصبـی  سـلول های  تقسـیمات 

محـل آلودگـی انـگل اسـت.

بیـان  مـورد  ایـن  در   Helluy
تنهـا  یافته هـا  "ایـن  کـه  می کنـد 
ارتبـاط  نوعـی  نشـان دهنده ی 
ایـن  علـت  بـر  اثباتـی  و  هسـتند 
پدیـده نیسـتند ولی سیسـتم ایمنی 
میزبـان در مغـز بـا پاسـخ های قوی 
می تـوان  کـه  می دهـد  واکنـش 
در  جنـگ  نوعـی  به عنـوان  آن  بـه 
بیـن میزبـان و انـگل نـگاه کـرد. در 
صورتـی کـه پیـروز میـدان میزبـان 
حـذف  و  می میـرد  انـگل  باشـد 
می شـود ولـی در حالتـی کـه انـگل 
بـر میزبان غلبـه کند ادامه ی پاسـخ 
ایمنـی باعـث کمک بـه تغییراتی در 
مغـز می شـود کـه نهایتـاً منجـر بـه 
خواهـد  میزبـان  رفتـاری  تغییـرات 

. شد
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 انگل های پرونده
کنترل کننده

می دانیـم جیرجیرک هـا عالقه ای به 
آب ندارنـد. پس زمانـی که محققان 
جیرجیرک هایـی را کـه در جنـگل 
بـه دنبـال دریاچه ها یـا مرداب هایی 
می گردنـد و سـپس بـه داخـل آب 
می جهنـد مشـاهده کردنـد متوجـه 
شـدند کـه نکتـه ای در ایـن رفتـار 

اسـت. پنهان 

کـه  شـد  مشـخص  بـه زودی 
بـه  عالقه منـد  جیرجیرک هـای 
شـیرجه زدن در آب به نوعـی کـرم 

ایـن  هسـتند.  آلـوده  مواسـبی19 
کرم هـای مواسـبی کـه از لحـاظ 
نزدیـک  نماتود20هـا  بـه  تکاملـی 
 100 تـا  می تواننـد  هسـتند 

باشـند  داشـته  طـول  سـانتی متر 
درحالی کـه قطـر آن هـا تنهـا 1 تـا 
کرم هـا  ایـن  اسـت.  میلی متـر   3
گونـه ی   300 از  بیـش  دارای  کـه 
شناخته شـده هسـتند انـگل داخلی 
حلزون هـای  ماهی هـا،  قورباغه هـا، 
از  بسـیاری  همین طـور  و  آبـی 
جیرجیرک هـا  ماننـد  حشـرات 
کرم هـای  از  دسـته  آن  هسـتند. 
میزبانشـان حشـرات  کـه  مواسـبی  
مشـکلی  بـا  هسـتند  خشـکی زی 
هسـتند؛  روبـرو  بقیـه  بـا  متفـاوت 
تولیدمثـل  بـرای  انگل هـا  ایـن 
خشـکی  در  و  دارنـد  آب  بـه  نیـاز 
توانایـی تولیدمثـل ندارنـد. درواقـع 
درحالی کـه کرم های بالـغ آزادزیانی 
الروهـا  هسـتند،  آبـی  محیـط  در 
انگل میزبانی خشـکی زی هسـتند. 
محققـان  جیرجیـرک  مـورد  در 
معتقدنـد کـه کـرم مواسـبی  در آب 
ایـن تخم هـا  تخم گـذاری می کنـد. 
بـه الروهایـی تبدیـل می شـوند که 
را  الرو حشـرات دیگـر مثـل پشـه 
کـه در آب هسـتند آلـوده می کنند. 
آلوده شـده  حشـره ی  الرو  سـپس 
پیـدا  پـرواز  توانایـی  و  شـده  بالـغ 
خشـک  مکان هـای  بـه  و  می کنـد 
جایـی  می دهـد  مـکان  تغییـر 
سـپس  و  می میرنـد  آن  در  کـه 
تغذیـه  آن هـا  از  جیرجیرک هـا 
می کننـد و از ایـن طریـق بـه 
آلـوده  آن هـا  داخـل  انـگل 
در  الروهـا  می شـوند. 

Hairworm 19
 Nematodes 20

چگونه کرم ها 
میزبان 

خشکی زی 
خود را وادار 
به جهیدن 

به داخل آب 
می کنند؟

بـدن  داخـل 
بـه بلوغ می رسـند جیرجیرک 

و حـاال بایـد راهـی بـرای برگشـتن 
بتواننـد  تـا  کننـد  پیـدا  آب  بـه 
تولیدمثـل کرده و چرخـه ی زندگی 
خـود را کامـل کننـد. از آنجـا کـه 
اطـراف  در  معمـوالً  جیرجیرک هـا 
الزم  نیسـتند،  آبـی  محیط هـای 
اسـت تـا انگل ذهـن جیرجیـرک را 

بگیـرد. کنتـرل  بـه 

Fredric Thom� ،2002  در سال
as از CNRS و همکارانـش اولیـن 
گـزارش رسـمی را دراین بـاره چاپ 
کردند که طبـق آن جیرجیرک های 
آلـوده به کرم مواسـبی بـا پریدن به 
داخـل هـر مـکان دارای آب که پیدا 
کننـد خودکشـی می کننـد )10(. با 
دو سـال بررسـی یـک اسـتخر روباز 
در کنـار جنگلی در جنوب فرانسـه، 
گونـه   9 توانسـت   Thomas تیـم 
را کـه بـه داخـل اسـتخر شـیرجه 

می زدنـد، شناسـایی کنند. 

میزبـان  کرم هـا  چگونـه  امـا 
خشـکی زی خـود را وادار به جهیدن 
بـه داخـل آب می کننـد؟ ایـن رفتار 
نوعـی  ایجـاد  از  ناشـی  می توانـد 
تمایـل بـه آب باشـد کـه در حالـت 
نـدارد.  وجـود  میزبـان  در  عـادی 
نـوع  ایـن  در  کـه  مهمـی  نکتـه ی 
کنتـرل ذهـن توسـط انگل بـا دیگر 
موارد متفـاوت اسـت چندمرحله ای 
بـودن فراینـد تحمیـل تغییـر رفتار 
میزبـان اسـت. در مرحله ی اول کرم 
باعـث ایجـاد رفتارهـای نامنظـم در 
جیرجیـرک می شـود و نهایتـاً باعث 

افزایـش 
یـل  تما
به  جیرجیـرک 
آب می شـود و در ایـن مراحل 
ابتدایـی جیرجیـرک از منابـع در 
دسـترس بـرای برطـرف کـردن این 
سـپس  می کنـد.  اسـتفاده  تمایـل 
کـرم  وقتـی  بعـدی  مرحلـه ی  در 
مواسـبی در داخل بـدن جیرجیرک 
زمـان  ایـن  )در  رسـید  بلـوغ  بـه 
کـرم طولـی چندیـن برابـر میزبـان 
تـا  می شـود  باعـث  به نوعـی  دارد( 
مسـتقیم تری  تمایـل  جیرجیـرک 
بـه آب پیـدا کنـد و بـه داخـل آب 

.)11( بزنـد  شـیرجه 

مکانیزم عصبی

محققان از روش هـای پروتئومیکس 
بـرای بررسـی تمامـی پروتئین های 
بیان شـده در انـگل در سـه مرحلـه 
قبـل از تغییـر رفتـار در جیرجیرک 
جیرجیـرک  کـه  زمانـی  طـول  و 
رفتـارش تغییـر می کنـد )بـه خاطر 
چندمرحلـه ای بـودن فراینـد( و بعد 
از آن کـه رفتـار جیرجیـرک تغییـر 
)12و13(.  کردنـد  اسـتفاده  کـرد، 

نتایـج شـگفت انگیزی کـه  از  یکـی 
از ایـن بررسـی حاصـل شـد یافتـن 
بیـن  در  کـه  بـود  پروتئین هایـی 
بودنـد.  مشـترک  میزبـان  و  انـگل 
بـه نظـر می آیـد کـه کـرم مواسـبی 
خانـواده ی  از  پروتئین هایـی 
سیسـتم  تکویـن  در  )کـه   Wnt
می سـازد  را  دارنـد(  نقـش  عصبـی 
پروتئین هـای  مشـابه  بیشـتر  کـه 
میزبـان هسـتند و بـه پروتئین هـای 
نماتودهایـی کـه از لحـاظ تکامل به 
شـباهت  هسـتند  نزدیک تـر  انـگل 
نوعـی  ایـن موضـوع  دارد.  کم تـری 
تقلیـد21 مولکولـی را نشـان می دهد. 
اظهـار  مـورد  ایـن  در   Thomas
می کنـد کـه "انـگل و میزبـان بایـد 
تـا  باشـند  داشـته  یکسـانی  زبـان 
بتواننـد یکدیگـر را بفهمند". درواقع 
بـه اعتقـاد او و همکارانـش مشـابه 
بـودن پروتئین هـای انگل بـا میزبان 
ایـن اجـازه را بـه انـگل می دهـد تـا 
رفتارهـای میزبـان را کنتـرل کنـد.

مغـز  همین طـور  محققـان 
میزبان هـای آلوده به انـگل را با مغز 
مقایسـه  نشـده  آلـوده  میزبان هـای 
کردنـد و پروتئین هایی را شناسـایی 
کردنـد کـه به طـور متفاوتـی بیـان 
پروتئین هـا شـامل  ایـن  می شـدند. 
CRAL_TRIO اسـت کـه پروتئینی 
در  و  بـوده  بینایـی  بـا  مرتبـط 
پیش تـر  کـه  گاماریـدی  گونه هـای 
بـه آن هـا اشـاره کردیـم هـم وجود 
CRAL_ پروتئیـن  بیـان  داشـت. 
TRIO در میزبان هـای آلوده نسـبت 
بـه میزبان هـای سـالم بیش تـر بوده 
اسـت. بیان این پروتئین بعد از بلوغ 
کرم مواسـبی و اقـدام جیرجیرک به 
بیش تریـن  آب  داخـل  بـه  پریـدن 
مقـدار بـوده اسـت. در سـال 2011 
نشـان  همکارانـش  و   Thomas
آلـوده  جیرجیرک هـای  کـه  دادنـد 
بـه انگل ماننـد گاماریدهـا )البته در 
حالـت سـالم( فوتوفوبیک22 هسـتند 
می کنـد  بیـان    Thomas  .)14(
کـه "ایـن فکـر مبتکرانـه ای اسـت 
چـرا کـه اگـر شـما جیرجیرکـی در 
شـب  هنـگام  در  جنـگل  میانـه ی 
باشـید بـرای پیداکـردن آب، رفتـن 
بـه دنبـال نـور راه  حلـی عالی اسـت 
چـرا کـه در بیش تـر مـوارد ایـن نور 

اسـت". منعکس شـده  آب  از 

 Mimicry 21
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 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

”

“

کرم مواسبی بالغحشراتی که خودکشی می کنند!

الرو
ــد  ــی مانن ــای آب ــی در محیط ه ــغ آزادزیان ــبی بال ــای مواس کرم ه

آب  در  بالــغ  کرم هــای  ایــن  هســتند.  رودهــا  و  دریاچه هــا 

ــاده  ــه ازای هــر م ــون تخــم ب ــرده و حــدود 10 میلی ــل ک تولیدمث

ــه اعــامق رفتــه و بعــد از دو  تولیــد می کننــد کــه ایــن تخم هــا ب

ــوند. ــل می ش ــه الرو تبدی ــه ب ــار هفت ــا چه ت

ایــن الروهــا بــه اعــامق دریاچــه یــا رود 

ــه  ــد ب ــه بتوانن ــی ک ــا زمان متصــل می شــوند ت

الرو پشــه ای کــه درحــال گــذر از نزدیکــی 

داخــل  بــه  ســپس  و  بچســبند  آن هاســت 

بدنــش نفــوذ کننــد.

ــان )پشــه( شــدند رشوع  ــدن میزب ــه الروهــا وارد ب ــی ک زمان

ــن الرو پشــه  ــن بی ــد. در ای ــه تشــکیل کیســت هایی می کنن ب

ــرده و  ــل ک ــود را کام ــی خ ــل دگردیس ــود مراح ــه آب زی ب ک

بــه حــره ی بالــغ کــه توانایــی پــرواز دارد تبدیــل می شــود.

پشــه های  از  خشــکی زی  جیرجیرک هــای  ســپس 

بــه  آن  نتیجــه ی  در  کــه  می کننــد  تغذیــه  آلــوده 

ــا از  ــن الروه ــوند. ای ــوده می ش ــبی آل ــرم مواس الرو ک

ــردن  ــوراخ ک ــا س ــده و ب ــارج ش ــود خ ــت های خ کیس

ــی آن  ــره ی بدن ــرک وارده  حف ــی جیرجی ــه ی گوارش لول

ــن  ــغ تکوی ــای بال ــه جیرجیرک ه ــوند و در آن ب می ش

می یابنــد کــه حــدود 4 تــا 20 هفتــه طــول می کشــد.

ــای  ــرک رفتاره ــود جیرجی ــث می ش ــبی باع ــرم مواس ک

ــر  ــه نظ ــه ب ــور )ک ــه ن ــش ب ــد گرای ــی مانن غیرمعمول

ــک  ــای تاری ــه آب در محیط ه ــدن ب ــک ش ــرای نزدی ب

اســت.( و متایــل زیــاد بــه آب نشــان دهــد.  نهایتــا ایــن 

ــه داخــل آب  ــرک ب ــدن جیرجی ــه پری رفتارهــا منجــر ب

ــگام کرم هــا وجــود آب را حــس  ــن هن می شــود. در ای

کــرده و از میزبــان خــود خــارج می شــوند تــا چرخــه ی 

زندگــی خــود را کامــل کننــد.

تصویر۵: جیرجیرک!

تصویر۶: گونه ای از کرم مواسبی
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 انگل های پرونده
کنترل کننده

ــی  ــای قارچ انگل ه
را  خــود  میزبــان 

! ســند می شنا
Ophiocordy� جنـس  قارچ هـای 

ceps، بـه خاطـر توانایـی تغییر دادن 
از  گروهـی  کـه  میزبـان خـود  رفتـار 
مورچه هـا می باشـند، معروف هسـتند. 
مورچه هـا زمانـی کـه بـرای یافتن غذا 
می کننـد،  جسـت وجو  را  جنـگل 
اسـپور ایـن قـارچ بـه بدنشـان متصل 
اسـکلت  دیـواره ی سـخت  از  و  شـده 
خارجـی بـه داخل بـدن میزبـان نفوذ 
بـا  سـپس  می کنـد.  رشـد  آن  در  و 
متأثـر کردن سیسـتم عصبـی مرکزی 
مورچـه رفتـارش را تغییـر می دهنـد، 
النـه  آلـوده  مورچـه ی  به طوری کـه 
را کـه معمـوالً روی درخـت کانوپـی 
اسـت تـرک کـرده و شـروع بـه انجام 
حـرکات ناگهانـی تیک ماننـد می کنـد 
تـا از بـاالی درخـت بـه پاییـن و بـر 
ریختـه  زمیـن  بـه  برگ هـای  روی  
برگ هـا  بیـن  در  مورچـه  می افتـد. 
بـه دنبـال نقطـه ای بـا دمـا و رطوبـت 
ایـن مناطـق  خاصـی می گـردد و در 
از سـاقه ی گیاهـی بـاال مـی رود تـا به 
زیـر برگـی در ارتفاعـی خاص برسـد. 
سـپس بـا  مندیبل هـای )آرواره هـای( 
خـود بـه آونـد مرکـزی بـرگ متصـل 
مندیبل هـا  ماهیچه هـای  می شـود. 
دچـار آتروفی )تحلیل عضالنی( شـده 
و آرواره هـای مورچـه قفل می شـوند و 
مورچـه دیگـر نمی توانـد خـود را رهـا 
کنـد. ازایـن رو بـه ایـن گـزش، گزش 
در  می شـود.  گفتـه  نیـز  مـرگ آور23 
ایـن مرحلـه قـارچ مورچه را می کشـد 
داخـل  در  خـود  رشـد  بـه  ولـی 
جسـدش ادامـه می دهـد. نهایتاً بخش 
تولیدمثلـی قـارچ رشـد کـرده و مانند 

Bite of death 23

قارچ با متأثر 
کردن سیستم 
عصبی مرکزی 

مورچه 
رفتارش 
را تغییر 
می دهند.

میلـه ای از پشـت سـر مورچـه بیـرون 
می آیـد و اسـپورهایش را بـه محیـط 
آزاد می کنـد. توانایـی قـارچ در متأثـر 
کـردن رفتـار مورچـه بـرای رفتـن به 
ارتفاعـات نوعـی سـازش بـرای بهتـر 
منطقـه  در  اسـپورها  شـدن   پخـش 
و آلـوده کـردن مورچه هـای بیش تـر 

می آیـد. به حسـاب 

و   Charissa de Bekker
همکارانـش در تحقیقاتشـان بیش تـر 
متأثـر  مکانیسـم  یافتـن  دنبـال  بـه 
شـدن رفتـار مورچه هـا بودنـد )1۵(. 
بـر روی  را  بررسـی های خـود  آن هـا 
O.unilater� جدیـد  زیرگونـه ی 

جنـوب  در  کـه   alis complex
انجـام  بـود  کشف شـده  کالیفرنیـا 
دادنـد. ایـن زیرگونـه، باعث می شـود 
بجـای  آلوده شـده  مورچه هـای  تـا 
بخـش  بـه  بـرگ،  بـه  متصل شـدن 
متصـل  کوچـک  شـاخه های  پایینـی 
و   Bekker بررسـی های  شـوند. 
O.uni� کـه داد  نشـان   همکارانـش 

lateralis complex تنهـا توانایـی 
آلوده کـردن دو گونـه از چهـار گونـه  
داشـتند.  را  بررسی شـده  مورچـه ی 
از  یکـی  از  را  قـارچ  آن هـا  سـپس 
بـه  و  کـرده  جـدا  آلـوده  گونه هـای 
خـود  بررسـی  مـورد  گونـه ی  چهـار 
For�  تزریـق کردنـد. یکـی از گونه ها،
mica dolosa، کـه به طـور طبیعی 
توانایـی  )قـارچ  نمی شـدند  آلـوده 
و  نـدارد  را  آن هـا  پوسـته ی  از  نفـوذ 
تزریـق  بدنشـان  بـه  آزمایشـات  در 
شـده اسـت.( در مقابل آلودگـی قارچ 
مقاومـت نکـرده و به سـرعت مردنـد. 

