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ســـــرمقـــاله
به نام خالق زیبایی ها

نشریه دنا، پس از انتشار موفق شماره دهم، سیر کسب رتبه های پی درپی خود در جشنواره های نشریات در سطوح دانشگاهی و کشوری 
را آغاز کرد. این مسئله، شاید مهم ترین حسنی که داشته است، دیده شدن نشریه و جاری شدن بیشتر نام آن بر زبان دانشجویان و اساتید 
بوده است؛ که این مسئله برای یک انجمن علمی موفقیتی است بسیار ارزشمند. این افتخارات و جوایز بیشتر از همه مسئولیت را بر دوش تیم 

نشریه برای ادامه مسیر دوچندان می کند و امیدوارم که ما در این شماره بتوانیم مسیر خوب و دنباله داری را پیش بگیریم.
سوالی برای خود من از مدت ها قبل که در نشریه فعالیت می کردم مطرح بود که چرا باید نشریه دنا منتشر شود و چه لزومی دارد برای 
آن زحمت و بی خوابی کشید؟! شاید پاسخ به این سوال راحت نباشد و همه دوستانی که فعالیت می کنند هم همنظر نباشند. من در ادامه 
سعی می کنم ابعاد مختلف یک نشریه خوب را بیان کنم که با توجه به آن ها، دانشجویان بر اساس استعدادها و عالیق خود، به فعالیت در 
هر یک از آنها می پردازند.این کار بر بروز،پرورش و بلوغ استعداد هاي دانشجویان تأثیر بسزایي خواهد داشت. همین مسئله شاید ساده ترین 

پاسخ به چرایی لزوم انتشار دنا باشد. 
هر نشریه و به طور خاص نشریه دنا، چند بعد دارد و نیاز است به هر یک از این موارد به میزان کافی و با دقت نظر توجه شود. در ادامه به 
این موارد به صورت مختصر اشاره میکنم: اولین بعد هر نشریه، قطعا محتویات آن است. محتویات نشریه متناسب با موضوع نشریه و مخاطبان 
آن، باید بیانگر موضوعات روز باشند و عناوین و سرفصل های آن بتواند توجه مخاطبان نشریه را به خود جلب کند. عالوه بر این، مطالب 
باید از لحاظ ادبی و اصول نگارشی نیز گیرا باشند و بتوانند بینشی را به مخاطب منتقل کنند که مخاطب پس از مطالعه نشریه به فکر فرو 
رود و قبل و بعد مطالعه هر مطلب در خود تفاوتی را احساس کند. بعد دیگر آن، بعد هنری و جلوه های بصری نشریه هست؛ تصویرسازی، 
انتخاب رنگ مناسب، صفحه آرایی اصولی و... جهت جذب مخاطب به مطالعه نشریه و افزایش گیرایی مطالب نقش بسزایی دارند. در بسیاری 
از موارد رسم یک طرح مفهومی )info graph( می تواند خیلی راحت تر و با گیرایی بیشتر مطالب را به مخاطب منتقل کند. نشریه باید 
برای این موارد از نظر زمان بندی بازه زمانی ای مدنظر بگیرد و در روند آماده شدن نشریه ممکن است به اندازه مطالعه و پژوهش برای تدوین 
خود محتویات زمان ببرد. بعد دیگری از هر نشریه، که به نظر من بعد از محتوا از همه مهم تر است، افرادی هستند که در تهیه نشریه کنار 
همدیگر کاِر گروهی در حوزه نشر و ترویج  علم را تجربه می کنند که برای هر یک از آنها، فعالیت در نشریه آشنایی با افراد بیشتری را در 
راستای فعالیت علمی خود در پی خواهد داشت. هرچه این افراد بتوانند با انگیزه بیشتر و با هماهنگی بیشتر با یکدیگر فعالیت کنند غنای 
نشریه بیشتر و بیشتر خواهد شد. بعد دیگری از نشریه، حامیان آن هستند. بخشی از اعتبار هر نشریه به این است که چه گروه یا افرادی از 
آن حمایت می کنند و از نظر محتوا، دانش فنی نشریه و معرفی آن در بین مخاطبان از آن حمایت می کنند. آخرین بعد نشریه، مخاطبان 
آن هستند. یکی از معیارهای مهم در بررسی میزان موفقیت هر نشریه، این است که چقدر توانسته مخاطب را به خود جذب کند و تیراژ 

انتشار نشریه چقدر است.
نشریه  ساختار  روی  بر  مدت،  این  می شود. طی  منتشر  مدت  تاخیر طوالنی  با  ندارند،  بحث  اینجا جای  در  که  دالیلی  به  این شماره، 
فعالیت های مهمی صورت گرفت و برای هر یک از بعدهایی که در باال مطرح کردم، گام هایی برداشته شدند. از جمله تغییراتی ظاهری که در 
نشریه صورت گرفته است، نخست به قطع نشریه اشاره می کنم که از این پس نشریه در قطع وزیری منتشر خواهد شد. نوبت انتشار نشریه نیز 
از این پس به صورت دوفصلنامه خواهد بود و این شماره مربوط به پائیز و زمستان 1394 است و در فروردین ماه 1395 به صورت گسترده 
توزیع می شود. در این شماره حامیان مختلف و کلیدی ای را جذب نمودیم و با جذب آگهی بخشی از هزینه چاپ نشریه را از دوش انجمن 
علمی کاهش دادیم. این شماره با تیراژ باالی 500 نسخه منتشر می شود و در سطح کشور توزیع می گردد. همچنین در اردیبهشت ماه 1395 