ز نمـودار بقـای نمونه هایی  ا
گونـه ی  سـه  هـر 

کـه  دیگـر 
قـارچ  بـه 
ه  ه شـد د لو آ
بـا  بودنـد 
یـی  نه ها نمو
چیـزی  کـه 

بـه 
ن  نشـا بد

همین طـور  و  بـود  نشـده  تزریـق 
نمونه هایـی کـه مایـع فاقـد قـارچ بـه 
آن ها تزریق شـده بود مقایسـه شدند. 
نمونه هـای آلـوده از هـر سـه گونـه ی 
مـورد بررسـی نسـبت بـه گونه هـای 
ولـی  مردنـد  سـریع تر  نشـده  آلـوده 
جسـم تولیدمثلـی قـارچ تنهـا در دو 
Camponotus castane� )گونـه 
Camponotus ameri� و   us

canus( تشـکیل شـدند و در گونه ی 
Camponotus pennsyl� )سـوم 

میلـه  تولیدمثلـی  vanicus( جسـم 
مانند تشـکیل نشـد. البته اسـپورهای 
قـارچ در گونه ی سـوم وجود داشـت و 
محققیـن بـه ایـن نتیجه رسـیدند که 
قـارچ عامل مـرگ مورچه بوده اسـت. 
موضـوع مهـم دیگـری کـه مشـاهده 
شـد ایـن بـود کـه تنهـا دو گونـه ای 
تزریـق  )بـدون  طبیعـی  به طـور  کـه 
می شـدند  آلـوده  بـدن(  داخـل  بـه 
بـا  و  رفتـه  بـاال  گیاهـان  سـاقه ی  از 
شـاخه های  بـه  خـود  آرواره هـای 
متصـل  محفظه هایشـان  در  موجـود 
دو  همیـن  تنهـا  درواقـع  می شـدند. 
توسـط  رفتـاری  تغییـر  دچـار  گونـه 
قـارچ می شـدند. تغییـر رفتـار میزبان 
بیـن 14 تـا 22 روز پـس از تزریـق 
نشـان  کـه  می افتـد  اتفـاق  قـارچ 
می دهـد قـارچ نیـاز دارد تـا ابتـدا در 
سـپس  و  کنـد  رشـد  مورچـه  بـدن 
رفتـار مورچـه را تحت کنتـرل بگیرد. 
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از آنجـا کـه قـارچ تنها رفتـار دو گونه 
و   Camponotus castaneus(
Camponotus americanus( را 
تغییـر داده اسـت؛ ایـن سـؤال مطرح 
می توانـد  قـارچ  آیـا  کـه  می شـود 
میزبان هـای خـود را از دیگـر گونه هـا 
تشـخیص دهـد؟ آیـا ترشـحات قـارچ 
بـا هـم  گونه هـای مختلـف  بـدن  در 
تفـاوت دارد؟ بـه ایـن منظـور قارچ ها 
مغـز  حـاوی  کشـت های  محیـط  در 
مختلـف  گونه هـای  مورچه هـای 
متابولیت هـای  و  شـدند  داده  کشـت 
قـرار  بررسـی  مـورد  آن هـا  ترشـحی 

گرفـت. همین طـور مـواد ترشح شـده 
از مغزهـا هـم به طور جداگانه بررسـی 
شـد تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه 
متابولیت هایـی که به عنوان ترشـحات 
قرارگرفته انـد  بررسـی  مـورد  قـارچ 
نباشـند.   مغزهـا  متفـاوت  ترشـحات 
نتایـج نشـان داد کـه قـارچ در برابـر 
مغـز مورچه هـای گونه هـای مختلـف 
و  می دهـد  متفاوتـی  پاسـخ های 
متفاوتـی  هـای  متابولیـت  درواقـع 
متابولیـت  بیـن  از  می کنـد.  ترشـح  
پاسـخ  در  مـورد   73 متفـاوت  هـای 
ترشح شـده   C.castaneus مغـز  بـه 
نتایـج  ایـن  بـه  توجـه  بـا  بودنـد. 
گونـه  ایـن  روی  بعـدی  بررسـی های 

ادامـه پیـدا کـرد. 

 C.castaneus بـا تمرکز بـر گونـه ی
محققان سـعی کردند تـا مولکول های 
ترشح شـده از قارچ را شناسـایی کنند. 
guan� تـا شـدند  موفـق   محققـان 
به عنـوان  را   idinobutyric acid
ترکیبـی کـه قـارچ در پاسـخ بـه مغـز 
معنـاداری  به طـور   C.castaneus
شناسـایی  می کنـد  تولیـد  بیش تـر 
کننـد. ایـن مولکـول در انتقـال مـواد 
نقـش  خونی-مغـزی  سـد  بیـن  در 
دارد و در جونـدگان نقـش مهمـی در 
ایفـا می کنـد.  مغـز  بـه  مـواد  ترشـح 
از  بیـش  اسـفنگوزین24  همین طـور 
بـه  و  شـد  شناسـایی  طبیعـی  حـد 
در  هـم  مـاده  ایـن  رسـد  مـی  نظـر 
تغییـر رفتـار میزبـان مؤثـر باشـد. بـا 
وجـود ایـن کـه تیـم تحقیقاتی سـعی 
کردنـد تـا تغییر مشـابهی را بـا تزریق 
نسـبت های متفـاوت از ایـن دو مـاده 
بـه مغـز مورچـه در رفتـار آن ایجـاد 
و  نبـود  موفقیت آمیـز  نتایـج  کننـد، 
بـه نظـر می رسـد کـه در تغییـر رفتار 
مورچـه، تعـداد بیش تـری از ترکیبات 
ترشح شـده از قـارچ نقـش دارنـد. این 
کـه  چـرا  نیسـت؛  عجیـب  موضـوع 
مورچه هـا  رفتـار  در  کـه  تغییراتـی 
ایجـاد می شـود بسـیار پیچیـده بـوده 
و دارای مراحـل متعـدد بـا رفتارهـای 
بـه  نیـاز  اسـت کـه منطقـاً  متفـاوت 
تعامـل پیچیـده بیـن ترشـحات قـارچ 

و مغـز مورچـه دارد.

ایـن  اسـت کـه  اخیـرا مشخص شـده 
بیـن  در  تشـخیص  توانایـی  قـارچ 
گونه هـا را داشـته و در مجـاورت مغـز 
هـر گونـه متابولیـت هـای خاصـی را 

می کنـد.  ترشـح 

 Sphingosine 24

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهراندنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

”

“
نتایج نشان 
داد که قارچ 
در برابر مغز 
مورچه های 
گونه های 
مختلف 

پاسخ های 
متفاوتی 
می دهد.

”

“

تصویر7: قارچ پس از 
مرگ مورچه جسم 
تولید مثل خود را از 
پشت سر مورچه به 
بیرون  می فرستد.

تصویر8: گونههای بررسی شده- 
قارچ می تواند میزبان خود را از 
بین این گونه ها تشخیص دهد.
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تکامل آزمایشگاهی E.coli مقاالت

مقدمه: 

 Richard( پروفسـور ریچـارد لنسـکی
اکولـوژی  برجسـته  اسـتاد   )Lenski
میکروبی در دانشـگاه ایالتی میشیگان، 
در فوریـه 1988 یکـی از جنجالی ترین 
آزمایشـات تاریـخ علـم را آغاز کـرد. او 
 12،E.coli  از یـک کلونی تک باکتـری
کلونـی تـک دیگـر را کشـت داد و هـر 
یـک را بـه یـک ارلـن حـاوی محیـط 
ایـن  کـرد.  منتقـل   DM25 کشـت 
محیـط حـاوی 2۵ میلی گـرم گلوکز به 
ازای یـک لیتـر اسـت و غلظـت گلوکز 
آن یک پنجاهـم غلظـت متـداول بـرای 
کشـت این باکتـری می باشـد، بنابراین 
محیطـی فقیـر بـرای رشـد باکتـری به 
تحـت  ارگانیسـم  و  می آیـد  حسـاب 
گرفـت.  خواهـد  قـرار  انتخابـی  فشـار 
آزمایـش تکامـل بـا منتقل کـردن هـر 
روز  کشـت  از  میکرولیتـر   100 روزه 
قبـل بـه 9.9 میلی لیتر محیط کشـت 
تـازه ادامـه پیـدا کرد و در حـال حاضر 
نیـز ادامه دارد. در نتیجـه این آزمایش 
)تـا  باکتـری  نسـل  از ۶0،000  بیـش 
آوریـل 2014( از 12 جمعیت مسـتقل 
ولـی بـا منشـا یکسـان، تحـت فشـار 

انتخابـی تکامـل پیـدا کردند1.

 1۶ عبارتـی  بـه   ،2004 سـال  در 
سـال پـس از شـروع آزمایـش )نسـل 
 9 شـماره  جمعیـت  ارلـن   )31،۵00
گـروه  بـود.  ارلن هـا  بقیـه  از  تیره تـر 
آلودگـی در  بـه وجـود  ابتـدا  تحقیـق 
کشـت مشـکوک شـده بودند ولی پس 
از بررسـی متوجه شـدند، این جمعیت 
 12 میـان  )در  خـاص  یافتـه  تکامـل 
جمعیـت( قابلیت اسـتفاده از سـیترات 
را بـه عنـوان منبـع کربـن پیـدا کـرده 
 DM است1. سـیترات در محیط کشت
بـه عنـوان کالتـور  ولـی  حضـور دارد 
قـرار  باکتـری  اسـتفاده  مـورد  آهـن 
 E.coli مـی گیـرد2. همچیـن باکتـری
توانایـی اسـتفاده از سـیترات محیطی 
را در شـرایط غیرهـوازی دارد ولـی 
شـرایط  در  آن  از  اسـتفاده  عـدم 
خصیصه هـای  از  یکـی  هـوازی 
در   E.coli باکتـری  اصلـی 
سیسـتماتیک میکروبـی بـه 

16 سال پس از 
شروع آزمایش 
)نسل 31،500( 
ارلن جمعیت 

شماره 9 تیره تر 
از بقیه ارلن ها 

بود. گروه 
تحقیق ابتدا به 
وجود آلودگی 

در کشت 
مشکوک شده 

بودند

ایـن  به وجود آمـدن  می آیـد.  حسـاب 
صفـت جدیـد در باکتـری حاصـل سـه 

بوده اسـت: جهـش  مرحلـه 

Potentia- “زمینه سـازی”  )مرحلـه 
Actualiza�( ”مرحله “رخـداد )tion
Refine-( ”و مرحلـه “پاالیـش )tion

 )ment

ابتـدا مرحلـه وقوع و پاالیش را بررسـی 
مرحلـه  بـه  نهایـت  در  و  می کنیـم 

می اندازیـم.  نگاهـی  زمینه سـازی 

مرحله رخداد: 

 citT دارای ژن E.coli ژنـوم باکتـری
روی اپران cit می باشـد که در شـرایط 
بی هـوازی مسـئول بیـان آنتـی پورتـر 
بیـان  اسـت.  سیترات-سوکسـینات 
ایـن اپـران توسـط پروتئینـی تنظیـم 
اکسـیژن  حضـور  در  کـه  می شـود 
اپـران  و  فعـال  تنظیمـی  پروتئیـن 

شـد. خواهـد  غیر فعـال 

 cit در فرآینـد تکامـل، بخشـی از اپران
در اثـر جهـش مضاعـف شده اسـت. در 
نتیجـه  ی ایـن فرآینـد، پروموتر ژن های 
فرودسـت ژن citT در ابتـدای ایـن ژن 
قـرار گرفتـه و در نتیجـه رونویسـی از 

روی ژن بـا پروموتـر ژنـی کـه فعالیـت 
آن وابسـته بـه عـدم حضـور اکسـیژن 

نیسـت، انجـام مـی پذیرد3.

چـرا توانایـی ورود سـیترات برای 
باکتـری مزیت تکاملـی دارد؟

توانایـی   citT جهـش   بـا  باکتـری   
خـروج  ازای  در  سـیترات  یـک  ورود 
یـک مولکلول سوکسـینات را داراسـت. 
همان طـور کـه می دانیم سـیترات یکی 
از متابولیتهـای چرخه کربس می باشـد. 
بـه  تبدیـل سـیترات  از  سـود حاصـل 
دو  کربـس  چرخـه ی  در  سوکسـینات 
مولکـول  یـک  و   NADH مولکـول 
 )ATP هفـت  معـادل  )مجموعـا   ATP
اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه از حدفاصل 
سـیترات  مولکـول  تـا  سوکسـینات 
  FADH2 بعـدی در چرخـه فقـط یـک
می شـود،  سـاخته   )ATP دو  )معـادل 
بنابرایـن باکتـری می توانـد سـیترات را 
از محیـط بگیـرد و واکنش هـای چرخه 
را تـا تولیـد سوکسـینات پیـش ببرد و 
از سـلول خـارج کنـد  را  سوکسـینات 
)چرخـه در ایـن حالـت کامـل انجـام 
نمی گیـرد(. بـا خروج سوکسـینات یک 
مولکـول سـیترات دیگـر توسـط پمـپ 
CitT وارد سـلول شـده و فرآینـد تکرار 

 .4 می شـود

مرحله پاالیش:

ژن dctA مسـئول ساخت سـیمپورتر1 
سوکسـینات-پروتون اسـت. ایـن پمپ 

 Symporter 1

با اسـتفاده از نیـروی پیشـران پروتونی 
مولکـول  یـک  همـراه  بـه  را   H+ دو 
در  می کنـد.  سـلول  وارد  سوکسـینات 
در  کـه   B سـویه ی   E.coli باکتـری 
ایـن آزمایـش بـه عنـوان جـد اولیـه ی 
مـورد  یافتـه  تکامـل  جمعیت هـای 
 dctA اسـتفاده قـرار گرفـت، بیـان ژن
بسـیار پاییـن اسـت. جهـش "پاالیش" 
رونویسـی از ایـن ژن را افزایش می دهد 
ورود  توانایـی  باکتـری  نتیجـه  در  و 
سوکسـینات را بـه داخـل سـلول پیـدا 
می کنـد. ایـن جهـش، بـا جهـش قبلی 
تشـکیل  را  چرخـه  یـک   citT ژن  در 
می دهنـد و عملکرد یکدیگـر را تکمیل 

 .۵ می کننـد

مرحله زمینه سازی:

ایـن سـری از جهش هـا در واقـع قبـل 
رخ  قبلـی  جهـش  سـری  دو  وقـوع  از 
بسـتر  ایجـاد  آن هـا  نقـش  و  داده انـد 
صفت هـای  تـا  بوده اسـت  ژنتیکـی 
CitT و DctA از طریـق جهـش قابـل 
مهم تریـن  از  یکـی  باشـند.  دسترسـی 
داده  رخ   gltA ژن  در  جهش هـا 
آنزیـم  سـاخت  مسـئول  ژن  ایـن  کـه 
سیترات سـنتاز اسـت. در جهـش اولیـه 
کـه در مرحلـه رخداد به وقوع پیوسـته 
آنزیـم  مهارکنندگـی  قـدرت  اسـت، 
توسـط NADH کاهـش پیدا کـرده در 
نتیجـه شـارعبور کننده از ایـن واکنـش 
افزایـش یافته اسـت. جهش های سـری 
دوم بعـد از مرحلـه پاالیـش رخ داده اند 
و در نتیجـه ی آن شـاربه میـزان حتـی 
پایین تـری از حالـت اجدادی بازگشـته 
Flux Bal� )اسـت. مدلسـازی با  روش 
داده  نشـان   )ance Analysis FBA
کـه در هـر دو حالـت تولیـد بیومـس 
توسـط این نـوع جهش هـا افزایش پیدا 

اسـت۶.  کرده 

اکولوژی درون ارلن:

بـه  فومـارات  و  مـاالت  سوکسـینات، 
درون  باکتری هـای  دسـترس  در  فـور 
و   CitT )پمپ هـای  قـرار  گیـرد  ارلـن 
DctA توانایـی انتقـال سـایر ترکیبـات 
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چهارکربنـه در چرخـه کربـس عالوه بر 
سوکسـینات را دارا می باشـند(. در اثـر 
 Cit- و Cit+ فرآنید تکامل هر دو سـویه
توانایـی اسـتفاده از ایـن ترکیبات چهار 
کربنـه را پیـدا کردنـد. در نتیجه ی این 
خارج شـده  سوکسـینات  جهش هـا، 
منبـع  عنـوان  +Cit بـه  توسـط سـویه 
مصـرف   Cit- سـویه  توسـط  کربـن 
رابطـه ی  یـک  بـا  بنابرایـن  می شـود، 
 )Cross feeding( متقابـل  تغذیـه 
روبـرو هسـتیم کـه در نتیجـه ی آن هر 
دو سـویه با یکدیگر قابلیت همزیسـتی 

در یـک محیـط را پیـدا کرده انـد7. 

بحث و نتیجه گیری:

مـوارد  از  یکـی   Cit+ صفـت  تکامـل   
اسـتثنایی در به وجود آمـدن یـک صفت 
آزمایشـگاهی  شـرایط  تحـت  جدیـد 
از  فریز شـده  کشـت های  اسـت. 
آزمایـش  طـی  در  مختلـف  نسـل های 
امکان بررسـی صفـات و مکانسـیم های 
را  جهش هـا  طـی  آنهـا  به وجود آمـدن 
بـه ما نشـان داده اسـت. یکی از دسـت 
آوردهـای مهـم ایـن پژوهـش، اثبـات 
تکاملـی  مسـیرهای  چندگانه بـودن 
از  تکامـل،  آزمایـش  طـی  در  اسـت. 
یـک جـد مشـترک فقـط یکـی از 12 
جمعیـت تکامل یافتـه توانایی اسـتفاده 
از سـیترات را  بـه دسـت آورده اسـت 
دیگـر  راه هـای  نشـان دهنده ی  کـه 
بـرای سـازگاری در شـرایط فقـر گلوکز 
می باشـد.  دیگـر  جمعیـت   11 در 
همچنیـن نتایـج تحقیـق بـار دیگـر بر 
امروزیـن  نـگاه  در  غایت بـاوری  عـدم 
بـر تکامـل صحـه می گـذارد، در واقـع 
می تـوان گفـت بخـت بـا گروه لنسـکی 
یـار بـود که این صفـت در یکـی از 12 
جمعیـت بـه وجـود آمـد و مـا امـروزه 
مسـیر  ایـن  گذشـته ی  بـه  می توانیـم 
ایـن  همچنیـن  کنیـم.  نـگاه  تکاملـی 
به وجود آمـدن روابـط  امـکان  پژوهـش 
اکولوژیکـی جدیـد در اثـر پیدایش یک 
صفـت نوظهـور را به ما نشـان می دهد. 
به وجود آمـدن  از  قبـل  کـه  رابطـه ای 
 4 ترکیبـات  انباشـت  و    Cit+ صفـت 

کربنـی امـکان بـروز نداشـته اسـت.

تکامل صفت 
+Cit یکی 

از موارد 
استثنایی در 
به وجود آمدن 

یک صفت 
جدید تحت 

شرایط 
آزمایشگاهی 

است
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تکامل آزمایشگاهی E.coli و ظهور 
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حیات در کیهانمقاالت

اخترزیست شناسی1 
است  علم  از  پویا  و  خردسال  شاخه ای 
در  »حیات«  پدیده ی  بررسی  به  که 
بستری به گستردگی کیهان می پردازد. 
پیدایش،  اخترزیست شناسان  دغدغه ی 
حیات  آینده ی  و  پراکندگی  تطور2، 
منظومه ی  اجرام  سایر  زمین،  در 
کیهان  سراسر  در  البته  و  خورشیدی3 
سری  از  چهارم  قسمت  در  است. 
»حیات  اخترزیست شناسِی  مقاالت 
کیوان  سیاره ی  درباره ی  کیهان«  در 
صحبت  آن  حلقه ای-قمری  سیستم  و 
دو  به  نگاهی  قسمت  این  در  کردیم. 
قمر کیوانی »تایتان«4 و »انسالدوس«۵ 
مهم ترین  جزو  که  داشت  خواهیم 
لحاظ  از  خورشیدی  منظومه ی  اجرام 

زیست پذیری۶ هستند. 