نسخه دیجیتال نشریه نیز منتشر خواهد شد.
انتشار این شماره ما را راهنمایی کردند تشکر می کنم که اگر حضور آنها نبود،  افرادی که در  از تمام تیم تحریریه و تمامی  در پایان 
هرگز این شماره منتشر نمی شد. امیدوارم این همکاری ادامه پیدا کند و بتوانیم در شماره های بعد با همراهی شما باز هم خوش بدرخشیم. 
همچنین، از تمامی حامیان مالی و معنوی نشریه نیز تشکر می کنم و امیدوارم این همکاری با انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه 

تهران، در کنار نشریه در برگزاری سمینارها و همایش ها، دوره های آموزشی، نمایشگاه و سایر برنامه ها ادامه پیدا کند.
دوستانی که مایل به همکاری در شماره های بعد هستند و همچنین هرگونه نظر و پیشنهادی درمورد نشریه دارند، می توانند از طریق 

ایمیل نشریه )bs.ut.dena@outlook.com( با سردبیر در ارتباط باشند.

ابوالفضل عرب
فروردین 1395

3

امـروزه نهادهـای بسـیاری در داخل و 
خـارج از کشـور در جهـت برآورده کردن 
یـا  سـرطان  بـا  کـه  کودکانـی  آرزوی 
بیماری هـای صعب العـالج دیگـر دسـت 
و پنجـه نـرم می کننـد و امیـد زیـادی 
می کننـد  تـالش  ندارنـد،  زندگـی  ادامـه  بـه 
و بیشـتر آنهـا سـعی در غافلگیـر کـردن ایـن 
از  بنیـاد »یـک آرزو کـن«1  بیمـاران دارنـد. 
سـال1980 چنیـن اقدامـی را در دنیـا آغـاز 
کـرد. موسسـه ای خصوصـی کـه امـروزه 4۷ 
شـعبه در قاره هـای مختلـف دارد. اتفاق نیکی 
بـه  بخشـیدن  امیـد  بـرای  آمریکایی هـا  کـه 
نوبـاوه گان بیمارشـان ابداع کردنـد، حاال برای 
بـار دیگـر در کشـورمان بومی سـازی و تکـرار 
شـده اسـت؛ با یـادآوری این نکته بسـیار مهم 
کـه این بـار نهـادی ایفاگر این نقش شـده که 
کمتـر چنیـن چهـره ای از آن بـه یـاد داریـم. 
در  اهـواز  پلیـس  زحمت کـش  مأمـوران 
نمایشـی  امسـال،  بهمن مـاه  یازدهـم  تاریـخ 
رقـم زدنـد کـه بـا بسـیاری از باورهایمـان از 

تفـاوت  انتظامـی  نیـروی 
داشـت و بـه نوعـی، 

تالشـی بـود تمام 
 Make-A-Wish .1

Foundation

قـد بـرای بـرآورده کـردن آرزوی یـک کودک 
مبتـال بـه سـرطان!

مأمـوران پلیـس خوزسـتان مأمـور بودنـد 
تـا »عبـاس عبـداهلل زاده«، کـودک 12 سـاله 
بـه  را  »نوروبالسـتوما«2  بـه  مبتـال  سـرطانی 
آرزویـش برسـانند. کودکـی کـه آرزو داشـت 
خیریـه  موسسـه  یـاری  بـه  و  شـود  پلیـس 
»پنجمیـن فصل قشـنگ« و همراهی کم نظیر 

مأمـوران انتظامـی بـه آرزویـش رسـید.
را  انتظامـی  مأمـوران  لبـاس  کـه  عبـاس 
بـر تـن داشـت و درجه هـای یـک افسـر روی 
پاگـون لباسـش نصـب شـده بود، خـود را در 
میـان مأمورانـی می دیـد کـه مقابلـش احترام 
بازداشـت چنـد  او را در  نظامـی می گذارنـد، 
دسـت  و  می کننـد  همراهـی  مظنـون  فـرد 
شـاد  عملیـات  ایـن  در  پیـروزی اش  از  آخـر 
می شـوند و بـه احترامـش می ایسـتند. خـدا 
نظامـی  مـارش  گـروه  کـه  زمانـی  می دانـد 
پشـت سـر عبـاس ایسـتادند و نواختنـد، در 
همهمـه جمعیـت و مقابـل دوربین های حاضر 

نصیـب  لذتـی  چـه  صحنـه  در 
و  پـدر  و  شـد  عبـاس 
و  کـودک  ایـن  مـادر 

Neuroblastoma .2

دیگـر شـاهدان این مانور باشـکوه چـه در دل 
احسـاس کردنـد؛ امـا می شـود حـدس زد که 
چقـدر همـه از رقـم خـوردن ایـن اتفـاق زیبا 

بودنـد.  خرسـند 
همـه ایـن نمایـش بـرای کودکـی مبتال به 
راه  ابتـدای  در  بیماری هـای سـخت  از  یکـی 
زندگـی تـدارک دیده شـد کـه می بایسـت به 
ماننـد همسـاالن خود بی هیچ  درد کشـیدنی 
در کالس های درس حاضر شـود، بدود و بازی 
کنـد، و نگرانـی والدینش آسـیب دیدگی های 
احتمالـی در اثـر شـیطنت کودکی باشـد و نه  

جانی! نگرانی هـای 
بـه  خـود  امـروزه  سـرطان،  بی تردیـد 
تنهایـی ایفاگـر نقشـی بـس سـیاه اسـت بـر 
صحنـه ی زندگـی کثیـری از کـودکان جهان، 
و ایـن دسـتان ماسـت کـه می توانـد رسـانای 
و  کوچـک  قلـب  بـه  باشـد  گرمایـی  انـدک 
از درمان هـای  دردآلود شـان در فشـار ناشـی 