پیش گفتار

سال  میلیارد   4/۶ حدود  در 
پیش، در لبه ی یکی از بازوهای 

Astrobiology 1
Evolution 2

The Solar System 3
Titan 4

Enceladus ۵
Habitability ۶

می توانیم به 
وجود حیات 

در سایر اجرام 
منظومه امیدوار 

باشیم

کهکشان 
راه شیری، 
مه ی  منظو
از  خورشیدی 
غباِر  و  گاز  توده ای 
زاده  میان-ستاره ای 
شامل  منظومه   این  شد. 
زمین- سیاره های  خورشید، 

مانند7: تیر8، ناهید9، زمین10 و بهرام11، 
مشتری13،  مشتری-مانند12:  سیاره های 
کیوان14، اورانوس1۵ و نپتون1۶، قمرهای 
سیاره ها،  این  دور  به  گردش  حال  در 
پلوتو18،  مثل  کوتوله17  سیاره های 
در  گردش  حال  در  سیارک19 های 
کمربند سیارکی20 در مداری میان مدار 
بهرام و مشتری، دنباله دار21 های موجود 
در کمربند کایپر22 )فراتر از مدار پلوتو( 
و ابر اورت23، دنباله دارها و سیارک های 

سرگردان و بسیاری اجرام خرد است. 

منظومه ی  اخترزیست شناسِی  در  آنچه 
این است که در میان  ما اهمیت دارد، 
کنیم  پیدا  را  اجرامی  اجرام،  تمامی 
احتمالی  زیستگاه هایی  می توانند  که 
جانداران  درباره  ی  گاه  هر  باشند. 
موجوداتی  ناچار  به  می کنیم  صحبت 
نظرمان  مد  زمینی  جانداران  مشابه 

Terrestrial 7
Mercury 8

Venus 9
Earth 10
Mars 11

Jovian 12
Jupiter 13
Saturn 14

Uranus 1۵
Neptune 1۶

Dwarf planet 17
Pluto 18

Asteroid 19
Asteroid belt 20

Comet 21
Kuiper belt 22
Oort cloud 23

احتمالِی  زیستگاه های  بنابراین  هستند؛ 
حد  تا  می بایست،  هم  دیگر  اجرام 
زیستگاه ها ی  مشابه  امکان  شرایطی 
هر  که  می دانیم  باشند.  داشته  زمینی 
زیستگاهی در اجرام دیگر احتماالً بسیار 
داغ، بسیار سرد، بسیار اسیدی، بسیار پر 
فشار و یا... است و حتی شیمی آن هم 
می تواند با شیمی   زیستگاه های زمینی 
بسیار متفاوت باشد. اما با در نظر داشتِن 
سلولی های  پر  حتی  و  ریزجانداران24 
بسیار غیر معمولی که در زیستگاه های 
می کنند،  زندگی  زمینی  عجیب  بسیار 
می توانیم به وجود حیات در سایر اجرام 
زیستگاه های  باشیم؛  امیدوار  منظومه 
نقاط  سردترین  مثل  عجیبی  زمینی 
چشمه های  جنوبگان2۶،  و  شمالگان2۵ 
اسیدی، حفره های گرمابی27  و  داغ  آب 
اعماق  حتی  و  اقیانوس ها  کف  در 
سنگ ها!  دل  در  یا  و  زمین  پوسته ی 
سوم،  قسمت   -۶ اول،دنای  )قسمت 

دنای 8(.

زیست شناسِی  اختر  جاذبه های 
زمین،  شامل  خورشیدی  منظومه ی 
بهرام، یوروپا28 و گانمید29 دو قمر از ۶7 
قمر  مشتری و البته انسالدوس و تایتان 
در  هستند.  کیوانی  قمر   ۶2 از  قمر  دو 
قسمت های گذشته درباره ی سایر اجرام 
تایتان  و  انسالدوس  به  حال  و  گفتیم 
این سرزمین های  به  بیایید  می پردازیم. 

عجایب قدم بگذاریم!

انسالدوس 

اُلد  روستای  در   1789 سال  در 
ویندسور30 در انگلستان، ویلیام هرشل31 
اطراف  در  درخشان  و  کوچک  جرمي 
امروزه  که  قمري  کرد؛  رصد  کیوان 

انسالدوس نامیده مي شود. )تصویر 1(

انسالدوس اندازهاي32 بسیار کوچک، در 
1 ) یک سي صد و بیست و 

329
حدود 

نهم( اندازه ي ماه را دارد ولي نسبت به 

آن 11 مرتبه درخشان تر است. دلیل این 
درخشندگي باال، این است که پوسته ي 
به  خالص  آب  یخ  جنس  از  انسالدوس 

Microorganism 24
Arctic 2۵

Antarctic 2۶
Hydrothermal vents 27

Europa 28
Ganymede 29

Old Windsor 30
William Herschel 31

32 منظور از اندازه، حجم است.

کربن دي اکسید  یخ  کمی  مقادیر  همراه 
زیاد  بسیار  سپیدایِي33  همین  است. 
باعث شده است که دماي سطحي قمر 
درجه ی   -190 حدود  باشد:  کم  بسیار 
سلسیوس در استوا با روندی کاهشي به 

سمت قطب ها . 

 238037 فاصله ي  در  انسالدوس 
کیلومتری از کیوان و در درون حلقه ي 
E به دور آن مي گردد.  این قمر هر 1/3 
روز زمیني، یکبار به دور خود و یک بار 
و چون سرعت  مي گردد  کیوان  دور  به 
کیوان  دور  به  و  خود  دور  به  گردشش 
را  خود  روي  یک  همواره  است،  برابر 
به  اصطالحاً  و  مي دهد  نشان  کیوان  به 
شده  قفل  کیوان  به  کشند34ي  صورت 
دور  به  مدارش  در  انسالدوس  است. 
دیون3۵  نام  به  دیگر  قمری  با  کیوان 
برهم کنش  این  و  دارد  »رزونانس«3۶ 
مدار  مرکِز  از  خروج  افزایش  باعث 
به عبارت دیگر،  انسالدوس شده است؛ 
شدت  به  کیوان  دور  به  قمر  این  مدار 
مدار  بودن  بیضوي  است.  شده  بیضوي 
به  انسالدوس  کشندي  شدگي  فقل  و 
کیوان منجر مي شوند که قمر به شدت 
سیاره اش  کشندي  نیروي  تأثیر  تحت 
شکل  بیضي  تقریباً  که  حدي  تا  باشد 
کشندي  نیروي  عالوه  به  است؛  شده  
انسالدوس در  باعث مي شود که  کیوان 
شکل هاي  تغییر  دچار  روزانه  چرخه اي 
کوچک شود؛ مثل حالتي که شما یک 
مرتباً  خود  دست  در  را  کوچک  توپ 
کمي فشرده و رها کنید. اصطکاکي که 
مي شود  ایجاد  فرایند  این  نتیجه ي  در 
درون قمر را به شدت گرم مي کند؛ این 
نامیده  کشندي«37  »گرمایش  فرایند 
در  کیواني  کشندهاي  قدرت  مي شود. 
بیشینه  میزان  به  انسالدوس  قطب های 

است. 

انسالدوس فاقد اتمسفر است و از لحاظ 
مالیم  بسیار  سطحي  هم  توپوگرافي 
دارد. بر چهره ي یخي انسالدوس ترک ها 

Albedo 33  کسری از نور تابیده به یک جرم که از سطح آن 
باز می تابد- 

Tide 34- تغیییر شکل های چرخه ای یک جرم تحت تاثیر نیرو های 
گرانشی وارد شده بر آن توسط اجرام دیگر

Dione 3۵
Mean motion resonance 3۶- حالتی که در آن دوره ی 

گردش دو جرم به دور جرم سوم، نسبتی نزدیک به نسبت دو عدد 
صحیح کوچک دارد؛ مثاًل 2:3 یعنی هرگاه یک جرم سه دور به 

دور جرم سوم گشته باشد جرم دیگر دو دور گشته است. رزونانس 
پیامدی از برهم کنش های گرانشی است.

Tidal Heating 37

مانند دارند.) تصویر 3(  3-2-1

بخارآب،  شامل  گازي  افشانه هاي 
 ،)H2(هیدروژن  ،)N2(نیتروژن

 ، )C O 2 ( کسید ي  ا بن  د کر
 ، )C O ( کسید نو بن  مو کر

و   )NH3( آمونیاک 
هستند.   )CH4( متان 
هم  جامد  افشانه هاي 
یخي  دانه هاي  شامل 
آب  یخ  جنس  از 
یخ  یا  و  خالص 
همراه  به  آب 
یي  لصي ها خا نا
انواعي  شامل 
مولکول هاي  از 
 ۶ تا   1 آلِي 
کربنه، ترکیبات 
تي  سیلیکا
نمک ها  و 
در  هستند. 
همین  حقیقت، 
دانه هاي کوچک 
که  هستند  یخي 
سراسر سطح قمر 

را مي پوشانند. قباًل 
که  کردیم  اشاره 

درون  در  انسالدوس 
کیوان  ي   E حلقه ي 

به دور آن مي گردد، در 
)دنای12(  قبل  قسمت 

که  بودیم  گفته  هم 
حلقه ي  خودش  انسالدوس 

بله،  است؛  کرده  ایجاد  را   E
افشانه هاي  جنس  از   E حلقه ي 

خروجی از یخفشان هاي انسالدوس 
است! )تصویر4( 1

جنوب،  قطب  زمینگاِن  کلي  طور  به 
ویژگي هاي  یخفشان ها  و  ببر  خطوط 
در  دارند:  معناداري  و  عجیب  بسیار 
سراسر زمینگاِن قطب جنوب ، پوسته ي 
زیر  در  کیلومتر   0/۵ میزان  به  یخي 
فشار وزن خودش،  نشست کرده است: 
عالمتي از کمبود فشار در زیر پوسته ي 
ویژه  به  و  زمینگاِن قطب جنوب  یخي. 
بخش هاي  سایر  به  نسبت  ببر،  خطوط 
نقاطي  حتي  و  هستند  گرم تر  پوسته 
در  متر  ده  چند  تنها  قطر  به  »داغ« 
شده اند؛  شناسایي  بغداد  شکاف  طول 
مي  درجه   -70 به  نقاط  این  دماي 
گیگاوات   ۵ حدود  در  حرارتي  و  رسد 
بیش تر از نواحی مجاور از آن ها شارش 
محل  بر  منطبق  نقاط  این  مي کند؛  

هستند.2  افشانه ها  پرفشارترین 
دانه هاي  از  برخي  نمکي  محتواي 

یخِي افشانده شده چنان باالست 
اقیانوس های  شوری  با  که 

زمینی قابل مقایسه است؛ 
دانه هاي  فراواني 

مشاهده  بسیاري  شکستگي هاي  و 
مي شود که در نتیجه ي تغییر شکل هاي 
روزانه اش در حین گردش به دور کیوان 
ایجاد شده اند؛  میلیون ها سال  در طول 
بنابراین پوسته ي انسالدوس در مناطق 
ژئولوژیکي38  لحاظ  از  شکستگي  داراي 

فعال و جوان است. 

مناطق جوان، در نیم کره هاي شرقي و 
انسالدوس به وسیله ي کمربندي  غربي 
از مناطق »پیر« از یکدیگر جدا شده اند. 
سطح مناطق پیر عمري در حدود 1/۶ 
فعالیت  دارند،  سال  میلیارد   4/۶ تا 
ژئولوژیکي بسیار کمي را تجربه کرده اند 
برخوردي39  دهانه هاي  از  پوشیده  و 
هستند؛ البته، حتي در این مناطق هم 
نشانه هایي از جواني) فعالیت ژئولوژیکي( 
برخوردي  دهانه هاي  مي شود:  دیده 
پوسته ي  مالیم  همرفت40  دلیل  به 
درون  از  گرما  شارش  و  انسالدوس 
شده اند.  ومالیم  تخت  حدودي  تا  قمر، 
هم  انسالدوس  پوسته ي  سطح  سراسر 
 10 قطر  به  یخي  دانه هاي  وسیله ي  به 
است.  شده  پوشیده  میکرون  تا100 
قطب  در  جنوبي.  سرزمین هاي  اما  و 
به  وسیع  منطقه اي  انسالدوس  جنوب 
نام » زمینگاِن قطب جنوب«41 قرار دارد 
بسیار  شکستگِي   4 زمینگان  این  در  و 
مي شود؛)تصویر  دیده  پوسته  در  بارز 
عمقي  شکستگي ها  این  از  هریک   )2
در حدود 300 متر، عرضي در حدود 2 
کیلومتر  متوسط 13۵  و طول  کیلومتر 
 « اصطالحاً  شکستگي ها  این  دارد؛ 
خطوط بَبر«42 نامیده شده اند و از آن جا 
که عوارض سطحي انسالدوس براساس 
»هزار  قصه ي  مکان هاي  و  شخصیت ها 
این  شده اند،  نام گذاري  شب«  ویک 
و  قاهره  دمشق،  بغداد،  شکاف  چهار 

اسکندریه43 نام دارند! 

در طول این چهار شکاف، یخفشان هایی 
دانه هاي  و  آب  بخار  که  دارند  قرار 
کوچک یخ را با سرعت هایي بسیار باال و 
حتي سرعت فراصوت تا ارتفاع چندین 
این  افشانند؛   مي  فضا  به  کیلومتر 
شگفتي هاي  بزرگ ترین  از  یکي  پدیده 
درسال  و  است  خورشیدي  منظومه ي 
کاسیني  فضاپیماي  توسط   200۵
شد.  کشف  چهارم-دنای12(  )قسمت 
این فضاپیما تا به حال بارها از درون ابر 
و  کرده  عبور  یخفشان ها  این  از  حاصل 
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی افشانه ها 
را بررسي کرده است. این یخفشان ها در 
گذشته به شکل 101 جِت جداگانه در 
نظر گرفته می شدند اما بررسی های اخیر 
نشان می دهند که بیش تر یخفشان ها در 
پرده  حالتی  و  هستند  پیوسته  حقیقت 

Geological 38- »زمین شناختی«
Crater 39- فرورفتگی های حاصل از برخورد شهاب سنگ ها

Convection 40
South Polar Terrain 41

Tiger stripes 42
 Baghdad. Damascus. Cairo and  43

Alexandria

زمینگاِن 
قطب جنوب، 
خطوط ببر و 
یخفشان ها 
ویژگي هاي 

بسیار عجیبی 
دارند
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به  قمر  سطح  نزدیک  در  »شور«  یخِي 
دانه هاي یخي  از کل  حدود 99 درصد 
مي رسد.4 در حین گردش انسالدوس به 
از یخفشان ها،  دور کیوان، شارش ماده 
در هنگام حضیض44 به میزان حداقل و 
در هنگام اوج حداکثر است. )تصویر5( 
۵ در میدان گرانشي انسالدوس، نوعي 
ناهنجارِي گرانشي در مجاورت زمینگاِن 

قطب جنوب دیده مي شود. ۶

نشان  ما  به  دیگر  ویژگي هایي  و  این ها 
می دهند که منشأ افشانه ها، اقیانوسي از 
آب مایع در زیر پوسته ي یخِی قمر است! 
این اقیانوس که احتماالً به منطقه ای در 
جنوب  قطب  زمینگاِن  پوسته ی  زیر 
محدود شده است، از طریق تََرک هایي 
ببر  خطوط  با  یخي،  پوسته ي  دل  در 
در  اقیانوس  شور  آب  است.  ارتباط  در 
نزدیکي  در  ترک ها صعود مي کند،  این 
یخي  قطره های  و  آب  بخار  به  سطح 
بیرون  به  نهایت  در  و  مي شود  تبدیل 
فوران مي کند. براساس داده های مربوط 
ضخامت  گرانشي،  ناهنجاري هاي  به 
تا   30 حدود  در  انسالدوس  پوسته ي 
مایع  اقیانوِس آب  و عمق  40 کیلومتر 
10 کیلومتر برآورد شده است؛ به عالوه، 
اقیانوس در تماس  این  احتمال مي رود 
باشد  انسالدوس  هسته ي  با  مستقیم 
سیلیکات هاي  جنس  از  احتماالً  که 
انتظار  بنابراین  است؛  یا متخلخل  آبدار 
داریم که اقیانوس و هسته ي سیلیکاتي 
داشته  یکدیگر  با  فعال  برهم کنشی 
نمک هاي  منشأ  حقیقت  در  باشند؛ 
هم  یخي  دانه هاي  در  شده  مشاهده 
احتماالً همین برهم کنش است. دلیل 
یخفشان ها  از  ماده  شارش  تغییرات 
کشندهاي  که  قدرت  است  این  هم  
کیواني بر روي پوسته ي انسالدوس ، در 
حین گردش آن به دور کیوان، به طور 
متناوب کاسته و افزوده مي شود؛ همین 
مسأله باعث باریک شدن خطوط ببر و 
کاهش شارش ماده در هنگام حضیض و 
پهن شدن آن ها و افزایش شارش ماده 
در هنگام اوج مي شود. ۶-۵-4-3-2-1

یکي دیگر از اجزاي کلیدي افشانه هاي 

Periapse periapsis/perihe�( 44
lion(-حضیض: وضعیتی که در آن جرمی گردنده 
در مداری بیضوی به دور جرم دیگر، نزدیک ترین 

فاصله تا جرم مرکزی را دارد.
Apoapse apoapsis/aph�(
elion(- اوج: زمانی که 

جرم فوق بیش ترین 
فاصله را دارد. 

این مولکول های 
آلي، ممکن 

است قطعاتي 
از مولکول هاي 
زیستي باشند

حلقه ي  در  اخیراً  که  انسالدوس 
نانومترِي  غبار   ، شده  شناسایي   E
است   )SiO2  ( سیلسیوم دي اکسید 
منشأ  کشف  برای  در  اخترشناسان   .
اقیانوس  در  مي بایست  که  غبار،  این 
این  احتمالي  شرایط  باشد،  انسالدوس 
شبیه سازي  آزمایشگاه  در  را  اقیانوس 
و  محاسبات  نتیجه ي  کردند. 
شبیه سازي ها این بود که، این غبار تنها 
در  سیلسیوم دي اکسید  ژل  از  مي تواند 
آب شور و نسبتاً قلیایي، با دماي بیش از 
90 درجه منشأ گرفته باشد. )تصویر6( 
7 از طرف دیگر مقدار متان خروجي از 
نسبتاً  و  زیاد  بسیار  یخفشان ها، همواره 
ثابت است، به طوري که به نظر مي رسد 
انسالدوس  اقیانوس  در  متان  از  منبعي 
وجود دارد.8 این مشاهدات به ما نشان 
مي دهند که ممکن است در کف اقیانوس 
انسالدوس، در محل تماس آب اقیانوس 
و هسته ي سیلیکاتي، فعالیت گرمابي در 
آب  آن،  در  که  شرایطي  باشد؛  جریان 
شکستگي هاي  طریق  از  اقیانوس  سرد 
هسته ي سیلیکاتي تا حدودي به درون 
آن نفوذ مي کند توسط ماگماي موجود 
نهایت  در  و  مي شود  گرم  آن  دراعماق 
به شکل آب داغ در کف اقیانوس فوران 
اتفاقی که در حفره های  مي کند؛ همان 
می افتد.)تصویر7(  زمینی  گرمابی 

طریق  از  مي تواند  متان  شرایط  این  در 
یا  و  کربن دي اکسید  و  آب  واکنش 

واکنش هاي دیگری تولید شود.9-8-7

بسیار  هم  آلي  مولکول هاي  مسلماً 
اخترزیست شناسان  هستند؛  مهم 
مشاهده  آلِي  مولکول هاي  معتقدند، 
شده در افشانه ها، ممکن است قطعاتي 
در  که  باشند  زیستي  مولکول هاي  از 
اقیانوس وجود دارند؛ یا شاید در آینده 
ژئولوژیکي(   مقیاس  در   ( نزدیک  ي 
مولکول هاي  تشکیل  به  مولکول ها  این 
همین  شاید  یا  بپردازند؛  زیستي 
مشابه  فضایي  اکوسیستمي  امروز 
اکوسیستم های گرمابِی زمینی )قسمت 
حفره هاي  محل  در  سوم-دنای8( 
به  دارد!  وجود  انسالدوس  گرمابِي 
از  غني  مایع،  آب  از  اقیانوسي  هرحال 
مولکول هاي آلي و منابع انرژي بستري 
بقاي  و  براي شکل گیري  بسیار مناسب 

جانداران است.1

در نهایت باید اضافه کنم که شگفتي هاي 
ارسال  به  را  اخترشناسان  انسالدوس، 
انحصاري  مقصد  با  فضاپیماهایي 
در- بررسي هاي  اجراي  و  انسالدوس 

از  یکي  است.  کرده  تشویق  محل4۵ 
براي  پیشنهادي  طرح هاي  جالب ترین 
یک مأموریت انسالدوسي ، ان – اکس 
در  که  این طرح  دارد.  نام  مول4۶  آیس 
آزمایش  و  اصالح  مراحل  حاضر  حال 
یک سطح نشین  شامل  مي کند،  را طي 
وظیفه ي  است.  کاوشگر  یک  و 
خطوط  نزدیکي  در  اقامت  سطح نشین، 
زمیني  ایستگاه  با  رادیویي  ارتباط  ببر، 
داده ها  ارسال  و  فرمان ها  دریافت  براي 
و ارتباط فیزیکي و نرم افزاري با کاوشگر 
براي ارسال و دریافت فرمان ها و داده ها 
است. کاوشگر هم که به درستي، موش 
کور یخي نامیده شده است، به وسیله ي 
پوزه ي داغ خود با حفر تونل هایي در دل 
یخ، به عمق پوسته نفوذ مي کند و پس 
و  مایع  آب  از  نمونه هایي  از جمع آوري 

In situ 4۵
En-Ex Ice Mole 4۶

توخالي درنوک  پیچ  به کمک یک  یخ، 
پوزه اش ، آن ها را در درون خود آنالیز 
مي کند و در نهایت داده هاي حاصل را 

به سطح نشین مي فرستد. )تصویر8(

طراحان ان – اکس آیس مول امیدوارند، 
در  به حال  تا  که  یخي  کور  موش  این 
طبیعي  یخچال هاي  از  نمونه برداري 
است،  بوده  موفق  ایسلند  و  سوییس 
بتواند کندو کاو در پوسته ي انسالدوس 

را هم به زودي تجربه کند. 10

تایتان 

در  ِهیگ47  شهر  در   1۶۵۵ سال  در 
را  قمري  کریستیان  هایگنز48  هلند، 
موفق  و  کرد  رصد  کیوان  اطراف  در 
انساني  دومین   ، گالیله  از  بعد  شد، 
به  گردش  حال  در  را  جرمي  که  باشد 
زمین(  از  )غیر  دیگر«  »سیاره اي  دور 
مشاهده می کند؛ این به معنای تأییدي 
بود.  کوپرنیکي49  دیدگاه  برای  دیگر 
بزرگ  قمر  دومین  شده  مشاهده  قمر 
منظومه ی خورشیدی و بزرگ ترین قمر 

کیوان، تایتان بود. )تصویر9( 11

تایتان اندازه اي در حدود 3 برابر ماه را 
دارد. این قمر، برخالف ماه و انسالدوس 
و  آلود  مه  ضخیم،  بسیار  اتمسفري 
نارنجي رنگ دارد به طوري که سراسر 
دیده  کدر  نارنجي  رنگ  به  آن  قرص 
روي  بر  اتمسفر  این  فشار   . مي شود 
مي رسد  بار  به حدود 1/4۶  قمر  سطح 
و میانگین دمای سطحی در حدود180 
پوسته ي  است.  سلسیوس  درجه   –
از  انسالدوس  پوسته ی  مثل  تایتان هم 
 ، آن  برخالف  اما  است  آب  یخ  جنس 
پوسته اي بسیار جوان، هوازده و پوشیده 
از »خاک« و »تخته سنگ هاي«۵0 یخِي 
آجري رنگ است! در حقیقت، به دلیل 
ي  مشاهده  تایتان،  اتمسفر  کدورت 
سطح آن در نور مرئي غیرممکن است، 
در  کاسیني  فضاپیماي  بررسي هاي  اما 
و  رادیویي  و  فروسرخ  موج هاب  طول 
البته فرود کاوشگر هایگنز بر سطح این 
قمر )قسمت چهارم- دنای 12(، بسیار 

آگاهي بخش بوده است. )تصویر10( 

بار  یک  زمیني  روز   1۵/9۵ هر  تایتان 
کیوان  دور  به  بار  یک  و  خود  دور  به 
به  انسالدوس،  مانند  و  مي گردد 
به کیوان  صورت کشندي 
قفل شده است. از 
آن جا که

Hague 47
Christian Huygens 48

49 نیکوالس کوپرنیکوس در قرن شانزدهم میالدی به مخالفت با 
دیدگاه زمین-مرکزِی بطلمیوس پرداخت؛ او عقیده داشت که زمین 

و سایر اجرام به دور خورشید می گردند.
۵0 با توجه به یخی بودن پوسته ی این قمر، سنگ بستر و خاک 

تایتانی از جنس یخ آب هستند.

آرگون 
 ،  )Ar(
ن  ژ و ر هید
 ، )H 2 (
کسید  نو بن مو کر
دوتریوم دار  متاِن   ،)CO(
دي  کربن    ،  )CH3D(
اکسید)CO2( و البته انواع گوناگوني از 
ترکیبات آلي با غلظت هاي گوناگون در 

ارتفاعات مختلِف اتمسفر هستند. 

پس  که  باورند  این  بر  اخترشناسان 
قمر  این  وقتي  تایتان،  گیري  شکل  از 
هنوز داغ و در حال تمایز بود، گازهای 
نیتروژن و متان، به ترتیب از یخ آمونیاک 
و کلرات متان آزاد شدند و به تدریج که 
بسیار  که   گازها  این  تایتان سرد شد، 
سرد و کند شده بودند، در دام گرانش 
ضعیف قمر گرفتار شدند و اتمسفر آن 
جالب ترین  دادند.13-12  تشکیل  را 
شیمي  تایتان،  اتمسفر  درباره ي  نکته 
این  در  است.  آن  پیچیدهي  بسیار  آلِي 

نیتروژن  متان،  مولکول هاي  اتمسفر، 
تحت  شدت  به  هیدورژن  و 

و  ایکس  پرتوهاي  تأثیر 
خورشید  فرابنفش 

یون هاي  البته  و 
در  موجود 
 ۵ ۵ سفِر مگنتو
ِن  ا د گر
کیوان و باد 
خورشیدي 
؛  هستند
ین  ا بر بنا
ین  ا
ل ها  لکو مو

طور  به 
م  و ا مد

 ، شکسته
بازآرایي  متصل، 

مي شوند  پلي مریزه  و 
شیمیایِي  واکنش هاي  و 

مي کنند.  تجربه  را  پیچیده اي 
محصول این واکنش ها ترکیبات آلِي 

گوناگون و البته ِمه آلِی نارنجي رنگ در 
اتمسفر است. ترکیبات آلِي اتمسفري 

 ،)C2H۶(اتان  ،)CH4(متان شامل 
 ،)C2H2(استیلن  ،)C3H8(پروپان

 ، )C 2 N 2 ( ن ژ نو سیا
 ، )C 4 H 2 ( ستیلن ي ا د

 ، )C 2H 3N یل) نیتر ستو ا
Magnetosphere ۵۵- میدان 

گرانشی قدرتمند در اطراف 
یک جرم که همراه 

با آن گردش 
می کند. 

انحراف   
 ۵1 ي ر محو

حدود  در  کیوان 
گردِش  حین  در  است،  درجه    2۶/7
کیوان به دور خورشید، تایتان هم مثل 
زمین، چهار فصل را تجربه مي کند؛ هر 
فصل تایتاني در حدود 7/۵ سال زمیني 

طول مي کشد. 

حین  در  دارند  عقیده  اخترشناسان 
زیر- در  تایتان  کیوان،  گیري  شکل 

پیوستن  هم  به  از  کیواني،  سحابِي 
ایجاد  یخي  غالباً  سیاره۵2 هاي  خرده 
یخي  سیاره هاي  خرده  این  است.  شده 
بیش تر از جنس یخ آب، یخ آمونیاک و 
کالترات۵3 متان بودند؛ در نهایت تایتاِن 
نوزاد و بسیار داغ، تمایز۵4 یافت ، سرد 
آن  اطراف  در  ضخیم  اتمسفری  و  شد 

شکل گرفت. 

اولین پرسش ما درباره تایتان مي تواند 
این باشد که چگونه ممکن است قمري 
)یک چهل   1

45 در حدود  که جرمي 
گرانشِي  میدان  و  زمین  جرم  پنجم(  و 
چندین مرتبه ضعیف تر دارد،  اتمسفري 
باشد؟  داشته  زمین  اتمسفر  مشابه 
را  خود  گازي  پوشش  چگونه  تایتان 
دماي  به  پاسخ  »نگه مي دارد«؟ مسلماً 
تایتان  برمي گردد:  اتمسفري  گازهاي 
موجود  گازهاي  که  است  سرد  قدر  آن 
از  براي فرار  انرژي الزم  اتمسفرش،  در 
و  نمي یابند  را  قمر  ضعیف  گرانِش  دام 
از  تایتان را در هاله ای  همواره چهره ي 

گاز و غبار مي پوشانند. 

مشابه  دمایي  لحاظ  از  تایتان  اتمسفر 
 اتمسفر زمین است؛ یعني به ترتیب از خارج 
به داخل، از الیه هاي اگزوسفر، ترموسفر، 
تروپوسفر  و  استراتوسفر  مزوسفر، 
بیشتر  اتمسفر  این  است.  تشکیل شده 
از  پس  است،   )N2( نیتروژن  جنس  از 
موجود  گونه هاي  فراوان ترین  نیتروژن، 
 ،  )CH4( متان  ترتیب  به  دراتمسفر، 

Axial tilt/ obliquity ۵1
Planetesimal ۵2- .اجرامی به شعاع 1 تا 10 کیلومتر که از به 

هم پیوستن آن ها سیاره ها و بسیاری قمر ها ایجاد شدند
Clathrate ۵3-جامدی کریستالی از جنس یخ آب و مولکول هایی 
گازی که با آرایش خاصی در آن به دام افتاده اند؛ این آرایش خاص 

شامل »قفس هایی« از مولکول های آب و مولکول های گازی محبوس 
در آن ها است.

Differentiation ۵4- فرایند متمایز شدن الیه های گوناگون یک 
جرم به شکل پوسته، گوشته، هسته و...

تایتان هم 
مثل زمین، 

چهار فصل را 
تجربه مي کند

دنا نشریه ی علمی-تخصصی زیست شناسی 

”
“

”

“

تصویر۵:  کمینه و بیشینه ی فوران در هنگام 
حضیض و اوج. به تفاوت میزان پیکسل های سفید 

رنگ در پایین قرص انسالدوس در دو تصویر 
دقت کنید

36

مقاالت

تصویر۶:  دیاگرامی از شرایط تشکیل غبار سلیسیومی

  :7 یـــر تصو
یش  نمــــــا

ـــی  ـــاختار درون س
انســـالدوس. بـــه 

ــی در  ــت گرمابـ فعالیـ
کـــف اقیانـــوس دقـــت 

کنیـــد.

تصویر8: موش کور یخی

تصویر9:  قرص تایتان. به مه 
اتمسفری و توده ی ابرهای موجود در 

اتمسفر قطب جنوب دقت کنید

 انجمن دانشجویی دانشگاه تهران
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حیات در کیهان

ترکیبات   ،)HCN(هیدروژن سیانید
آروماتیک)داراي حلقه ي بنزن( و بسیاري 
که  سال هاست  هستند.  دیگر  ترکیبات 
اخترشناسان و شیمیدان ها در تالش برای 
نیتروژن داری  آلی  مولکول های  شناخت 
می شوند،  تشکیل  تایتان  اتمسفر  در  که 
آزمایشگاه  در  را  مولکول ها  این  مشابه 
همتایان  این  می کنند؛  بررسی  و  تولید 
آزمایشگاهی، تالین۵۶ نام دارند. 14-12-

  1۵

همان  یا  ِمه  اتمسفر،  باالیی  الیه های  در 
آیروسل ۵7های آلی، محصول واکنش های 
مثل  نیتروژن داری  آلی  مولکول های 
پلی سیانواستیلن ها،  دی سیانواستیلن، 
گازی  حالت  در  و...  آروماتیک  ترکیبات 
توسط  فعال سازي  پي  در  که  است 
یا  خورشیدی  پرانرژی  فوتون های 
می دهند،  واکنش  پرانرژی  یون های 
مولکول هاي  دائماً  و  مي شوند  پلي مریزه 
بزرگ تر و پیچیده تري را ایجاد مي کنند. 
برخورد  نتیجه ي  در  آیروسل ها  این 
متراکم  و  بزرگ  اتصال،  و  یکدیگر  با 
یا  باران  به صورت  نهایت  در  و  می شوند 
همین  می بارند؛  قمر  سطح  بر  آلي  برِف 
بارش، مسئول رنگ آجرِي مشاهده شده 

در سطح تایتان است!1۶-14-12 

حدود  در  که  می دهند  نشان  محاسبات 
Tholin ۵۶

Aerosol ۵7

آیروسل ها در 
نهایت به صورت 
باران یا برِف آلي 

بر سطح قمر 
می بارند

۶0 درصد جرمی از آیروسل ها در ستون 
اتمسفر، در ارتفاع کم تر از 300 کیلومتری 
دلیل  به  البته  می شوند؛  تولید  سطح  از 
جذب شدید پرتو ها و یون های پرانرژی در 
کم تر  ارتفاع  در  اتمسفر،  باالیی  الیه های 
پرتو ها  این  سطح،  از  کیلومتری   ۶00 از 
چه  پس  هستند؛  غایب  عماًل  ذرات  و 
مکانیسمی مسئول تولید مقدار بسیار زیاد 
آیروسل در ارتفاعات کم  است؟ بررسی ها 
فرابنفش  فوتون های  که  می دهند  نشان 
نانومتر   200 از  بیش  موج های  طول  با 
می توانند تا نزدیکی سطح تایتان هم نفوذ 
کنند و شدِت۵8 قابل توجهی از لحاظ راه 
داشته  فوتوشیمیایی  واکنش های  اندازی 
بر طبق شبیه  و  اساس  بر همین  باشند. 
که  می رسد  نظر  به  اخیر،  سازی های 
راه  جامد«۵9  حالت  در  آلی  »فوتوشیمی 
آلی  مولکول های  باشد.  مسئله  این  حل 
پایینی   الیه های  در  موجود  نیتروژن دار 
شکل  به  هستند:  جامد  حالت  در  اغلب 
به  چسبیده  یا  و  متراکم  و  شده  متصل 
آیروسل های بزرگی که از الیه های باالیی 
سقوط کرده اند؛ در سناریوی پیشنهادی، 
با کسب  این ذراِت جامِد در حال بارش، 
بلند،  موج  طول  فوتون های  از  انرژی 
پلی مریزه می شوند و ِمه آلِی نارنجی رنگی 
آنچه  مشابه  محصولی  می کنند؛  تولید 
حالت  در  و  اتمسفر  باالیی  الیه های  در 
گازی تولید می شود! اگر این مولکول هاي 
تالین-مانند، با مولکول هاي اکسیژن داری 
محصول  کنند،  پیدا  تماس  آب  مثل 
واکنش آن ها، مولکول هاي پیش حیاتي۶0، 
نوکلئوتیدی  باز های  و  آمینواسیدها  مثل 
از ویژگي هاي جالب  است! 14یکي دیگر 

اتمسفر تایتان،

ضدگلخانه اي۶1  و  گلخانه اي  اثرهاي   
غلظت  قمر،  این  اتمسفر  در  هستند. 
گازهاي نیتروژن، متان و هیدروژن چنان 
به عنوان گازهاي  این گازها  باالست، که 
مولکول ها  این  مي کنند؛  عمل  گلخانه اي 
حرارت بازتابیده از سطح تایتان را جذب 
اتمسفر  از  آن  خروج  از  مانع  و  مي کنند 
 21 میزان  به  نتیجه،  در  مي شوند؛ 
شدن  گرم تر«   « به  سلسیوس  درجه ی 
اتمسفر کمک مي کنند. از طرف دیگر، مه 
فروسرخ  فوتون هاي  به  نسبت  اتمسفري 
کدر است؛ بنابراین اجازه ی نفوذ آن ها به 
به  تقریباً  و  نمی دهد  را  پایینی  الیه های 
به »سردتر«  درجه سلسیوس  میزان 10 
شدن اتمسفر کمک مي کند. دماي نهایي 
در سطح تایتان، تحت تأثیر برآینِد این دو 

اثراست. 12

ابرهایي  ِمه،  بر  عالوه  تایتان  اتمسفر  در 
بیشتر  دارد.  وجود  متان  جنس  از 
الیه ي  در  شده  مشاهده  ابرهاي 
درجات  و  هستند  تروپوسفر 
دارند؛  پایداري  از  گوناگوني 
ایجاد  سرعت  به  برخي 
یک  ظرف  مي شوند، 
متان  از  باراني  ساعت 
قمر مي بارند  بر سطح 

Intensity W/m2( ۵8( - توان 
بر واحد سطح

  Solid state organic ۵9
photochemistry

Prebiotic ۶0
Green house and anti- ۶1

green house effects

به  دیگر  برخي  اما  مي شوند،  ناپدید  و 
عمر  هم  تایتاني  فصل  یک  اندازه ي 
قطب  در  ابرها  از  توده اي  مثل  مي کنند، 
ابرهاي  البته  )تصویر9(  قمر.  جنوب 
متاني در مرز تروپوسفر واستراتوسفر هم 
از  پیش  تا  که  پدیده اي  شده اند؛  گزارش 
اخیراً  اما  نظر مي رسید  به  این غیرممکن 
قطب  به  مربوط  عکس هاي  از  یکي  در 
شمال تایتان دیده شده  است. این ابرهاي 
جریان هاي  وسیله ي  به  احتماالً  مرتفع 
استراتوسفري،  شمالِي   – جنوبي  هواي 
به  درتابستان  که  جنوبي  کره ي  نیم  از 
شمالي  کره ي  نیم  سمت  به  مي برده  سر 
در  شمال،  قطب  فراز  بر  و  شده  هدایت 
استراتوسفر(  و  تروپوسفر  )مرز  تروپوپاز۶2 

نشست کرده است. 17-12

تایتان  اما  برسد  نظر  به  عجیب  شاید 
النهاري دارد که گاز و مه  بادهایي نصف 
جابه  و جنوبي  کره ي شمالي  نیم  بین  را 
جا مي کنند. به کمک این بادها، از هنگام 
مه  و  گاز  کره،  نیم  هر  در  بهاري  اعتدال 
اتمسفري به سمت نیم کره ي دیگر رانده 
می شوند؛ بنابراین در تصاویر قرص تایتان، 
نظر  به  تیره تر  نیم کره ها  از  یکی  معموالً 
مي رسد. این پدیده » عدم تقارن شمالي 

– جنوبي «۶3 نام دارد.18-12

همان طور که گفتیم، سطح تایتان بسیار 
برخوردي  دهانه هاي  یعني  است؛  جوان 
دیده  قمر  این  چهره ي  بر  کمي  بسیار 
با  اتمسفري  وجود  با  البته  مي شوند؛ 
را  شهابي  هر  تقریباً  که  زیاد  ضخامت 
به  نیست؛  مسئله عجیب  این  مي سوزاند، 
تایتان  عالوه احتمال دارد پوسته ي یخي 
لحاظ  واز  »گرم«  نسبتاً  نقاط  برخی  در 
گذشته ي  در  و  باشد  فعال  ژئولوژیکي 
نزدیک تجدید سطح۶4 رخ داده باشد. 19

و  پر چین  تایتان  جواِن  چهره ی  البته 
چروک است! از یک سو به دلیل تپه هاي 
رشته  دلیل  به  دیگر  سوي  از  و  شني۶۵ 

کوه ها. 