طاقت فرسـا. و  سـخت 
معـذور  کـه  مامورانـی  همیـن  ماننـد  بـه 
نبودنـد و بزرگی خـود را با برآورده کردن 
سن  و  سـال تریِن  کـم  از  یکـی  آرزوی 

شـهروندان بـه اثبـات رسـاندند.
منابع:

www.tabnak.ir
www.mehrnews.com

موج جهانی برای تحقق آرزوی 
کودکان سرطانی

ده
ه زا

قی
ا ف

صب

عکس: مصطفی غالم نژاد عکس: نوید مدهنی

http://www.tabnak.ir
http://www.mehrnews.com


5 4

اخترزیست شناسی یا زیست شناسی کیهانی 
و  پراکنش  تکامل،  منشأ،  مطالعه ی  دانش 
این علم  آینده ی حیات در کیهان می باشد. 
قابل  و  زیست پذیر  مکان های  در جستجوی 
سکونت در منظومه ی خورشیدی و خارج از آن 
بوده که این امر با اهداف متفاوتی صورت می گیرد. 
از پاسخ به این پرسش که آیا در بیرون از کره ی 
زمین هم موجود زنده ای یافت می شود تا پیدا کردن 

جایگزینی برای کره ی زمین. 
در  اسفند 1394،  مورخ 18  سه شنبه  روز  در 
راستای هدف ترویج فعالیت های میان رشته ای و 
اخترزیست شناسی، همایشی تحت  دانش  معرفی 
با  اخترزیست شناسی"،  سوی  به  "گامی  عنوان 
دانشکده ی  علمی-دانشجویی  انجمن  همکاری 
زیست شناسی و انجمن علمی-دانشجویی دانشکده ی 
فیزیک دانشگاه تهران برگزار گردید. این همایش با 
پیدایش  شکل گیری کیهان،  سه محور اصلی 
حیات و تکامل و حیات فرازمینی، با استقبال 
همچنین  و  مختلف  دانشگاه های  از  دانشجویانی 
عالقه مندان به علم اخترشناسی و زیست شناسی و 
سایر علوم مرتبط با علم اخترزیست شناسی روبرو 

شد.
در سخنرانی نخست، جناب آقای دکتر سهراب 
راهوار، ریاست دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی 
شریف، مطالبی را در رابطه با چگونگی شکل گیری 
در  دادند.  قرار  شرکت کنندگان  اختیار  در  کیهان 
دکتر شاهرخ صفریان، عضو  آقای  ادامه جناب 

»شبکه جهانی آموزش و پژوهش هاي علمی1« 
نامی  است  چندی   )USERN( یوسرن  همان  یا 
شده بر سر زبان ها و حوزه فعالیت های خود را به 
دانشگاه تهران محدود نساخته و اکنون خود را برای 
برگزاری کنگره ي یوسرن و جایزه بین المللی آن در 
سال 2016 آماده می کند. این شبکه هدف نهایی خود را 
تشکیل شبکه اي مبتنی بر وب از دانشمندان برتر جهان 
در هر یک از 22 رشته مختلف علمي و نیز برندگان جایزه 
ریاضی  و  شیمی  فیزیک،  پزشکی،  حیطه های  در  نوبل 
می داند. هدف از تشکیل این شبکه تسهیل ارتباط مستقیم 
علمی و آموزشی همه ي دانشجویان و دانشمندان سراسر 
جهان با منابع و ماخذ و تسهیالت در آن رشته است . به 
طوری که هر فرد بتواند در جریان و در باالترین سطح 
علمی رشته خود فعالیت مناسب داشته  باشد. سیر پیشرفت 
علوم و جهت گیری پژوهش و حتی آموزش در حیطه های 
مختلف تحت تاثیر عوامل متعددی است که لزوما این 
مسیر پاسخگوی اصلی ترین و اساسی ترین نیازهای روز و 
سواالت اساسی که با آن مواجه است نخواهد بود. منافع 
اقتصادی و محدودیت های مالی انجام پروژه های تحقیقاتی 
بعضا محققین را به سمت تکرار می برد و سیاست های 
علمی جهان به دست افرادی تعیین می شود که هرگز 
بطور مستقیم با علم و پژوهش و آموزش سروکار نداشته اند. 

یوسرن آینده خود را چگونه می بیند؟ 
تشکیل  تنها  می اندیشد  بدان  یوسرن  شبکه  آنچه 
دانشمندان  ساختن  مرتبط  برای  اجتماعی  شبکه  یک 
برتر و دانش پژوهان جوان نیست؛ محتوای شبکه یوسرن 
و  نیستند  روز  سیاسی  مسائل  یا  و  اجتماعی  مطالب 
ارتباطي با معنای Friend، آن گونه که در LinkedIn و 
یا FaceBook شناخته  شده در آن معنایي ندارد. ممکن 
است اهداف این شبکه با اهداف سایر شبکه های علمی 

1. Universal Scientific Education and Research 
Network

مانند Research Gate و یا Google Scholar هم 
از این شبکه ها  اما آنچه یوسرن را  پوشانی داشته باشد 
متمایز می کند وجود ساختار منظمي از دانشمندان برتر 
جهان و برندگان معتبرترین جوایز علمی در هر رشته تا 
دانش پژوهان و محقیقین جوان است که یک شجره نامه 
علمی )Scientific Pedigree( معتبر و منظم را رقم 

خواهد زد. 
واقع  در   2016 یوسرن  کنگره  برگزاری  از  هدف 
به  پاسخ  برای  بین رشته ای  و تسهیل همکاری  معرفی 
سواالت اساسی علمی است که بشر امروز با آن روبروست. 
سخنرانی ها و پنل های این کنگره با حضور پیشکسوتان 
و دانشمندان برتر جهان یا همان اعضای هیأت مشورتی 
)Advisory Board ( یوسرن و نیز معرفی یک دانشمند 
 Medical Science, رشته  پنج  از  یک  هر  در  جوان 
 BiologicalScience,Social Science, Formal

Science   و Physical Science همراه است. 
بسیاری از اعضای هیأت مشورتی یوسرن تاکنون به 
وبسایت این شبکه پیوسته اند و از این میان به افراد زیر 

می توان اشاره کرد:
پروفسور سوزوکی برنده نوبل شیمی 2012
پروفسور گوردون برنده نوبل پزشکی 2015

پروفسور والنتا، پروفسور پری، پروفسور میجر، پرفسور 
کازانوا از یک درصد برتر دانشمندان جهان.

فعالیت های یوسرن  
یوسرن  خود،  مقاالت  در  پژوهشگران  و  دانشمندان 
را به عنوان Affiliation دوم خود معرفي مي کنند. در 
واقع یوسرن خانه دوم تمامي دانشمندان و پژوهشگران در 
تمامي رشته هاي علمي است. هم اکنون بیش از 40 مقاله 
با Affiliation یوسرن در پایگاه هاي معتبر علمي مانند 
Pubmed و Scopus منتشر شده است و این تعداد در 
 Universal Scientific حال افزایش است. با جستجوي
Education and Research Network در بخش 
اسکوپوس  پایگاه   advanced search, Affiliation

مي توانید آنها را مشاهده کنید.
انتشارات  توسط  که  نیز  ایمونولوژي سرطان  کتاب   
اسپرینگر در سال 2015 به چاپ رسیده است نخستین 

کتابي است که به یوسرن Affiliated شده است. بیش از 
266 نویسنده از سراسر دنیا در نگارش این کتاب شرکت 

داشته اند.
مي توانند  دنیا  نقاط  تمام  از  یوسرن   اعضاي 
امکان هم  این  بدهند.  یوسرن  به  را  Affiliation خود 
چنین براي پژوهشگران در تمامي رشته هاي علمي امکان 
پذیر است. نحوه ارائه Affiliation به صورت زیر مي باشد:

 Your interest group name, Universal
Scientific Education and Research Net-

.work )USERN(,Your city, Your country
دفاتر یوسرن در ایران و جهان افتتاح مي شوند 

این دفاتر با نام یوسرن افتتاح مي شوند اما به یوسرن 
تعلق ندارند. در واقع اساتید و دانشمندان با قرار دادن نام 
یوسرن بر دفاتر خود همراهي خود با یوسرن و هم چنین 
پایبندي خود به حمایت از پژوهشگران جوان در این دفاتر 

را اعالم مي دارند.
اولین دفتر یوسرن در مرکز طبي کودکان در تهران در 
اواخر دسامبر 2015 افتتاح شد و سرآغازي براي افتتاح 
سایر دفاتر در شهرها و کشورهاي دیگر بود. طي گذشت 2 
و نیم ماه از آغاز به کار رسمي یوسرن، هشت دفتر یوسرن 
در پنج شهر افتتاح شده و به زودي دفتر یوسرن در لندن 

نیز افتتاح مي شود.
دومین دفتر یوسرن در مرکز طبي ملي تاجیکستان 
واقع در شهر دوشنبه، سومین دفتر در مرکز پژوهش هاي 
علمي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي تهران، چهارمین 
دفتر و اولین آزمایشگاه با نام یوسرن در مرکز تحقیقات 
نقص ایمني، پنجمین دفتر در مرکز تحقیقات سالمت 
پزشکي  علوم  دانشگاه  در  دفتر  ششمین  بصیر،  چشم 
اصفهان و هفتمین دفتر در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 
طبیعي گرگان افتتاح شد. هشتمین دفتر یوسرن، دفتر 
اروپایی در شهر ساحلی روسکوف فرانسه هفته گذشته 

افتتاح گردید. 
اخبار مربوط به این دفاتر در بخش news سایت 

یوسرن قابل دسترسي است.
 http://usern.tums.ac.ir/News

هیئت علمی گروه علوم سلولی و مولکولی دانشکده ی 
پیدایش  چگونگی  بحث  تهران،  دانشگاه  زیست 
حیات بر روی زمین و گسترش و تکامل آن را مورد 
بررسی قرار دادند. در آخرین سخنرانی جناب آقای 
آریا صبوری، از پژوهشگران علم رباتیک و عضو 
هیئت تحریریه مجالت نجوم،  دانشمند و ... با بررسی 
احتمال وجود حیات فرازمینی و پژوهش هایی که 
را  خود  بحث  است،  گرفته  زمینه صورت  این  در 
به اتمام رساندند. در پایان همایش با حضور دکتر 
زیست شناسی  دانشکده ی  ریاست  زینلی،  بهمن 
دانشگاه تهران و دکتر وحید نیکنام، عضو هیئت 
علمی دانشکده ی زیست شناسی دانشگاه تهران، لوح 

یادبودی تقدیم حضور سخنرانان گردید.
زیست شناسی  دانشجویی  علمی-  انجمن 
تهران  دانشگاه  فیزیک  وانجمن علمی-دانشجویی 
همایش  سالیانه  برگزاری  با  که  امیدند  این  بر 
اخترزیست شناسی، توانمندی های دانشجویان نوپا را 
در برداشتن گام های استوار در مسیر گسترش دانش 
و پژوهش های علمی و عملی مورد توجه اساتید و 
از  فراوان  با سپاس  دهند.  قرار  گرانقدر  مسئولین 