حدود 12/۵ درصد از سطح تایتان ظاهري 
دارد:  زمیني  کویرهاي  مشابه  تقریباً 
ردیف هاي  در  شني،  تپه هاي  از  پوشیده 
منظم و آراسته در جهت وزش باد. هر تپه 
ارتفاع  کیلومتر،  تا 2  عرضي در حدود 1 
معادل صدها  طولي  و  متر   100 متوسط 
کیلومتر دارد. فاصله ي متوسط هر تپه تا 
تپه ي مجاور تقریباً 1 تا 4 کیلومتر است. 

Tropopause ۶2
)North-south asymmetry NSA( ۶3

Resurfacing ۶4- تشکیل الیه ای جدید بر سطح پوسته ی یک 
جرم در نتیجه ی فوران سیاالت از زیر پوسته و منجمد شدنشان 

در سطح. 
Dune ۶۵

این تپه هاي »شني« در حقیقت از جنس 
هزاران  طي  که  هستند  آلي  برفدانه هاي 
سال بر سطح قمر باریده و توسط بادهاي 
جمع آوري  شرق(  به  )غرب  رو  پیش 

شده اند.1۶-12 

رشته کوه هاي تایتاني از لحاظ مورفولوژي 
رشته  مشابه  بسیار  تشکیل،  مکانیسم  و 
متوسط  ارتفاع  هستند!  زاگرس  کوه هاي 
این کوه ها در حدود 8۶0 متر است، هرچند 
ارتفاع بلندترین قله ها به حدود 2 کیلومتر 
اخترشناسان  کلي،  طور  به  مي رسد.  هم 
به  را  تایتان  سطح  بر  کوه زایي  فعالیت 
سردشدن تدریجي آن پس از شکل گیري 
و انقباِض شعاعِي ) کاهش حجم( حاصل 
دانه  مثل  درست  مي دهند؛  نسبت  آن  از 
و  کوچک  کشمش  یک  به  که  انگوري 
جالب تر  مي شود.20  تبدیل  چروکیده 
کوه ها  از  برخي  دارد  احتمال  که  این 
سردفشاني۶۶ باشند؛ یعني »سردماگما«۶7، 
همراه  به  روان  نسبتاً  آِب  یخ  از  متشکل 
مقادیري ترکیبات آلي و البته حجم قابل 
کند.  فوران  آن ها  از  متان  گاز  توجهي 
تجدید سطح  سردماگما مي تواند مسئول 
متاِن  گاز  ذخایر  هم  متان  گاز  و  باشد 
واکنش هاي  در  مرتباً  که   ، را  اتمسفري 
کند.  تغذیه  مي شوند،  مصرف  اتمسفري 
سردفشان های  این  محرکه ي  نیروي 
احتمالی مسلماً گرمایش کشندي کیواني 
سردفشاني  فعالیت  مسأله ي  البته  است. 
در تایتان بسیار بحث انگیز است، چرا که 
پوسته ي این قمر احتماالً در حال حاضر 
بسیار سخت و فاقد همرفت است. با این 
به  مي توان  را  سردفشانی  فعالیت  حال 
»نقاطي داغ« در جاي جاي پوسته نسبت 
زیر  در  سردماگما  که  محل هایي  داد؛ 
پوسته جمع شده و در انتظار فوران است؛ 
به عالوه برخي عوارض سطحي تایتان به 
سردفشاني  فعالیت  به  انکارناپذیري  طرز 
اشاره دارند؛ مثل منطقه اي به نام مشعل 
شامل  منطقه  این  )تصویر11(  سوترا۶8. 
در  شده  مشاهده  حفره ي  عمیق ترین 
عوارض  سوترا۶9،  حفره ي  قمر،  سطح 

جریان-مانند به نام جریان هاي 

Cryovolcanic ۶۶
Cryomagma ۶7
Sotra Facula ۶8
Sotra Patera ۶9

مي ریزند. )تصویر14( 23-22-12

از  بسیاري  در  موجود  مایعات  منشأ 
فصلي  بارش هاي  احتماالً  رودخانه ها 
است؛ بنابراین ترکیب شیمیایِي غالب مي 
بایست، متان باشد؛ البته برخي رودها هم 
چشمه ها  و  مي گیرند  منشأ  چشمه ها  از 
این  زیرزمیني74.  آلي  سفره هاي  از  خود 
مواد  از  ذخایري  زیرزمیني  سفره هاي 
آلي هستند که در پي نفوذ ترکیبات آلي 
موجود در سطح به درون پوسته ي یخِي 
شده اند. ایجاد  قمر  متخلخل  و  هوازده 
آلي،  سفره هاي  محل  در  )تصویر15( 
برهم کنشی  پوسته  یخ  و  آلي  مایعات 
از  بسیاري  که  طوري  به  دارند،  فعال 
دل  در  کالترات  شکل  به  آلي  ترکیبات 
یخ محبوس مي شوند؛ ترکیبات آلِي باقي 
سفره  در  موجود  غالِب  گونه هاي  مانده، 
نشان  مدل سازي ها  مي دهند؛  تشکیل  را 
مي دهند که گونه هاي شیمیایي غالب در 
بنابراین  هستند،  پروپان  یا  اتان  سفره ها 
که  رودهایي  در  غالب  شیمیایي  ترکیب 
بایست  مي  میگیرند  منشأ  چشمه ها  از 
در  موجود  مایعات  باشد.  پروپان  یا  اتان 
دریاچه ها هم برخي از رودها و بسیاري، از 
سفره هاي آلي زیرزمیني منشأ مي گیرند؛ 
به این ترتیب گونه ي شیمیایي غالب در 
اغلب دریاچه ها مي بایست اتان یا پروپان 

باشد.24

با توجه به آنچه درباره ي مایعات سطحي 
است:  واضح  ابرها  منشأ  اکنون  گفتیم، 
موضوع  طورکلي  به  سطحي.  تبخیر 
و  سطح  بین  آلي  ترکیبات  چرخه ي 
از  بسیاري  دست مایه ي  تایتان،  اتمسفر 

تحقیقات تایتانِي در جریان است. 

دریاچه هاي  درباره ي  اخیراً  که  نکته اي 
تایتان مورد توجه قرار گرفته است، راکد 
بسیار  شواهد  حال  به  تا  آنهاست؛  بودن 
از  شده  تهیه  تصاویر  در  پویایي  از  کمي 
حقیقت  در  است؛  شده  دیده  دریاچه ها 
بازتابي  مشاهده ي   ، یکي  مورد:  دو  تنها 
در  پونگا  دریاي  سطح  از  آفتاب  نور  از 
تصاویر فروسرخ مربوط به جوالی 2012 
شد؛  داده  نسبت  موج هایي  وقوع  به  که 
در  روشن  لکه اي  مشاهده ي  دیگري 
سطح دریاي لیژیا در تصاویر رادار مربوط 
موج،  وقوع  نتیجه  که   2013 جوالی  به 
خیزش حباب ها از عمق یا غوطه ورشدن 
شد.  دانسته  دریا  سطح  بر  جامد  اجسام 
حداقل  مدل ها،  براساس  )تصویر16( 
مایعاِت  در  موج  ایجاد  براي  باد  سرعت 

Al� 74
kanofer

مرتفع ترین  از  کوه  دو  و  موهیناي70 
فعالیت  احتماالً  که  است  تایتان  کوه هاي 
کوه هاي  که  جا  آن  از  دارند؛  سردفشانی 
میانه،  سرزمین  کوه هاي  براساس  تایتان 
سرزمین فانتزِی داستان هاِی تالکین )مثل 
ارباب حلقه ها و...( نام گذاري شده اند، این 
دارند!  نام  »دوم«71  و  بور«  »اره  کوه  دو 
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تایتان شباهت زیادی به زمین دارد:  بله، 
به دلیل ویژگي هاي اتمسفري، توپوگرافي 
تایتان  سطحي!  مایعات  البته  و  پوسته 
به  خورشیدي  ي  منظومه  در  جرم  تنها 
جز زمین است که بر سطح خود رودها و 
دریاچه هایی )دریاهایي( دارد؛ البته با این 
تفاوت که مایعات سطحي تایتان ترکیبات 

آلي هستند!  

نزدیکي  در  تایتان  دریاچه هاي  بیشتر 
عرض هاي  در  جنوب  و  شمال  قطب های 
مي  دیده  درجه   ۵0 از  بیش  جغرافیایِي 
دریاچه هاي  از  بسیاري  البته  و  شوند 
جنوبي »خالي« )خشک( هستند. بیش تر 
بودِن دریاچه هاي » پُر« در قطب شمال، 
و  شمالي  تابستان هاي  بودن  مالیم تر  به 
داده  نسبت  سطحي  تبخیر  بودن  کم تر 
تایتان،  دریاچه هاي  بزرگ ترین  شود.  مي 
به ترتیب »دریاي کراکن«، »دریاي لیژیا« 
قطب  در  که  هستند  پونگا«72  »دریاي  و 
هریک  مساحت  دارند؛  قرار  قمر  شمال 
 100000  km2 از  بیش  به  آن ها  از 
میانگین دریاهاي کراکن  مي رسد، عمق 
متر   170 و  متر   300 ترتیب  به  لیژیا  و 
پونگا هنوز  برآورد شده اند و عمق دریاي 
مشخص نیست. چهارمین دریاچه از لحاظ 
بزرگي، »دریاچه ي اُنتاریو«73 است که در 
قطب جنوب قمر قرار دارد؛ مساحت این 
عمق  و   1۵۶00 km2 حدود  در  دریاچه 
است.)تصویر12و13(   متر  چند  تنها  آن 
شکل  به  رودهایي  دریاچه ها،  بر  عالوه 
تایتان  سطح  بر  درختی  جریان های 
دیده مي شوند که در نهایت به دریاچه ها 

Mohini Fluctus 70
Doom and Erebor Montes 71

Kraken Mare. Ligeia Mare and Punga Mare 72
Ontario Lacus 73

تپه هاي 
»شني« در 

حقیقت 
از جنس 

برفدانه هاي 
آلي هستند
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حیات در کیهانمقاالت

سطحِي تایتان m/s4/0 تا 0/7 ، در ارتفاع 
بنابراین  مرجِع 10 متري از سطح است؛ 
اعتدال  از  شمالي  کره ي  نیم  عبور  با 
بهاري، در سال 2009 و نزدیک شدنش 
که   2017 سال  در  تابستاني،  انقالب  به 
افزایش سرعت بادها را در پي دارد، انتظار 
مشاهده ي موج ها هم باال رفته است. 2۵-

27-2۶

حال بیایید نگاهي به ساختار دروني تایتان 
درباره ي  در  که  دانشي  باشیم.  داشته 
بررسي  با  داریم  تایتان  دروني  ساختار 
الکترومغناطیسي  و  گرانشي  میدان هاي 
کمک  به  و  قمر  این  شکل های  تغییر  و 
به  پیچیده  شبیه سازی های  و  محاسبات 
دست آمده است. براساس مدل ها، پوسته 
 100 از  کمتر  ضخامتي  قمر  یخي  ي 
کیلومتر دارد؛ در زیر این پوسته ي یخي، 
با عمقي در حدود  مایع  از آب  اقیانوسي 
200 کیلومتر و شوري قابل توجه وجود 
بیش  احتماالً  اقیانوس  این  شوري  دارد؛ 
kgm 1200 است، چیزي در حدود  −3 از 
اقیانوس هاي  شوري  میانگین  برابر   10
دریاچه هاي  شوري  مشابه  و  زمین 
احتماالً  اقیانوس  این  نمک هاي  فراشور. 
نمک هاي  یا  و  سولفات  آمونیوم  شامل 
است.  منیزیم  و  پتاسیم  سدیم،  گوگرد، 

)تصویر17( 

نکته ي جالب توجه این است که در مرز 
یخي  پوسته ي  اقیانوس،  و  پوسته  بین 
توپوگرافي ناهمواري دارد. این پستي ها و 
بلندي ها نشان مي دهند که، همان طور که 
قباًل اشاره کردیم، پوسته ي یخي، سخت و 
فاقد همرفت است و البته این که اقیانوس 
آب مایع به تدریج در حال یخ زدن است. 
این وضعیت امکان تبادل مواد بین سطح 
به شدت کاهش  را  اقیانوس زیر سطح  و 
مي دهد؛ این مسأله به همراه شوري بسیار 
باالي اقیانوس، زیست پذیري آن را بسیار 
محدود کرده است؛ هرچند اخترشناسان 
تایتان،  گذشته ي  در  مي دهند،  احتمال 
بوده،  همرفتي  و  پویا  یخي  پوسته ي  که 
اقیانوس زیرین هم بسیار زیست پذیر بوده 
آن  در  جاندارانی  دارد  احتمال  و  است 
ایجاد شده باشند؛ شاید برخي گونه هاي 
سرمادوست7۶  شورپسند7۵،   زیستي 
این  در  هم  امروزه  سرماپذیر77  یا 

اقیانوس ساکن باشند. 

یخ  الیه  سه  اقیانوس،  زیر  در 
فشار  تحت  و  چگال  بسیار 

Halophile 7۵
Psychrophile 7۶

Psychro� 77
tolerant

در گذشته ي 
تایتان، اقیانوس 

زیرین بسیار 
زیست پذیر بوده 

است

ترتیِب  به  الیه ها  این  دارد؛ چگالي  وجود 
عمق، به حدود 1100 ، 1200 و 1300 
حالي  در  مي رسد  مترمکعب  بر  کیلومتر 
در حدود  تنها  یخي  پوسته ي  که چگالي 
این  است.  مترمکعب  بر  کیلومتر   900
الیه هاي یخ تحت فشار، در سطح زیرین، 
که  هستند  تایتان  ي  باهسته  تماس  در 
احتماالً مثل هسته ي انسالدوس از جنس 
سیلیکات هاي آبدار است؛ شعاع این هسته 
به بیش از 1800 کیلومتر مي رسد. 28-
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تا  تایتان،  در  احتمالي  زیستگاه هاي 
شده  مشاهده  زیستگاه هاي  که  جا  آن 
مي  گمانه زنی  اجازه ي  ما  به  زمین  در 
هسته ي  مرز  تا  قمر  سطح  از  دهند، 
است  ممکن  جانداران  سیلیکاتي هستند. 
باشند،  ساکن  سطحي  دریاچه هاي  در 
دریاچه ي  در  که  سلول هایي  تک  مشابه 
قیر ترینیداد78 زندگي مي کنند؛ آنها مي 
اقیانوس  و  یخي  پوسته ي  در دل  توانند 
شور و سرد زیر سطح زندگي کنند مثل 
باکتري ها و آرکي هایي که در جنوبگان79 
دناي  سوم،  قسمت   ( شده اند.  مشاهده 
پرفشار  یخ  الیه هاي  مرز  در  حتي  یا  8(؛ 
به  دما  که  جایي  سیلیکاتي،  هسته ي  و 
به  فشار  و  سانتیگراد  120درجه  حدود 
کنند،  زندگي  رسد  مي   1 GPa حدود 
مقاوم  و  گرمادوست80  باکتري هاي  مثل 
زیستگاه های  اما  و  فشارو...1۶  برابر  در 

هیدروکربنی...

شبیه سازي  براي  بسیاري  آزمایش هاي 
سطحی  دریاچه های  در  حیات  تشکیل 
انجام شده و نتایج بسیار جالبي به دست 
پژوهشگران  که  سال هاست  است.  آمده 
مشابه  تقریباً  شرایطي  در  را  آب  و  تالین 
و  مي دهند  قرار  میلر-یوري  آزمایش 
حتي  و  پیچیده  بسیار  آلي  مولکول هاي 
مولکول هاي زیستي به دست مي آورند؛ در 
یکي از شبیه سازي هاي اخیر پژوهشگران 
، تالین را در استونیتریل حل کرده، رقیق 
مدت  به  را  حاصل  آبی  محلول  و  کردند 
تا  کردند  رها  معمولي  دماي  در  سال   2
گوناگوني  انواع  نهایت  در  دهد؛  واکنش 
مثل  آمینواسیدي  انانتومرهاي  از 
-DL DL- سرین،  DL- آسپارتیک اسید، 
 گلوتامیک اسید، گالسین و ... در محلول 
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شبیه سازي هاي  از  دیگر  یکي  در 
ترکیب  پژوهشگران  آزمایشگاهي، 
سلولي،  غشاهاي  معماري  و  شیمیایي 
را  تایتاني  دریاچه هاي  مشابه  شرایط  در 

Pitch Lake Trinidad 78
Antarctic 79

Thermophile 80

متان  در  را  تالین  آن ها  کردند؛  بررسي 
مایِع بسیار سرد حل کردند و رفتار خود 
قرار  را مورد بررسی  به خودي مولکول ها 
دادند؛ پژوهشگران متوجه شدند که در این 
شرایط، برخي مولکول هاي تالین که آمفي 
پاتیک81 )دوگانه دوست( بودند کیسه هاي 
مرکز  و  گریز  آب  سطح  با  دوالیه اي 
فسفولیپیدي  غشاهاي  )برعکس  آبدوست 
در محیط آبي( تشکیل مي دهند؛ در این 
میان مولکول هایي که زنجیر هیدروکربني 
کوتاهتري داشتند، غشاهاي مشابه تري با 
همتایان فسفولیپیدي در محیط آبي، هم 
پذیري،  انعطاف  هم  و  پایداري  لحاظ  از 
ایجاد کردند؛ یکي از موفق ترین مولکول ها 
غشایِي  کیسه هاي  این  بود.  آکریلونیتریل 
محیط  لیپوزوم هاي  همتاي  که  تالیني 
نام گرفته اند.  ازوتوزوم«82  آبي هستند، » 
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و  پذیري  زیست  بخواهیم  اگر  هرحال  به 
دقیق  طور  به  را  تایتان  ویژگي هاي  سایر 
بشناسیم، نمي توانیم به مأموریت کاسیني 
مأموریت هاي  به  و  باشیم  قانع  –هایگنز 

وقف شده به تایتان نیازمندیم. 

مأموریت هاي  براي  بسیاري  طرح هاي 
یکي  شده اند؛  پیشنهاد  تایتان  به  فضایي 
اخیر، فضاپیمایي شامل یک  از طرح هاي 
دریاچه اي84  کاوشگر  یک  و  مدارگرد83 
از  سال   10 از  پس  فضاپیما  این  است. 
از  و پس  تایتان مي رسد  به  پرتاب،  زمان 
نهایت،  در  کیواني،  منظومهي  در  گردش 
و  تایتان  شمال  قطب  دور  به  مداري  در 
سطح  از  کیلومتري   1۵00 فاصلهي  در 
این  شرایط  این  در  میگیرد.  قرار  قمر، 
میدان  میتواند  مدارگرد  فضاپیماي 
به  را  تایتان  الکترومغناطیسي  و  گرانشي 
شکل بهینه بررسي کند، تا بتوانیم ساختار 
دروني قمر را بهتر درک کنیم؛ همچنین 
مي تواند با نقشه برداري از سطح در امواج 
به  بي سابقه،  وضوحي  با  رادار  و  فروسرخ 
پایان دهد و بسیاري  از تردیدها  بسیاري 
از ناشناختهها را آشکار کند؛ این مدارگرد 
دادههاي طیف سنجي بسیار باارزشي هم 

تهیه خواهد کرد. 

خود  قطبي  مدار  در  مدارگرد  که  زماني 
قرار بگیرد، کاوشگر دریاچه اي را به سمت 
میفرستد.  شمال  قطب  دریاهاي  از  یکي 
و  اتمسفر  از  عبور  از  پس  کاوشگر  این 

Amphipathic 81
Azotosome 82

Orbiter 83
Lake probe 84

بررسي دقیق ساختار شیمیایي و دمایي، 
دریای  سطح  بر  آن،  در  و...  بادي  میدان 
در  کاوشگر  آمد؛  خواهد  فرود  نظر  مورد 
این شرایط میتواند برهم کنشهاي اتمسفر 
و مایعات سطحي، ترکیب شیمیایي دریا، 
آشکار  را   ... و  دریا  سطحي  پویایي هاي 

کند. )تصویر19( 33 

برآیند

بررسی  کیهان  در  حیات  از  قسمت  این  در 
دو  این  تایتان  و  انسالدوس  چرا  که  کردیم 
برای  خوب  میزبانانی  می توانند  کیوانی  قمر 
قمر  این  انسالدوس  که  گفتیم  باشند.  حیات 
جنوب  قطب  در  زده  یخ  و  درخشان  کوچک، 
خود منطقه ای به نام »زمینگاِن قطب جنوب« 
دارد که از لحاظ ژئولوژیکی بسیار فعال است. 
دل  در  شکاف   4 جنوب  قطب  زمینگان  در 
خطوط  که  دارند  وجود  قمر  یخی  پوسته ی 
ببر  خطوط  درون  از  می شوند.  نامیده  بَبر 
محدوده ی  تا  آن ها  سرعت  که  یخفشان هایی 
یخی  ذرات  و  آب  بخار  می رسد  هم  فراصوت 
را تا کیلومتر ها به فضا پرتاب می کنند؛ همین 
دور  به  انسالدوس  گردش  حین  در  افشانه ها 
می سازند.  را  کیوان  هشتم  حلقه ی  کیوان 
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی این یخفشان ها 
منشا آن ها را آشکار می کنند: اقیانوسی از آب 
مایع و شور مشابه اقیانوس های زمینی در زیر 
پوسته ی یخی قمر! این اقیانوس به دلیل وفور 
ترکیبات آلی و نمک ها و البته فعالیت گرمابی 
در کف آن، می تواند زیستگاهی بسیار مناسب 

باشد.

مداری  در  که  کیوانی  قمر  بزرگ ترین  تایتان 
می گردد،  کیوان  دور  به  بزرگ تر  برابر   ۵
این  دارد:  زمین  با  باورنکردنی  شباهت هایی 
با  ِمه آلود  و  ضخیم  بسیار  اتمسفری  قمر 
که  دارد  زمین  اتمسفر  مشابه  دمایی  ساختار 
است. مولکولی  نیتروژن  آن  در  غالب  گونه ی 
ترکیبات  از  پر  اتمسفر  این  که  این  جالب تر 
و  پویا  بسیار  شیمی  که  است  گوناگون  آلی 
کرده اند.  ایجاد  را  رنگ  نارنجی  آلِی  ِمه  البته 
پوسته ی یخی تایتان توپوگرافی بسیار مشابه با 
پوسته ی زمین دارد با دشت ها، کوه ها، دره ها 
در  جرم  تنها  تایتان  شنی؛  تپه های  حتی  و 
منظومه ی خورشیدی غیر از زمین است که بر 

هم  هسته  نزدیکی  در  پرفشار  یخ  الیه های 
مقاوم  ریزجانداران  برای  زیستگاهی  می توانند 

به فشار و حرارت باشند.

اخترزیست شناسی  بر  مروری  که  حال 
منظومه ی خوشیدی داشته ایم زمان آن رسیده 
به  خودمان،  منظومه ی  از  بیرون  به  که  است 
در  گردنده  سیاره های  و  دیگر  خورشید های 
آینده  شماره ی  در  کنیم.  نگاه  آن ها  اطراف 
درباره ی فراخورشیدی ها و زیست پذیری آن ها 
احتمالی  هوشمندان  درباره ی  نهایت  در  و 
ما  با  لطفاً  کرد.  خواهیم  صحبت  فرازمینی 

همراه باشید.
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البته نه از  سطح خود دریاها و رودهایی دارد 
آب بلکه ترکیبات آلی مایع. قطب های تایتان 
پوشیده از دریاچه ها )دریاهایی( از مایعات آلی 
و متان هستند. دریاچه هایی که  اتان  ویژه  به 
اند؛  خالی  برخی  و  پر  نیمه  برخی  پر،  برخی 
شمال  قطب  در  پر  دریاچه های  بیشتر  البته 
مالیم تر  تابستان های  که  می شوند  مشاهده 
این  شاید  دارد.  کم تری  سطحی  وتبخیر 
شکل  برای  الزم  شرایط  بتوانند  آلی  مایعات 
کنند  فراهم  تایتان  سطح  بر  را  حیات  گیری 
زیر  در  باشند!  مایع  آب  جایگزین  نوعی  به  و 
آب  از  اقیانوسی  شگفت  انگیز،  پوسته ی  این 
به  آب  این  اگر  دارد؛  وجود  شور  بسیار  مایِع 
در  که  پیچیده ای  آلی  مولکول های  با  نحوی 
می بارند  سطح  بر  و  می شوند  تولید  اتمسفر 
تولید  زیستی  مولکول های  کند،  پیدا  تماس 
خانه ای  بتواند  اقیانوس  این  شاید  می شوند. 
مناسب برای جانداران شورپسند و سرمادوست 
حتی  دارند  عقیده  برخی  باشد.  سرماپذیر  یا 
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 موی گربه یامقاالت
 استیک آبدار؟ 

ــی  ــا در زندگ ــام م ــک تم ــدون ش ب
روزمــره ی خــود بــه باور هــا و عقایــد 
ــه بعضــی مشــکالت و  ــه ای ک عامیان
ــب  ــی عجی ــه عوامل ــا را ب بیماری ه
ــد،  ــبت می دهن ــار نس و دور از انتظ
ــه  ــی ک ــم. باور های ــورد کرده ای برخ
نتایــج مشــاهده و تجربــه تلقــی 
ــم دور از  ــدان ه ــا چن ــوند، ام می ش
واقعیــت نیســتند و تنهــا در مصــداق 
شــاید  می شــوند.  اشــتباه  دچــار 
بســیار  موجــودات  اصلــی  علــل 
ــم  ــه دور از چش ــند ک ــی باش کوچک
ــد. در  ــت می کنن ــلح فعالی ــر مس غی
ایــن نوشــتار بــه بررســی ریزبینانه ی 
ــم. ــا می پردازی ــن باور ه ــی از ای یک

وقتــی افــراد در برخــورد بــه مشــکل 
نازایــی بــه دنبــال علــت می گردنــد، 
یکــی از اولیــن عواملــی کــه بــه 
ــه  ذهــن خطــور می کنــد مــوی گرب

اســت.

ــژه  ــه وی ــه و ب ــش گرب ــا نق  آی
ــا  ــئله ت ــن مس ــوی آن در ای م
ــت؟ ــزرگ اس ــد ب ــن ح ــه ای ب

بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن 
ــه  ــی ب ــا انگل ــت ب ــر اس ــوال  بهت س
Toxoplas� توکسوپالســما  )نــام 

شــویم.  آشــنا   )ma gondii
ــی  ــک یاخته های ــماها ت توکسوپالس
سارکوسیســتیده1  خانــواده  از 
دو  تکاملــی  ســیر  کــه  هســتند 
ــن  ــد؛ بدی ــاری دارن ــه ی اختی میزبان
میزبــان  گربه ســانان  کــه  معنــا 
دوره   و  هســتند  آن هــا  نهایــی 
ــگل در  ــی ان ــه جنس ــوغ و چرخ بل
ــود،  ــی می ش ــان ط ــن میزب ــدن ای ب
ــرم  ــات خون گ ــر حیوان ــالوه اکث به ع
و  انســان ها  گربه ســانان،  از  اعــم 
ــا  ــان واســط آن ه علف خــواران میزب
ــغ  ــه دوره نابال ــی می شــوند ک تلق
و تولیــد مثــل غیــر جنســی 
می گیرنــد.  بــر  در  را  انــگل 
ــه  ــه س ــه ب ــک یاخت ــن ت ای
می شــود: دیــده  شــکل 

sarcocystidae  1

توکسوپالسماها 
انگل های درون 
سلولی اجباری 
هستند و تنها 

می توانند درون 
سلول های 

میزبان زندگی 
کنند

تاکــی زوایــت2: اجســام هاللــی یا 
بیضــوی بــا یــک انتهــای باریــک و 

یــک انتهــای گــرد بــه طــول 4 تــا 8 
میکــرون هســتند. هســته در حــدود 
ــاژک،  مرکــز ســلول واقــع شــده و ت
مــژه یــا پــای کاذب نــدارد. حرکــت 
ارگانیســم بــا تــا شــدن بــدن و 
ــش در  ــا چرخ ــوأم ب ــدن ت ــا لغزی ی
ــدن صــورت  ــی ب حــول محــور طول

می گیــرد.

ســلول  درون  نســجی:  کیســت 
و  می شــود  تشــکیل  میزبــان 
کیســت های  از  آن  انــدازه ی 
کوچــک )دارای چنــد ارگانیســم( تــا 
ــش  ــاوی بی ــزرگ ح ــت های ب کیس
از ســه هزار ارگانیســم متغیــر اســت. 
شــکل کیســتی توکسوپالســما غنــی 
از گرانــول هــای پاراگلیکــوژن اســت 
از  تاکی زوایت هــا  کــه  حالــی  در 

ــتند. ــر هس ــر فقی ــن نظ ای

پــس  روز   ۵ تــا   3 اوسیســت ها: 
وجــود  بــه  کیســت  تشــکیل  از 
می آینــد و در تولیــد اســپروزوایت 

نقــش دارنــد.

انگل هــای  یاخته هــا  تــک  ایــن 
درون ســلولی اجبــاری هســتند و 
تنهــا می تواننــد درون ســلول های 
میزبــان مثــل اپیتلیــوم روده باریــک 
)فــاز روده ای در میزبــان نهایــی( 
هــای  ســلول  ماکروفاژهــا،  یــا  و 
عصبــی، جفــت، کبــد و طحــال )فــاز 
ــط(  ــان واس ــارج روده ای در میزب خ

ــد. ــی کنن زندگ

حــال در صورتــی  کــه توکسوپالســما 
گوســفندها  حتــی  )و  انســان  از 
میزبــان  عنــوان  بــه  بز هــا(  و 
می توانــد  ببــرد،  بهــره  واســط 
ــقط  ــه س ــود ک ــی ش ــبب عوارض س
ــت و  ــاب جف ــی از الته ــن ناش جنی
ــن در  ــه جنی ــت ب ــال تاکی زوای انتق
مراحــل اولیــه بــارداری هــم یکــی از 

آن هاســت)1(.

توکسوپالســموز در انســان می توانــد 
بــی عالمــت باشــد و یــا ســبب 

Tachyzoite 2

ــات  ضایع
ســتی  پو
عقده هــای  تــورم  و 
در  عــالوه  بــه  شــود،  لنفــاوی 
انســان هایی بــا عارضــه ی نقــص 
مغزی-نخاعــی  شــکل  ایمنــی 
ــم  ــه عالی ــد ک ــروز می کن بیمــاری ب
ــنج و  ــا تش ــف ت ــردرد خفی آن از س

اســت. متغیــر  فلج شــدگی 

بــه طــور کلــی شــدت بیماری زایــی 
وابســته بــه حــدت ســویه انــدام 
گرفتــن  قــرار  )محــل  درگیــر 
بــدن  ایمنــی  بافتــی( و  کیســت 

میزبــان اســت. 

نحوه انتقال توکسوپالسما

بــرای شــروع بایــد بدانیــم کــه 
زای  عفونــت  رایــج  اشــکال 
توکسوپالســما شــامل کیســت هــای 
بافتــی و اووسیســت هــای اســپوردار 

شــده هســتند.

ــه  ــت )مرحل ــکل تاکی زوای ــه ش البت
ایجــاد  در  نیــز  ســریع(  ازدیــاد 
عفونــت نقــش دارد امــا اهمیــت آن 
ــت.  ــرم اس ــادرزادی ج ــال م در انتق
ــی رخ  ــال در صورت ــوع از انتق ــن ن ای
ــدون مواجهــه  ــادر ب می دهــد کــه م
قبلــی در اواخــر بــارداری آلــوده 

ــود. ش

این کــه ایــن ســه فــرم انــگل دقیقــا 
بــا چــه مکانیســم هایی عملکــرد 
ســیر  بررســی  نیازمنــد  دارنــد، 
ــگل اســت کــه در بحــث  تکاملــی ان

فعلــی مــا نمی گنجــد.

در صــورت ابتــالی یــک راس دام 
ــه  گوشــتی مثــل گوســفند یــا گاو ب
ــان  ــگاه میزب ــما در جای توکسوپالس
واســط، کیســت های بافتــی در انــدام 

ــی تشــکیل می شــود و  ــای خوراک ه
ــا  ــن اندام ه ــا ای ــاس ب ــه تم ــر گون ه
ــرف  ــا مص ــپزی و ی ــد آش ــی رون ط
ــی  ــای دام ــت و آالیش ه ــن گوش ای
آلــوده بــه کیســت، جــرم انگلــی بــه 

ــود)2(. ــل می ش ــان منتق انس

از ســوی دیگــر گربه هــای آلــوده 
بــه توکسوپالســما همــراه بــا مدفــوع 
خــود اووسیســت انگلــی را دفــع 
می کننــد کــه بــه خــودی خــود 
ــپور  ــرای اس ــت و ب ــت زا نیس عفون
دار شــدن نیازمنــد دمــای بیــش 
از 2۵ درجــه ســانتیگراد، رطوبــت 
و اکســیژن کافــی و همیــن طــور 
زمــان اســت. پــس از عفونــی شــدن 
طریــق  از  می توانــد  اووسیســت 
خــاک، آب و ســبزیجات انســان را 

ــد. ــوده کن آل

پــس همــان طــور کــه متوجــه 
انتقــال  در  گربــه  مــوی  شــدید 
نــدارد. نقشــی  توکسوپالســموز 

ــا  ــرم ب ــال ج ــادری از انتق ــوارد ن م
ــت،  ــه کیس ــوده ب ــو آل ــد عض پیون
طریــق  از  زوایــت  تاکــی  انتقــال 
خــون، تخــم مــرغ و شــیر هــم 

گــزارش شــده اســت.

بــه  آلوده شــدن  از  چطــور 
پیشــگیری  توکسوپالســما 

کنیــم؟

خــوردن  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
ــون  ــه همچ ــم پخت ــت های نی گوش
ــدار و جگــر خــام،  اســتیک هــای آب
ــتر  ــردن بس ــز ک ــا تمی ــی و ی باغبان
ــدون دســتکش و ماســک از  ــه ب گرب
ــه شــمار  ــن عوامــل خطــر ب مهم تری
می رونــد، بــا رعایــت بهداشــت و 

و اگــر شــما قصــد نگهــداری از 
ــد! ــا را داری گربه ه

از آن جایــی کــه گربه هــای خیابانــی 
ــواع مختلفــی از اجــرام  ــه ان ــوده ب آل
توکسوپالســما  از  اعــم  عفونــی 
هســتند و برخــی از بچــه گربه هــای 
متولــد شــده از مــادران آلــوده قــادر 
ــدو  ــگل از ب ــت ان ــع اووسیس ــه دف ب
ــا  ــداری از آن ه ــتند ، نگه ــد هس تول
در داخــل منــازل مســکونی توصیــه 

نمی شــود.

در مــورد گربه هــای خانگــی مصــرف 
ــگل تحــت  مرتــب دارو هــای ضــد ان
نظر دامپزشــک، جلوگیــری از تماس 
بــا گربه هــای خیابانــی، تعویــض بــه 
ــا  ــتر ب ــاک بس ــب خ ــع و مرت موق
رعایــت اصــول بهداشــتی، عــدم 
ــل  ــه در مح ــتر گرب ــرار دادن بس ق
گــرم و مرطــوب، تــا حــد مناســبی از 
بــروز بیمــاری جلوگیــری می کننــد.

ــی،  ــه آلودگ ــکوک ب ــوارد مش در م
ــزا  ــت االی ــام تس ــا انج ــک ب دامپزش
و تکــرار آن در دو هفتــه ی بعــد 
تشــخیص  را  آلودگــی  می توانــد 
داروهایــی  تجویــز  بــا  و  بدهــد 
وتــری  کلیندامایســین  همچــون 
حیــوان  ســولفانامید  متوپریــم 
اوسیســت  دفــع  از  و  درمــان  را 

کنــد. جلوگیــری 
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ــای  ــی عادت ه ــتن برخ ــار گذاش کن
غذایــی می تــوان تــا حــدودی خطــر 
را  توکسوپالســموز  بــه  آلودگــی 

کاهــش داد. 

ــرای پیشــگیری از  ــی ب ــه طــور کل ب
ــت در  ــن گوش ــموز پخت توکسوپالس
ــانتی  ــه س ــاالی ۵۵ درج ــرارت ب ح
ــدم  ــه، ع ــدت 30 دقیق ــه م ــراد ب گ
یــا  و  آلــوده   آب هــای  مصــرف 
شســت  آلودگــی،  بــه  مشــکوک 
و  ســبزیجات  صحیــح  شــوی  و 
دســتکش  از  اســتفاده کردن 
در  باغبانــی  حیــن  ماســک  و 
گربــه  تــردد  محــل  باغچه هــای 
رعایــت  کــه  می شــود  توصیــه 
ــوص  ــه خص ــوارد ب ــن م ــردن ای ک
ــراد دارای  ــاردار و اف ــای ب در خانم ه
نقــص ایمنــی کــه در معــرض خطــر 
الزامــی  دارنــد  قــرار  بیش تــری 

اســت . 