دکتر بهمن زینلی، دکتر وحید نیکنام، دکتر مرجان 
سیدی و خانم مرجان استوار که با حضور خود در 

این برنامه فعالیت های دانشجویی را ارج نهادند. 
 تیم برگزاری همایش:

مسئول برگزاری: یسرا مهرجو
مجری: زهرا احمد زاده

عکاس: نوید مدهنی
فیلمبردار: علی فاطمی

طراحی پوستر: سجاد دانشگر
ساخت تیزر و کلیپ: احسان علیزاده

زاده،  فقیه  صبا  عربی،  فاطمه  اجرایی:  کادر 
ابوالفضل عرب، کیمیا محمدی، وحید صدقی پور، 
احمدی،  شقایق  شرائین،  زهرا  آذری،  بلوک  بهار 
سحر مظفری، محمود قاسمی، مهدی دائمی، نرگس 
معززی، الهه الهامی، علی یوسفی، سامان بهادران، 

شیما اولیائی فر
با سپاس فراوان از همراهی دکتر شاهرخ صفریان 

و جناب آقای کامبیز خالقی

نخستین همایش

 گامی به سوی
 اخترزیست شناسی

معرفیشبکهی
 Universal Scientifc

 Education and
 Research Network

جو 
هر

ا م
سر

ی

نی
ما

رح
نه 

رزا
ف

 آریا صبوریدکتر شاهرخ صفریاندکتر سهراب راهوار

عکس: نوید مدهنی
 ESI )essential science( سایت  معرفی  به  ایرانی  برتر  دانشمندان  درصد  یک  مشورتی  جلسه  اولین 
علوم  دانشگاه  اصلی  ساختمان  محل  در  و  میالدی   2015 سال  روز  درآخرین   USERN میزبانی  به   indicator

پزشکی تهران برگزار گردید. یوسرن میزبان بیش از 40 نفر دانشمند برتر ایرانی بود. 
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به عنوان  زیکا  ویروس  که  است  مدتی 
جدیدترین عامل تهدیدکنندۀ سالمت انسان 
با  کودکانی  تصاویر  انتشار  می شود.  مطرح 
تیتر  ناگهانی  به طور  کوچک،  مغزی  و  سر 
زیکا   ویروس  و   است  شده  خبرگزاری ها 
به عنوان عامل بیماری میکروسفالی محکوم 
می شود. حال آیا حقیقتا ارتباطی بین این 
ویروس و بیماری مادرزادی میکروسفالی وجود 
دارد؟ اگرچه به دنیا آمدن نوزادانی با دور سر 32 
سانتیمتر یا کمتر تایید شده است ولی دالیل آن 
کاماًل مشخص نیست. این بیماری می تواند علل 
مواد  از  نظیر مسمومیت حاصل  متنوعی  بسیار 
شیمیایی، آسیب واکسن ها، تداخالت دارویی یا 
داشته باشد.  آفت کش ها  معرض  در  گرفتن  قرار 
با  محققان علوم پزشکی وزارت بهداشت برزیل 
میکروسفالی،  به  مشکوک  مورد   4180 بررسی 
تنها 2۷0 مورد آن را به عنوان میکروسفالی واقعی 
تایید کردند. این در حالی است که از این 2۷0 
نسبت  زیکا  ویروس  به  آن  مورد   6 تنها  مورد، 
داده شد؛ و این یعنی در 264 مورد از مبتالیان 
به میکروسفالی اثری از ویروس زیکا نبود! با این 
وجود چرا ویروس زیکا به عنوان عامل این بیماری 

مادرزادی شناخته می شود؟
 194۷ سال  در  بار  نخستین  زیکا  ویروس 
در   ،Rockefeller دانشگاه  محققان  توسط 

شایع ترین  از  پوستی  زخم های 
بدن  نرم  بافت های  به  وارده  صدمات 
هستند. زخم هایی که به  واسطۀ عوامل 
پوست  ِدرم  به  صدمه  موجب  خارجی 
به  ابتال  برای  باالتری  شانس  می شوند، 
التهاب  مزمن دارند. درحال  حاضر بازیابی 
شکل ظاهری و عملکرد بافت صدمه دیده به 
شده اند.  تبدیل  بافت  مهندسی  اولویت های 
چینی  دانشمندان  که  مطالعه ای  طی  در 
از  تجمعی  دادند،  انجام   2015 سال  در 
سلول های ساخته شده همراه با پروتئین های 
فلوئوروسنت سبز1-که موجب بیان سلول های 
استخوان  مغز  در  موجود  مزانشیمی  بنیادی 
موش2 می شوند- را به یک مدل زخم پوستی 
بین  از  را  پوست  الیه های  تمام  که  حاد 

1. Green Fluorescent Protein (GFP)  

2. bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs)

حوالی جنگل Zika در اوگاندا از میمون رزوس 
جداسازی شد. طی چندین دهه به ندت خبری 
درحالی  می شد.  گزارش  ویروس  این  انتشار  از 
آزادسازی  از  بعد  دقیقاً  و   2013 سال  در  که 
پشه های اصالح ژنتیکی شده برای مبارزه با تب 
دانگ توسط شرکت زیست فناوری Oxitec در 
برزیل، گزارش های بسیار سریعی از گسترش این 
ویروس به دست آمد. به طوری که هم اکنون به 
21 کشور جهان انتقال یافته است. ویروس زیکا 
کشورهای  و  کرده  گسترش  به  شروع  برزیل  از 
امریکای التین و شمالی را نیز دربرگرفته است. 
در ایران نیز در سال 1393 در ناحیه ای از شمال 
کشور حشرات ناقل ویروس زیکا مشاهده شدند 
که توسط  محققان وزارت بهداشت، سالمت و 
آموزش پزشکی پاک سازی آنها صورت گرفت. این 
ویروس توسط پشۀ Aedes aegypti  منتقل 
نیز  دانگ  بیماری تب  انتقال  عامل  می شود که 
می توان  زیکا  ویروس  به  ابتال  عالئم  از  هست. 
التهاب  و  مفاصل  درد  خارش دار،  جوش های 
تنها در 20  این عالیم  ولی  برد؛  نام  را  چشم ها 