موی گربه 
در انتقال 

توکسوپالسموز 
نقشی ندارد
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نیمــه ی  مالمت هــای  از  یکــی 
قــرِن  و  بیســتم  قــرِن  دوم 
اکتشــافات  تحلیــِل  بیســت ویکم 
و مدل هــای علمــی از ورای لنــِز 
اســت.  بــوده  پست مدرنیســم 
فالســفه ی  از  شــماری  تفاســیر 
و  کــون1  تامــس  چــون  علمــی 
چنیــن  رواِج  فایِرابِنت2بــه  پــال 
اســت.  زده  دامــن  خوانش هایــی 
قرائت هایــی،  چنیــن  براســاِس 
ــِل  ــه حاص ــش از آنک ــافات بی اکتش
رســیدن  در  دانشــمندان  تــالش 
پدیده هــای  زیربنایــی  قوانیــن 
طبیعــی باشــد، حاصــِل شــرایِط 
سیاســی-اجتماعی زمانــه اســت. 
دیدگاهــی،  چنیــن  مبنــای  بــر 
شــرایِط  حاصــل  انتخابِ طبیعــی 
ــه ی دوم  ــای نیم ــی بریتانی اجتماع
قــرِن نوزدهــم اســت. مایــکل روس 
در ِسراالســرار3 بــه بررســی صحــت 
خوانش هــای  چنیــن  ســقِم  و 
کشــفیاِت  از  ســاختارگرایانه 
می پــردازد.  تکامــل  بــا  مرتبــط 
از  خالصــه ای  رو،  پیــش  بخــش 
کــه  اســت  فوق الذکــر  کتــاب 
دوبژانســکی  تئودوســیوس  بــه 
لنــِز  ورای  از  دانشــورزی اش  و 

می پــردازد. ســاختارگرایی 

ژنتیک و منشاِء گونه ها

گرگوریویــچ  تئودوســیوس 
دوبژانســکی4 در آغــاِز قــرِن بیســتم 
در  و  شــد  متولــد  روســیه  در 
197۵ درگذشــت. او از بــدِو امــر 
شــیفته ی زیست شناســی بــود و 
حتــی انقــالِب بلشــویک ها نیــز 
ــه ژنتیــک داِن  ســِد مبدل شــدنش ب
قابلــی نشــد. در دهــه ی 1920 بــه 

Thomas Kuhn 1
Paul Feyerabend 2

Mystery of mysteries 3
 Theodosius Grygorovych 4

Dobzhansky

ژنتیک و 
منشأگونه های 
دوبژانسکی 

به تغییِر 
پارادایم در 

زیست شناسِی 
تکاملی منجر 

شد و او به 
سردم داِر 

زیست شناسِی 
تکاملی در 

آمریکا تبدیل 
شد.

آزمایشــگاه 
هانــت  تامــس 

مورگان فرســتاده شــد 
تــا بــر روِی مــدِل آزمایشــگاهِی داِغ 
آن زمانــه، مگــِس ســرکه، کار کنــد. 
دوبژانســکی کارش را بــا مطالعــه ی 
ســرکه  مگــِس  کروموزوم هــای 
بیش ازپیــش  ولــی  کــرد  آغــاز 
ــن  ــای ای ــه ی جمعیت ه ــه مطالع ب
ــان  ــد. در 193۶، او چن گــروه گروی
ــش  ــاِب پژوهش های ــخنرانی در ب س
ایــراد کــرد کــه متــِن ایــن نطق هــا 
پــس از یــک ســال در قالــِب کتــاِب 
ــور  ــه زی ــأگونه ها۵ ب ــک و منش ژنتی

ــد.  ــته ش ــع آراس طب

دوبژانســکی،  ســابقه ی 
طبیعی دانــی کــه بــا گوناگونــِی 
ســر وکار  روســیه  حیاتِ وحــِش 
ایــن  شــکل گیری  بــه  داشــت، 
کتــاب کمــک کــرد. امــا قلــب 
تپنــده ی ایــن کتــاب نظریــه ی 
تــوازِن متغیــِر۶ ســیوال رایــت7 بــود:

» ]می تــوان مجموعــه ی تمامــِی 
ژن نمودهــای8 ممکــن را نقاطــی 
روِی صفحــه ای دوبعــدی تصــور 

 Genetics and the origin of species. ۵
Columbia University Press. 1937

Shifting balance ۶
Sewall Wright 7

Genotype 8

کــرد. 
ــزودِن  با اف
برازندگــی9 هــر 
ــه  ــاط ب ــن نق ــِک از ای ی
عنــواِن بعــِد ســوم، ایــن صفحــه ِی 
ــه بعدی  ــری س ــه منظ ــدی ب دوبع
مبــدل  دره هــا  و  ُقلــل  از  پــر  و 
می شــود.[ هــر گونــه بــر فــراِز 
یکــی از ایــن قلــل جــای دارد. 
ــورت  ــه دو ص ــد ب ــل می توان تکام
رفتــاِر ایــن ســامانه را شــکل دهــد: 
تغییــراِت  نخســت  صــورِت  در 
برازندگــِی  می توانــد  محیطــی 
ــه  ــبت ب ــر را نس ــای حاض ژننموده
گذشــته کاهــش دهــد. چنیــن 
قله هــای  از  شــماری  تغییــری 
چنــدی  و  دره  بــه  را  پیشــین 
از دره هــای پیشــین را بــه قلــه 
ــری  ــن تغیی ــازد. چنی ــدل می س مب
ــماری از  ــراِض ش ــه انق ــد ب می توان
ــورت  ــود. در ص ــر ش ــا منج گونه ه
را  برازندگــی10  اگــر منظــِر  دوم، 
ــل  ــم، تکام ــر گیری ــر در نظ الیتغی
ــی  ــطه ی جابجای ــه واس ــد ب می توان
ــالف  ــل ]برخ ــان قل ــای می گونه ه
در  دره  و  قلــه  میــان  جابجایــی 
صــورِت اول[ وارِد عمــل شــود.«   

ــی  ــه یک ــأگونه ها ب ــک و منش ژنتی
Fitness 9

Fitness landscape 10

از کتــِب اثرگــذاِر زیست شناســِی 
اثــِر  گشــت.  بــدل  تکاملــی 
دوبژانســکی بــه تغییــِر پارادایــم در 
زیست شناســِی تکاملــی منجــر شــد 
و او بــه ســردم داِر زیست شناســِی 
تکاملــی در آمریــکا تبدیــل شــد. بــا 
وجــوِد چنیــن اقبالــی، او از بازنگری 
ــی از  ــود. یک ــردان نب ــرش روی گ اث
نتایــِج ایــن بازنگــری، کمرنگ شــدن 
ــِش  ــی11 در ویرای ــِش ژن ــِش ران نق
دوم ژنتیــک و منشــأگونه ها بــود. 
شــده بود  متقاعــد  دوبژانســکی 
بــر  جدیدتــر  پژوهش هــای  کــه 
عقیــده ی رایــت در بــاِب نقــِش 
اساســِی رانــِش ژنــی در تکامــل 

ــد12.  ــیده بودن ــالن کش ــط بط خ

دوبژانســکی  پژوهش هــاِی 
و  ژنــی  رانــِش  نقــِش  بــاِب  در 
اجــازه  او  بــه  انتخابِ طبیعــی 
ــل  ــوص تکام ــه در خص ــی داد ک م
ــه  ــد. ب ــت زن ــده دس ــوداِت زن موج
عــالوه، ایــن برنامــه ی پژوهشــی 
ــازه  ــز اج ــان نی ــایِر تکامل دان ــه س ب
ــی داد.  ــی را م ــن پیش بینی های چنی
ــر  ــه، دوبژانســکی ب ــه عنــواِن نمون ب
ایــن بــاور بــود که تنــوِع موجــود در 
ــی  ــاِب  طبیع ــه انتخ ــا ب جمعیت ه
بــه  بی درنــگ  پاســِخ  امــکاِن 
می دهــد.  را  محیطــی  تغییــراِت 
یکــی از دانشــجویانش، فرانسیســکو 
فرضیــه ی  اســاِس  بــر  آیــاال13 
ــه  ــرد ک ــی ک ــکی پیش بین دوبژانس
گرچــه مگس هــای ســرکه بــه طــوِر 
طبیعــی از الــکل روی گرداننــد، 
انتخــاب  اعمــال  صــورت  در 
مصنوعــی و بــه واســطه ی تنــوع 
موجــود در جمعیــت مگس هــای 
ــی  ــان م ــذر زم ــس از گ ــرکه، پ س
ــِت  ــه صف ــکل را ب ــِح ال ــوان ترجی ت
غالــِب ایــن جمعیت هــا تبدیــل 
ایــن  آیــاال  آزمایش هــای  کــرد. 
پیش بینــی را تأییــد کردنــد. توانایی 
ارائــه چنیــن پیش بینی هایــی، ایــن 
دیــدگاه را از ســطِح تفکری ســاخته 
و  فکــری  شــرایِط  پرداختــه ی  و 
اجتماعــی زمانــه بــه تفکــری علمــی 

می دهــد. ارتقــاء 

نتیجــه  چنیــن  می تــوان  آیــا 
گرفــت کــه شــرایط اجتماعــی-
سیاســی هیــچ اثــری بــر آثــاِر 
دوبژانســکی نداشــتند؟ دوبژانســکی 
مــادری اش  ســرزمیِن  شــیفته ی 
روز  و  حــال  از  همــواره  و  بــود 

Genetic drift 11
12 نقــِش رانــش ژنــی در تکامــل هــم چنــان 
ــر  ــل حاض ــای تکام ــا مدل ه ــت ام ــزاع اس ــِل ن مح
ــِر رایــت، کــه  ــوازِن متغی نشــان مــی دهنــد کــه ت
تمامــا حاصــِل رانــِش ژنــی اســت، در طبیعــت رخ 

نمی دهــد.
Francisco Ayala 13

ــودن  ــر الهی ب ــه اش17 ب کثرت گرایان
تمامــی طبیعــت گــواه مــی داد.  

آشــکارکردِن  از  دوبژانســکی 
ابایــی  پیشــرفت  بــه  بــاورش 
ــدوِن  ــم ب ــرش عل ــت و از نظ نداش
از  بخشــی  پیشــرفت گرایی 
جاذبــه ی خــود را از دســت مــی داد. 
برداشــِت  چنیــن  او  دیــدگاِه  از 
منظــِر  از  پیشــرفت گرایانه ای 
تکامــل  قلب تپنــده ی  برازندگــی 
نامعرفتــِی18  ارزش هــای  بــود. 
تفکــراِت  در  نیــز  دیگــری 
کرده  بودنــد.  رخنــه  دوبژانســکی 
ــل  ــوع قاب ــود تن ــه وج ــاد او ب اعتق
ــای  ــتی از پژوهش ه ــه زیس مالحظ
ــت.  ــأت می گرف ــر19 نش ِ ــکل لِرن مای
نظریــات لِرنـِـر خــود از دیدگاه هــای 
 1930 دهــه ی  کلی نگرانــه ی 

بــود. گرفتــه  سرچشــمه 

دوبژانســکی  دارویــن،  هماننــد 
ــز  ــه ج ــرفت را ب ــه پیش ــاورش ب ب
علــم بــه آزادی، اخــالق و دیــن 
ــی  ــن باورهای ــط داد. چنی ــز بس نی
بــه بازتعریــف و یــا جــرح و تعدیــِل 
نیانجامیــد: او  یافته هــاِی علمــِی 

ــا  ــال ب ــام و کم ــه تم ــه ای ک » گون
محیطــش ســازش یافتــه می توانــد 
در یــک چشــم بهم زدن، در صــورت 
منقــرض  ژنتیکــی  تنــوع  نبــود 
شــود. گالیه کــردن دربــاِب چنیــن 

ــی در  ــت جای ــی در طبیع نقوص
ــدارد.«    ــی ن ــای علم پژوهش ه

Pan Christianity 17
Non-epistemic 18

 Michael 19
Lerner

از  پــس  ســال های  در  روســیه 
انقــالِب اکتبــر در هــراس بــود. 
احتمــاِل حملــه ی اتمــی آمریــکا در 
ــزود.  ــا اف ــه اضطراب ه دهــه ی ۵0 ب
شــخصی کــه چنیــن دلبســته ی 
نمی تــوان  را  اســت  زادگاهــش 
سیاســی  و  فرهنگــی  فضــای  از 
ــان  ــرد. او از هم ــدا ک ــه اش ج زمان
روزهــای آغازیــِن فعالیتــش بــه 
عنــوان یــک زیست شــناس در پــی 
هویداکــردن اثــر انگشــتان خداونــد 
در فرآیندهــای تکاملــی بــود. در آن 
ســال ها ســنِت فکــری روســیه کــه 
ریشــه در تعالی گرایــی آلمانــی14 
داشــت کفایتــش می کــرد. پــس 
از مهاجــرت بــه آمریــکا، او بــه 
فالســفه ای چــون آنــری برگســون1۵ 
او  گرچــه  آورد.  روی  وایتِهــد1۶  و 
بــزرگ  ارتودوکــس  کلیســای  در 
مســیحیِت  لیکــن  بــود،  شــده 

:transcendentalism 14
در  ریشــه  کــه  اســت  تفکــری  تعالی گرایــی   
آلمانــی  ایدآلیســت  و  رمانتیــک  جنبش هــاِی 
جنبشــی  اساســا  کــه  تعالی گرایــی،  داشــت. 
ــی  ــا اســرار وجــود سرشــت تعال ــود، ب ــی ب آمریکای
در ورای اشــیاء در تــالش بــراِی ارائــه ِی جایگزینــی 
ــرِن  ــه در ق ــی، ک ــادی دین ــاداِت فرام ــراِی اعتق ب

ــود. ــد، ب ــه زوال بودن ــم رو ب نوزده
: Henri Bergson 1۵

قــرن  اول  نیمــه ِی  تأثیرگــذار  فالســفه ِی  از   
بیســتم کــه بــر ارجحیــِت تجربــه ِِی شــخصی 
ــوِم  ــرد. او مفه ــد می ک ــم تأکی ــت و عل ــر عقالنی ب
ــِف  ــراِی توصی ــی )Élan vital( را ب ــروِی حیات نی
ــداع  ــده اب ــودات زن ــی موج ــل و زیست شناس تکام
ــی  ــرفت زیست شناس ــا پیش ــه ب ــی ک ــرد. مفهوم ک
مولکولــی و کشــِف مولکــوِل حیــات، دی ان ای، بــه 

ــد. ــپرده ش ــل س ــراِت محم ــه دان تفک زبال
 : Alfred North Whitehead 1۶

از فالســفه ِی برجســته ِی بریتانیایــی کــه در دهــه ِی 
ــل  ــد راِس ــراِه برتران ــه هم ــتم ب ــرن بیس ــِت ق نخس
در    Principia mathmatica نــگارش  بــه 
بــاِب منطــق پرداخــت. پــس از ایــن دوره، او از 
ــه  ــد و ب ــردان ش ــق روی گ ــاِب منط ــش درب پژوه
ــه  ــی ک ــامانه ِی متافیزیک ــک روی آورد. س متافیزی
ــه  ــه داشــت ک او برافراشــت رویکــردی ایدآل گرایان
بــر عــدم وجــود اشــیاء مــادی و وجــود فرآیندهــاِی 

ــود. ــی ب ــی متک متافیزیک

او از همان 
روزهای 
آغازیِن 

فعالیتش به 
عنوان یک 

زیست شناس 
در پی هویدا 

کردن اثر 
انگشتان 

خداوند در 
فرآیندهای 
تکاملی بود.
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عکاسی زیستیپاورقی

 بســیاری از عکاســان از حداکثــر 
دیگــر  و  خــود  دوربیــن  توانایــی  
امکانــات موجــود بهــره نمی برنــد؛ 
ــوارد  ــن م ــا ای ــی ب ــه خوب ــه ب چراک
کــه  صورتــی  در  نیســتند.  آشــنا 
جنبه هــای  ریزتریــن  بــر  تســلط 
ایــن حرفــه موجــب بهبــود کیفیــت 
ــن رو  ــود. از ای ــی می ش ــس نهای عک
بعــد از توضیحاتــی کــه پیرامــون 
ارائــه  عکاســی  در  کلــی  اصــول 
کردیــم، در ایــن شــماره بــه معرفــی 
امکانــات  و  تکنیک هــا  مهم تریــن 
از  می تواننــد  کــه  می پردازیــم 
آثــاری  معمولــی،  عکس هــای 

بســازند. خارق العــاده 

مهارت هایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
کــه در عکاســی موردنیــاز اســت، 
ســوژه  واضــح  ثبــت  توانایــی 
ــی از  ــای متفاوت ــد. تکنیک ه می باش
ــن منظــور وجــود  ــرای ای ــوس ب فوک
همــه ی  تقریبــا  اگرچــه  دارنــد. 
دوربین هــای عکاســی جدیــد مجهــز 
ــا  ــوس خــودکار هســتند، ام ــه فوک ب
ــی  ــج خوب ــه همیشــه نتای ــن گزین ای
دســتی  فوکــوس  نخواهد داشــت. 
ــی  ــماره های قبل ــل در ش ــه تفضی ب
ــن  ــت. در ای ــده  اس ــح داده  ش توضی
شــماره بــه دیگــر انــواع ایــن تکنیــک 

می شــود. پرداختــه 
ــا  ــد منظره ه ــت مانن ــوژه های ثاب س
فوکــوس  بــا  می تــوان  را  اشــیا  و 
ایــن  نمــود.  ثبــت  تک عکــس1 
ــرار  ــی ق ــن را در حالت ــم دوربی تنظی
می دهــد کــه وقتــی دکمــه شــاتر تــا 
نیمــه فشــرده می شــود، روی ســوژه 
فوکــوس شــده و ایــن فوکــوس تــا 
ــه  ــس گرفت ــه عک ــه ای ک لحظ
و  می مانــد  ثابــت  می شــود، 
ــت دکمــه شــاتر رهــا  درنهای
ــه  ــی ک ــردد. از آن جای می گ

Single autofocus 1

تکنیک 
فوکوس تک 
عکس برای 

ثبت سوژه های 
ثابت و تکنیک 

فوکوس 
متوالی در 

ثبت سوژه های 
متحرک 
استفاده 
می شود.

ــن روش  ــدارد، ای ــی ن ــوژه حرکت س
بــا نوردهــی مناســب آن را ثبــت 

می کنــد.
متحــرک  ســوژه  کــه  زمانــی    
اســت، اســتفاده از تکنیــک فوکــوس 
ــی اســت. در  ــه ی خوب ــی2 گزین متوال
ــی  ــا هنگام ــن ت ــت دوربی ــن حال ای
کــه دکمــه ی شــاتر تــا نیمــه فشــرده 
اســت بــه فوکوس کــردن خــود ادامــه 
خواهــد داد و فاصلــه ی فوکــوس را 
ســوژه  جا به جایــی  بــا  متناســب 
دوربین هــای  می کنــد.  تنظیــم 
 Canon EOS 7D ــد ــه ای مانن حرف
قابلیتــی دارنــد کــه بــه کاربــر امــکان 
آن را می دهــد کــه نقطــه ی فوکــوس 
را درون فریــم عکــس مشــخص کنــد. 
ــال و  ــن ســوژه را دنب ــن دوربی بنابرای

ــد.  ــوس می کن ــا فوک مرتب
ــای  ــر دوربین ه ــروزه اکث ــه ام اگرچ
نقــاط  از  مجموعــه ای  دیجیتــال 
پیشــنهاد  کاربــر  بــه  را  فوکــوس 
می توانــد  کاربــر  و  می کننــد 
ســوژه   روی  کــه  را  نقطــه ای 
می نشــیند انتخــاب کنــد، امــا گاهــی 
اوقــات ممکــن اســت نقطــه ی دقیقی 
ــر  ــوس ب ــال فوک ــه دنب ــر ب ــه کارب ک
آن اســت، در بیــن نقــاط پیشــنهادی 
مواقــع  ایــن  در  نباشــد.  دوربیــن 
ترکیب بنــدی  و  فوکــوس  تکنیــک 
ــن  ــود. ای ــد ب ــد خواه ــدد3 مفی مج
از  ســریع تر  می توانــد  تکنیــک 
انتخــاب نقطــه فوکــوس باشــد حتــی 
ــوژه  ــی روی س ــه ی فوکوس ــر نقط اگ
ــور  ــال تص ــرای مث ــد. ب ــود باش موج
کنیــد نقطــه ی فوکــوس مرکــزی 
ــوژه ی  ــا س ــت، ام ــده  اس ــاب ش انتخ
تصویــر  از  گوشــه ای  در  انتخابــی 
ــرایط  ــن ش ــت. در ای ــرار گرفته اس ق
جا به جــا  را  دوربیــن  می توانیــد 
ــرروی  ــوس ب ــا نقطــه ی فوک ــد ت کنی
ــد  ــپس کلی ــرد و س ــرار گی ــوژه ق س
شــاتر را تــا نیمــه فشــار دهیــد، 

Continuous focus 2
Automatic focus point selection 3

بــرروی ســوژه  بنابرایــن دوربیــن 
ــن  ــپس در حی ــد. س ــوس می کن فوک
ــه،  ــا نیم ــاتر ت ــد ش ــتن کلی نگه داش
دوربیــن را جابه جــا کنیــد تــا ســوژه 
در مــکان ســوژه ی انتخابــی قــرار 
ــدا  ــدی مناســبی پی ــرد، ترکیب بن گی
ــا  ــاتر را ت ــد ش ــپس کلی ــد و س کن
ــا عکــس ثبــت  انتهــا فشــار دهیــد ت
شــود. در حیــن اســتفاده از ایــن 
تکنیــک بایــد تنظیمــات دوربیــن 
تک عکــس  فوکــوس  حالــت  در  را 
ــی  ــرار داد. در صورت )single AF( ق
ــوس  ــت فوک ــن روی حال ــه دوربی ک
ــن  ــد، دوربی ــرار داشته باش ــی ق متوال
ــددا  ــردن آن مج ــا ک ــگام جابه ج هن
ــد و فوکــوس  فوکــوس انجــام می ده
از روی ســوژه ی مــورد نظــر جابه جــا 

می شــود.
گاهــی اوقــات کــه عمــق میــدان 
کــم  عکس بــرداری  حیــن  در 
اســت، می تــوان از تکنیــک جمــع 
فوکــوس اســتفاده کــرد. ایــن حالــت 
در عکاســی از مناظــری کــه نیــاز 
ــه  ــا پس زمین ــه ت ــت از پیش زمین اس
واضــح ثبــت شــوند و یــا در عکاســی 
ــک  ــز نزدی ــه لن ــوژه ب ــه س ــرو ک ماک
ــن  ــود. در ای ــاهده می ش ــت، مش اس

تکنیــک در حالــی کــه دوربیــن ثابــت 
اســت اولیــن عکــس بــا فوکــوس 
ــه  ــمت صحن ــن قس ــر روی جلوتری ب
بــدون  ســپس  می شــود،  تهیــه 
ــوس درون  ــن، فوک ــی دوربی جابه جای
تــا  می شــود  جا به جــا  صحنــه 
در نهایــت بــه دورتریــن نقطــه  برســد 
عکس بــرداری  مرحلــه  هــر  در  و 
بــا  انجــام مــی گیــرد. عکس هــا 
 Combine گزینــه ی  از  اســتفاده 
عکــس  ویرایــش  نرم افزار هــای  در 
روش  ایــن  در  می شــوند.  ادغــام 
تهیــه  عکس هــای  تعــداد  هرچــه 
شــده بیش تــر باشــد، عکــس بهتــری 

می  شــود. حاصــل 
طــور  بــه  ســوژه  ثبــت  از  پــس 
واضــح، نوبــت بــه حــذف عوامــل 
مداخله کننــده ماننــد امــواج و یــا 
بــرای  می رســد.  نامناســب  انــوار 
عکس بــرداری  در  منظــور  ایــن 
اســتفاده  عکاســی  فیلتر هــای  از 

. د می شــو
فیلتر هــای  کــه  مدت هاســت 
ــا ی  ــود را در دنی ــای خ ــی ج عکاس
کرده انــد.  بــاز  امــروز  عکاســی 
ایجــاد  بــرای  معمــوال  عکاســان 
افــزودن  یــا  و  ویــژه  جلوه هــای 
ــا از  ــی از رنگ ه ــه بعض ــت ب کنتراس
ایــن فیلتر هــا اســتفاده می کننــد.

ــات  ــورت قطع ــه ص ــا ب ــن فیلتر ه ای
ــفاف  ــا نیمه ش ــفاف و ی ــه ای ش شیش
و یــا قطعاتــی ژالتینــی در مقابــل 
و  می شــوند  نصــب  دوربیــن  لنــز 
ضمــن محافظــت از لنــز باعــث تغییــر 
ــوری می شــوند.  ــور عب ــات ن خصوصی
ــاختاری در  ــر س ــا از نظ ــن فیلتر ه ای
دو گــروه پیچــی و کشــویی قــرار 

می گیرنــد.
فیلتر هــای پیچــی مســتقیما بــر روی 
ــچ  ــد پی ــد و مانن ــرار می گیرن ــز ق لن
در جــای خــود محکــم می شــوند. 
ــد  ــاد متنوعــی دارن ــا ابع ــن فیلتر ه ای
انتخــاب  لنــز  بــا  متناســب  کــه 
می شــوند. فیلترهــای پیچــی از نظــر 
امنیــت فیلتــر و لنــز بســیار ایــده آل 
هســتند، امــا از طرفــی نیــاز بــه 
فیلتر هــای متعــدد بــرای لنزهــای 
ــختی  ــر س ــوی دیگ ــون و از س گوناگ
ایــن  باز کــردن  و  بســتن  رونــد 
ــا را  ــتفاده از آن ه ــا اس ــوع فیلتره ن
ــل  ــد. در نقطــه ی مقاب ســخت می کن

ــتفاده  ــر اس ــن فیلت ــازند، از ای می س
می شــود. 

فیلتر هــای کاهنــده ی نــور : ایــن 
فیلترهــا کــه بــه فیلترهــاي خاکســتر 
را  طول موج هــا  تمــام  معروفنــد، 
ــور  ــود عب ــاوی از خ ــبتی مس ــه نس ب
مي دهنــد و نــور ورودی بــه لنــز را بــه 
ــد.   ــی کاهــش می دهن طــور یکنواخت
همچنیــن ایــن فیلتــر موجــب ایجــاد 
  )motion blur( حرکــت  ماتــی 
ــه نحــو  شــده و جزئیــات عکــس را ب
بهتــری ثبــت می کنــد و ایــن امــکان 
ــاتر های  ــرعت ش ــا از س ــد ت را می ده
کم تــر و یــا گشــودگی دیافراگــم 

ــود.  ــتفاده ش ــری اس بیش ت
انــواع متفاوتــی از فیلتر هــا بــرای 
متفــاوت  ژانر هــای  در  اســتفاده 
ــرح  ــه ش ــد ک ــود دارن ــی وج عکاس
ــب  ــه ی مطل ــا در حوصل ــی آن ه تمام
فیلترهــای  نمی گنجــد.  حاضــر 
عکاســی موجــب ایجــاد جلــوه ای 
می شــوند،  عکس هــا  در  خــاص 
را  مشــابهی  جلوه هــای  هرچنــد 
مثــل  نرم افزار هایــی  بــا  می تــوان 
افزار هــای  نــرم  )یــا  فوتوشــاپ 
ویرایــش تصویــر دیگــر( نیــز بــه 
ــگام اســتفاده  ــا هن ــزود، ام عکــس اف
ــر را  ــورا تغیی ــد ف از فیلترهــا می توانی
ــن خــود لمــس  ــاب دوربی درون نمای

ــد. کنی

ــه  ــرار دارندک ــویی ق ــای کش فیلتره
ــاز  ــز نی ــر روی لن ــده ای ب ــه نگه دارن ب
ــد. از  ــرار گیرن ــد کــه درون آن ق دارن
مزیت هــای اصلــی فیلترهای کشــویی 
در مقابــل فیلتر هــای پیچــی، راحتــی 
ــا اســت و از  ــض آن ه و ســرعت تعوی
می تــوان  نــوع  ایــن  کاســتی های 
ــرای  ــظ ب ــش محاف ــتن نق ــه نداش ب
ــر  ــا از نظ ــود. فیلتر ه ــاره نم ــز اش لن
کاربــرد انــواع متعــددی دارنــد کــه در 

ادامــه شــرح داده شــده اند.
فیلتر هــای UV: امــواج مــاورا بنفــش 
موجــب ایجــاد نوعــی خفگــی در 
ــارت  ــه عب ــا ب ــوند و ی ــر می ش تصوی
دیگــر حالتــی مــه گرفتــه در عکــس 
ــد. ایــن امــواج در  ــه وجــود می آورن ب
ــه ای  ــی هال ــر طبیع ــی از مناظ عکاس
ــس  ــیه ی عک ــگ در حاش ــش رن بنف
ــد.  ــاد می کنن ــوژه ایج ــار س ــا کن و ی
فیلتر هــای UV مانــع عبــور ایــن 
امــواج شــده ولــی نوردهــی عکــس را 

متاثــر نمی کننــد.
ــتفاده از  ــا اس ــزه : ب ــای پالری فیلتر ه
ــد  ــنایی بیش از ح ــا روش ــن فیلتر ه ای
موجــود در عکــس کاهــش پیــدا 
تصویــر  در  تضاد هــا  تــا  می کنــد 
نهایــی جلــوه ی خوبــی داشته باشــند. 
معمــوال در مــواردی کــه بازتــاب نــور 
ــی  ــزان نورده ــا شیشــه می از آب و ی
نامناســب  را  تصویــر  در  موجــود 

فیلترهای 
عکاسی 
با تغییر 

خصوصیات 
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تحقیــق و پژوهــش در جامعــه ی علمــی 
امــروز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــه ی  ــرای ارائ ــن روش ب ــت. اصلی تری اس
ــزارش،  ــه گ ــه، تهی ــک مطالع ــج ی نتای
ــا  ــت. از آن ج ــه و... اس ــت، مقال یادداش
ــک  ــی ی ــت و اصول ــگارش درس ــه ن ک
ــار  ــی واعتب نوشــتار علمــی موجــب روای
ــن  ــود، در ای ــر آن می ش ــه بیش ت هر چ
 writing ــاب ــی کت ــه معرف ــمت ب قس
 papers in biological sciences
 ،Victoria e.Mcmillan قلــم  بــه 
دانشــگاه  رفتــاری  اکولوژیســت 

می پردازیــم.  ،Syracuse
زیست شناســی  در  علمــی  نــگارش 
بــه  اطالعــات  و  دانــش  بــر  عــالوه 
ــر  ــال ه ــرای انتق ــژه ب ــی وی مهارت های
ــن  ــاز دارد. در ای ــم نی ــر مفاهی ــه بهت چ
ــاط  ــاب توضیحــات مناســبی در ارتب کت
بــا نــگارش انــواع نوشــتار هایی کــه یــک 
ــا  ــود ب ــی خ ــیر تحصیل ــجو در مس دانش
ــت. ــه شده اس ــود، ارائ ــه رو می ش آن رو ب
در بخــش اول ایــن کتــاب بــه طــور 
مختصــر اهمیــت و جایــگاه ادبیــات 
موردنیــاز در نــگارش علمــی شــرح داده 
شــده و در ادامــه پایگاه هــای اطالعاتــی 
رایــج معرفــی شــده اند. در بخــش دوم و 
ســوم کتــاب مراحــل جمــع آوری، آنالیــز 
ــح  ــل توضی ــه تفضی ــا ب ــه ی داده ه و ارائ
کلیــه ی  عــالوه  بــه  داده شــده اند، 
نرم افزارهــای رایجــی کــه در هریــک  
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــن مراحــل م از ای
در  شــده اند.  معرفــی  می گیرنــد، 
ــم  ــم و شش ــارم، پنج ــش چه بخ
از کتــاب 3 نــوع از نوشــتار هایی 
دانشــجویان  کــه 
ســی  یست شنا ز

ــه  ــروعی ک ــت؛ ش ــته اس ــه ی نوش مقدم
نــه تنهــا اثــر گــذار باشــد بلکــه اهمیــت 
و ضــرورت نوشــتار را نیــز تصدیــق کنــد. 
ــی در  ــاب نکات ــتم از کت ــش هش در بخ
ارتبــاط بــا شــروع مناســب هــر بخــش از 
مقــاالت ارائــه شده اســت. در بخــش نــه 
ــای  ــن پروپرزال ه ــه تدوی ــاب ب و ده کت
پژوهشــی،  پوســتر های  تحقیقــی ، 

ــت.  ــاره شده اس ــه و... اش رزوم
کتــاب  ایــن   pdf نســخه ی 
صــورت  بــه  عالقه منــدان  بــرای 
http://www. ســایت  در  رایــگان 

قابــل   /ebooknetworking.net
می باشــد. دریافــت 

ــد،  ــورد می کنن ــا برخ ــا آن ه ــر ب بیش ت
بخــش  در  شده اســت.  داده  شــرح 
چهــار تمرکــز بــر روی گزارش هــای 
آزمایشــگاهی و مقــاالت پژوهشــی بــوده 
و در بخــش پنجــم و ششــم مقــاالت 
ــن آن هــا  ــکات الزم در تدوی ــروری و ن م

داده شده اســت. توضیــح 
ــای  ــاب معیار ه ــم از کت ــل هفت در فص
ــا  ــط داور ه ــده توس ــه ش ــر گرفت در نظ
بــا  مطابــق  را  علمــی  ویراســتاران  و 
 CSE style manual نســخه ی نهایــی
ــه ی  ــن ارائ ــود و ضم ــرح داده می ش ش
ــر  ــه بیش ت ــم هر چ ــه فه ــی، ب مثال های
ــه ی  ــد. دغدغ ــک می کن ــجویان کم داش
بســیاری از دانشــجویان چگونگی شــروع 
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PHYLogeny Infer�(  PHYLIP
از  مجموعـه ای   )ence Package
3۵ برنامـه ی محاسـباتی فیلوژنتیـک 
 Joseph اسـت کـه بـه سرپرسـتی

دپارتمـان  پرفسـور   ،Felsenstein
زیست شناسـی دانشـگاه واشـنگتون، 
تدویـن شده اسـت. کـد اصلـی برنامه 
در فضـای C تعبیـه شـده اسـت و در 

وینـدوز و Ios قابلیـت اجـرا دارد.
متد هـای متنوعـی مثل پارسـیمونی1 
)میـان دو نگـره کـه تـوان توصیـف 
دارنـد،  یکسـانی  پیش بینـی  و 
می شـود(،  انتخـاب  سـاده ترین 
اسـتفاده  فاصله2)مـورد  ماتریـس 
بـرآورد  و  گـراف(  نظریـات  در 
درسـت نمایی بیشینه3)روشـی بـرای 
مـدل  یـک  پارامترهـای  بـرآورد 
در  پیش فـرض  بـه صـورت  آمـاری( 
اختیـار  در  برنامه هـا  از  سـری  ایـن 

parsimony  1
Distance matrix 2

maximum likelihood estimation 3

کاربـر قـرار گرفتـه اسـت. آن چـه که 
ایـن برنامـه را از دیگـر رقیبـان خود 
متمایـز می سـازد، توانایـی پـردازش 
اسـت.  اطالعـات  از  وسـیعی  طیـف 
مولکولـی  و  ژنتیکـی  پردازش هـای 
الـل  یـا  ژن  فرکانـس  )توالی یابـی، 
و...( تـا رسـم درخت هـای تبار زایـی 
همگـی در ایـن مجموعـه انجام پذیـر 
ایـن  مزیت هـای  دیگـر  از  هسـتند. 
برنامه نحـوه ی ورود داده هـا در قالب 
text می باشـد و بـه نرم افـزار مکمل 
نیـاز  اطالعـات  ورود  بـرای  خاصـی 
نیسـت. بـه علـت رایج بودن اسـتفاده 
از ایـن برنامـه، نرم افزار هـای دیگـری 
مثـل ClustalW کـه در توالی یابـی 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرند، امکان 
ذخیـره ی فایـل اطالعـات خروجی را 
در فرمـت PHYLIP فراهـم می کنند. 

اطالعـات  از  زیـادی  حجـم 
استخراج شـده از تحقیقـات و مطالعـات 
تصویـر  قالـب  در  زیست شناسـی  در 
الکترونـی  میکروسـکوپ هاي  اسـت. 
هسـتند  ابزارهایـی  از  یکـی  امـروزی 
گـردآوری  در  را  زیست شناسـان  کـه 
مجموعه هـای بزرگی از تصاویـر پیچیده 
و مبهـم یـاری می کننـد؛ تصاویـری کـه 
دیگـر امـکان تحلیـل آن هـا بـا نگاهـی 

 دانشجوی کارشناسی علوم میکروبی
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هاله الوندی

ابزارهـای  بـه  و  نـدارد  وجـود  سـاده 
اسـتخراج  و  تحلیـل  بـرای  قوی تـری 
ایـن  تمامـی  دارنـد.  نیـاز  اطالعـات 
مشـکالت پایـه ي ایجاد شـاخه ای جدید 
در زمینـه ي تحقیقـات علمـی اسـت که 
بـه رشـد امکانـات موجـود بـرای تحلیل 

می کنـد. کمـک  اطالعـات 

 Bioimage informatics
شاخه ایسـت کـه زیست شناسـی و علـوم 
کامپیوتـر را باهـم ترکیـب می کنـد و بر 
از  معنـی دار  اطالعـات  اسـتخراج  روی 
تصاویـر تهیه شـده در شـاخه های متنوع 
از  یکـی  دارد.  تمرکـز  زیست شناسـی 
  imageJ ابتـکارات این شـاخه نرم افـزار
 national(NIH کـه توسـط  اسـت 
institute of health( تهیـه و توزیع 
شـد. ایـن نرم افـزار قابلیت هـای مهمـی 

میکروسـکوپي  تصاویـر  آنالیـز  در  را 
اتخاذ شـده، داراسـت کـه روز بـه روز بـه 

می شـود. افـزوده  آن هـا  شـمار 

یـا  سـلول  دقیـق  شـمارش 
ابعـاد  اندازه گیـری  میکروارگانیسـم ها، 
مقیاس هـای  بـا  متناسـب  میکرومتـري 
ورودی، ردیابـی حرکـت عناصـر مـورد 
تصویـری  موقعیت هـای  در  مطالعـه 
بـا  مبهـم  نواحـی  تفکیـک  و  متفـاوت 
توجـه بـه تراکـم پیکسـلي از امکاناتـی 
اختیـار  در  نرم افـزار  ایـن  کـه  اسـت 

می دهـد.  قـرار  کاربـران 
 IF. JPEG. تمامـی فرمت های تصویـری
 ASCIIو BMP. PNG. PGM. FITS 
بـه عنـوان ورودی در این نرم افـزار مورد 
اسـتفاده قـرار می گیرنـد. خروجی هـای 
ایـن برنامـه نیـز در دو قالـب text یـا 

ارائـه می گردند. تصویـر 
51

معرفی سایت و 
نرم افزار

 دانشجوی کارشناسی علوم میکروبی
     دانشگاه تهران

fatemehghaemi@gmail.com   

فاطمه قائمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Felsenstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Felsenstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Felsenstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Parsimony


1-  بی میکروب )استریل(

2- آنزیم

3- بیش از ...... مرجان های خلیج فارس در 
معرض خطر اند.1

4- سفیده ی تخم مرغ

5- چند نوع دیابت شیرین وجود دارد؟

6- ساده ترین آمینواسید در یاخته های 
زنده2

7- آلبینیسم

8- تنها گونه ایرانی سرده سوسن)گل 
ایران-نماد گیاه شناسی ایران(

9- نویسنده کتاب "منشأ گونه ها"

10- تا 5 برابر ایمنی بدن را کاهش می دهد

11- عضوی از شاخه زیگومیکوتا

12- به تحقیقاتی اشاره دارد که هدف آن 
نشان دادن بی توجهی به زنان در تحقیقات 

زیستی و پزشکی است.3

1 مستند علمی
2 بیوشیمی لنینجر

3 دنا شماره 10
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