درصد از بیماران  مشاهده شده است.
نفر   220000 برزیل  زیکا،  گسترش  پی  در 
پشه های  بردن  بین  از  برای  را  خود  سربازان  از 
این بدین  بیماری بسیج کرده است؛ و  این  ناقل 
معنی است که هزاران کیلوگرم مواد حشره کش 
در محیط آزاد شده، و کودکان و زنان باردار را 
درمعرض مواد شیمیایی آسیب زننده به مغز قرار 
داده است. این مواد شیمیایی شامل افزاینده های 
آلومینیومی، جیوه ای، فرمالدهید، آنتی بیوتیک ها 
این  وجود  و  است،  خطرناک  ترکیبات  سایر  و 

بازیابی  توانایی  بتوانند  تا  تزریق کردند  برده 
فوق العاده ی آن را تایید کرده و کارآمدِی آن 

را با روش های مرسوم مقایسه کنند. 
و  معایب  بررسی  منظور  به  مقایسه  این 
و مکانیسم آن در مقابل  این روش  محاسن 
مطالعه،  این  نتایج  طبق  روش هاست.  دیگر 
بیان چند ژن شفادهنده3 در توده سلول هایي 
که در محیط آزمایشگاهي کشت داده شدند، 
بود.  بستر  به  وابسته  سلول هاي  از  بیشتر 
دارای  حیوانات  می دهد،  نشان  آزمایش   این 
زخم هایی که به آن ها این نوع از سلول ها پیوند 
بافت  در  بیشتر  و  بهتر  رگ سازی  زده شده، 
آسیب دیده و همچنین ساخت کالژن پوستی 
بیشتری  عادی  و  معمول  مقدار  با  )درمال( 
ایمونوفلورسانس  رنگ آمیزی  هستند.  دارا  را 
قدرتمند  تکنیک  یک  رنگ آمیزی  نوع  )این 
است که در آن از آنتی بادی های نشانه گذاری 
شناسایی  برای  فلورسنت  ماده  توسط   شده 
روی  می شود(.  استفاده  خاص  آنتی ژن های 
را  کوتاه تری  التهابی  فاز  ملتهب   سلول های 

3. pro-healing genes

اثرات  بارداری،  بیستم  هفتۀ  در  خصوصاً  مواد، 
جبران ناپذیری بر مغز جنین دارد.

در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در جهت 
پی بردن به ارتباط میان ویروس زیکا و بیماری 
میکروسفالی آغاز شده است. محققان در تالشند تا 
بفهمند چرا زیکا، که به مدت پنجاه سال به عنوان 
ناگهان  می شد،  شناخته  بی خطر  ویروس  یک 
شود  می  مطرح  میکروسفالی  عامل  به عنوان 
وجود  میکروسفالی  مورد  در  متعددی  فرضیات 
دارد که همگی در حد فرضیه بوده و هیچ دلیل 
قانع کننده ای برای اثبات آنها نیست، با این وجود 
شیوع ناگهانی ویروس زیکا و افزایش مبتالیان به 
میکروسفالی ارتباط بسیار پیچیدۀ محیطی این 
دو را نشان می دهد؛ و یا شاید زیکا تنها موجب 
تشدید میکروسفالی شده، و علت این ناهنجاری 
ممکن است به کلی چیز دیگری باشد. به هرحال 
باید منتظر تحقیقات بیشتری در زمینۀ ارتباط 

بین ویروس زیکا و بیماری میکروسفالی باشیم.
www.nature.com :منبع

بررسی های  را  نتایج  این  که  می دهد  نشان 
سلول های  می کند.  تایید  نیز   RT-PCR4

مزانشیمی سلول هایی هستند که این توانایی 
را دارند تا به سلول های متنوعی تبدیل بشوند 
و شامل استئوبالست )سلول های استخوانی(، 
کندروسیت )سلول های غضروفی(، سلول های 
حاوی  )سلول های  ادیپوسیت  و  ماهیچه ای 
مزانشیم  بافت  کل  در  می باشند.  چربی( 
مقابل  مشخصات  با  که  است  بافت  از  نوعی 
به هم  نامربوط  شناخته می شود: سلول های 
که هیچ قطبیدگی خاصی ندارند و با مقدار 
زیادی ماتریکس خارج سلولی احاطه شده اند. 
بافت های  به  تا  قادرند  سلول های مزانشیمی 
بافت های  خون،  گردش  سیستم  لنفی، 
پیدا  نمو  استخوان و غضروف  مانند  پیوندی 

کنند.
منبع: 

www.nature.com/articles/srep17036

4. Real-time PCR

آیا ویروس زیکا عامل 
بیماری میکروسفالی 

می باشد؟

کاربرد سلول های بنیادی 
 مغز استخوان در بازیابی
 زخم های پوستی
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هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی 
ایران با شرکت زیست شناسان و پژوهشگران 
این رشته از داخل و خارج کشور به مدت سه 
روز، از نهم تا یازدهم شهریور ماه 1395 در 
دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد. این رویداد 
زیست شناسی  انجمن  همکاری  با  علمی  بزرگ 
ایران و با شعار "بحران آب"  برگزار می گردد که 
بدین منظور نشست های تخصصی و سخنرانی های 

کلیدی انجام خواهد گرفت.
سابقه  به  توجه  با 

این  ساله  سی ودو 
پوشش  و  کنگره 
وسیعی  طیف 
زیرشاخه های  از 

مختلف زیست شناسی 

)گیاهی، جانوری، سلولی و مولکولی و کاربردی(، 
انتظار می رود زیست شناسان بسیاری در این کنگره 

شرکت کرده و مقاالت زیادی را ارسال نمایند. 
 از جمله برنامه های اصلی این کنگره می توان به 
سخنرانی های دانشمندان و پژوهشگران خارجی و 
داخلی، سخنرانان بخش دانشجویی و ارائه پوستر 
اشاره کرد. در قسمت سخنرانان از ایران و دانشگاه 
تهران، اسامی چون حسین آخانی، وحید نیکنام و 

الهه الهی به چشم می خورد. 
و  اساتید  شرکت  با  بحث  و  نقد  جلسات 
سخنران  بهترین  جایزه  مراسم  دانشجویان، 
دانشجویی، بهترین پوستر، تجلیل از پیشکسوتان 
اجرای کارگاه های مختلف،  زیست شناسی کشور، 
نمایشگاه های فروش کتاب، تجهیزات و  برگزاری 
مواد آزمایشگاهی و بازدیدها و گردش های درون 
شهری و برون شهری، تعدادی از برنامه های جنبی 

کنگره را شامل می شوند. 
محور  چهار  در  کنگره  علمی  هیأت  اعضای 
موضوعی از دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشی کشور می باشند. در این بین می توان از 
حسن ابراهیم زاده، وحید نیکنام و حسین آخانی 
)در بخش گیاهی(، وهاب باباپور، حسن مروتی و 
الهی،  الهه  و  جانوری(  بخش  )در  ساری  علیرضا 
محمد علی آموزگار، جواد حامدی، راضیه یزدان 
اکبر  علی  موحدی،  موسوی  اکبر  علی  پرست، 
و  سلولی  بخش  )در  داوودی  جمشید  و  صبوری 
مولکولی( نام برد که همگی از دانشگاه تهران در 

این کنگره حضور خواهند داشت.  
را  خود  دستاوردهای  می توانند  عالقه مندان 
به صورت مقاله و یا پوستر ارائه نمایند که مهلت 
ارسال مقاله تا تاریخ 15 فروردین ماه سال 1395 
تمدید شده است. جهت شرکت در کنگره و کسب 
اطالعات بیشتر می توانید به سایت کنگره مراجعه 
کانال  و  زیر  ایمیل  آدرس  طریق  از  یا  و  نمایید 
برگزاری  مسئولین  با   @wdrtabriz تلگرامی 

کنگره در تماس باشید.

کنگرهبینالمللی
زیستشناسیتبریز

 دایناسورها
دارای مشکالت و دردهای 

استخوانی بوده اند
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http://19thbc2016.tabrizu.ac.ir/
wdrtabriz@gmail.com

روی  بر  که  محققان  از  جمعی 
 1942 سال  در  کشف شده  دایناسور 
بر  مبنی  گزارش هایی  می کنند،  کار 
در  مشکالتی  و  استخوانی  جراحات 
فیل  می کنند.  ارائه  استخوان ها  رشد 
که  مقاله ای  در  یونگست  سارا  و  سنتر 
در مرجع متن باز PLUS ONE منتشر شد، 

دایناسورها  را توصیف شرایط 

ند  د کر
پیشنهاد هایی  و 
وجود  بر  مبنی 
مشکالتی  در شکار 
کردن و تحمل درد 
عمر  اواخر  در  زیاد 
ارائه  دایناسورها 

دادند.
محققان در فسیل 
دایناسور موردمطالعه 
 Dilophosaurus(
هشت   )wetherilli
یا  شکستگی  نقطه 
به واسطه  تخریب 

پیدا  را  عفونت 
که  کردند 

شامل: یک شکستگی در استخوان پهن کتف 
چپ، شکستگی زند زبرین چپ، یک عفونت 
تخریب شده  ناحیه  دو  راست،  زیرین  زند  در 
دست  شست  انگشت  در  عفونت  به واسطه 
چپ، یک جراحت در استخوان بازوی دست 
راست و دو نمونه از تکوین نیافتن استخوان 
نیز پیدا شد که باعث بدشکل شدن استخوان 
به دلیل رشد ناقص بود. برای مثال محور اصلی 
بازوی سمت راست 35 درجه نسبت به بازوی 
سمت چپ بیشتر پیچ خورده بود، این تکوین 
ناقص که بانام osteodysplasia  شناخته 
از  که  جوان  پرندگان  بعضی  در  می شود. 
کمبود مواد معدنی الزم رنج می برند نیز دیده 
می شود. در این پرندگان به علت ضعف در یک 
پای  را روی  پرنده وزن خود  پایی،  استخوان 
و  تا درد کمتری حس کند  دیگر می اندازد 
به همین دلیل پایی که تحت فشار بیشتری 

د  جو و
دارد، پیچ خورده 
می شود  بدشکل  و 
نیز   D. wetherilli در 
اتفاق در مورد  همین 
که  جلویی  اندام های 
برای جنگیدن یا شکار 
کمتر  فشار  و  افتاده  استفاده می شده،  کردن 
و  خوردن  پیچ  باعث  ضعیف تر،  بازوی  روی 

بدشکل شدن بازوی دیگر شده است.

از  چندی  که  می کنند  پیشنهاد  محققان 
این جراحات، از شکستگی تا عفونت به وسیله 
درگیری های  درنتیجه  شدگی،  سوراخ 
همچنین  است.  رخ داده  تن به تن  فیزیکی 
ندارد،  وجود  هم  استخوان ها  از  بخش هایی 
بر اساس مطالعات اخیر، دایناسورها به مانند 
پستانداران قادر به جایگزین کردن استخوان 
بااین حال  نبوده اند.  شکسته  یا  ازدست رفته 
یا حتی چندین  ماه  چندین  برای  دایناسور، 
سال زنده می ماند زیرا در این جراحات آثاری 
گمان  محققان  می شود.  دیده  بهبودی  از 
برای  بهبودی  زمان  تا  موجود  که  می برند 
تغذیه از شکارهای کوچک تر استفاده می کند 
و  می شود  روبرو  وزن  کاهش  با  احتماالً  که 
زندگی  تمام طول  در  دایناسور  است  ممکن 
باور وجود  این  بزند.  لنگ  رفتن  راه  خود در 
دارد که دایناسور بخش بزرگی از زندگی اش 

را با درد زیادی تحمل می کند.
D. wetherilli دارای پاهای عقبی بزرگ 
جلویی  دستان  و  دویدن،  و  رفتن  راه  برای 
شکار  کشتن  یا  جنگیدن  برای  کوچک تر 
است. همچنین این فسیل دارای یک شکاف 
در بخش پیشانی جمجمه و فضایی بزرگ و 
خالی در پشت ردیف دندان ها بود. دانشمندان 
طول این دایناسور را در حدود 6 متر و وزن 
تخمین  کیلوگرم   500 به  نزدیک  را  آن 
در  در صخره های  موردمطالعه  نمونه  زده اند، 
 190 تا   183 حدود  قدمت  با  ساخت  حال 
میلیون سال پیش کشف و بررسی شده است.

 منبع:
http://journals.plos.org/plosone/

article?id=10.1371/journal.pone.0149140
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کمپل و اُمارو هر دو سهم بزرگی در جهت کشف 
رده ی جدیدی از داروهای با اثر شگفت انگیز در برابر 

بیماری های انگلی داشتند.
جزئیات سازوکار عمل ایورمکتین کامال مشخص 
نیست؛ اما احتماال موجب مهار کانال های کلر باز شونده 
فعال شونده توسط  و کانال های کلر  توسط گلوتامات 
GABA در عضله ی بی مهرگان و سلول های عصبی 
غشای  نفوذپذیری  مهار،  این  می شود.  میکروفیالریا 
سلول را نسبت به یون های کلرید افزایش داده و منجر 
فلج  نهایتا  که  می شود  سلول  هایپرپوالریزاسیون  به 
عضالنی و مرگ انگل را به همراه دارد. این سازوکار 
نه  تنها موجب مرگ تدریجی انگل می شود بلکه التهاب 
میزبان را به حداقل رسانده و عالئم بالینی بیماری را 

کاهش می دهد.

کشف آرتمیسینین24
ماالریا

مالریا یک بیماری مسری است که به وسیله یک 
انگل تک سلولی به نام پالسمودیوم25 به وجود می آید. 
پنج گونه از این میکروارگانیسم توانایی ایجاد آلودگی در 
بدن انسان را دارند، که در این صورت منجر به تب و لرز 
مکرر و عرق کردن فرد آلوده به انگل می شود. ماالریای 

Artemisinin .24
Plasmodium .25

مغزی26، موجب شرایط سخت انسفالوپاتی2۷ است که 
دیگر  باشد.  می   P falciparum معموال  آن  عامل 
گونه ها منجر به اشکال خفیف تری از ماالریا می شوند. 

این بیماری توسط پشه آنوفل28 منتقل می گردد.
 WHO World Malaria گزارش  براساس 
Report ، ساالنه 3.4  میلیون نفر در جهان در خطر 
ابتال به ماالریا قراردارند. فقط در سال  2013 ، 198  
میلیون ابتال به ماالریا گزارش شد که 584 هزار نفر از 

آنان جان خود را از دست دادند.
از گیاهان تا درمان های ضد انگلی نوین  

ماالریا به طور سنتی بوسیله کلروکویین یا کویینین 
درمان می شد که احتمال موفقیت آن کم بود. در اواخر 
دهه ی 1960 تالش ها برای درمان ماالریا با شکست 
روبه رو شده بود و این بیماری رو به گسترش بود. در 
آن زمان یویو تو در چین ، برای مقابله با ماالریا به طب 
سنتی روی آورد. وی پس از برسی های بسیار، عصاره 
گیاه Artemisia annua را به عنوان یک درمانگر 
مناسب در نظر گرفت. از این ترکیب نتیجه ی مثبتی 
به دست نیامد، بنابرین یویو تو به برسی مجدد کتب 
باستانی پرداخت و سرنخی را کشف نمود که نهایتا 
منجر به موفقیت او در کشف و استخراج ترکیبی فعال 
از گیاه Artemisia annua شد. یویو تو برای اولین 
بار نشاند داد این ترکیب تاثیر زیادی بر انگل ماالریا 
بعدها  ترکیب  این  دارد.  آلوده  حیوانات  و  انسان  در 

آرتمیسینین نامیده شد.
آرتمیسینین نماینده ی دسته جدیدی از عوامل ضد  
ماالریا می باشد که به سرعت انگل ماالریا را در مراحل 

اولیه رشد از بین می برند.

تغییرات    ،2015 نوبل  برندگان  اکتشافات 
نمایش  به  پزشکی  درمان  الگوی  در  را  چشم گیری 
می گذارد، که نه تنها منجر به تحولی انقالبی در درمان 
بیماران رنج کشیده از بیماری های انگلی شده  است، بلکه 
آسایش و رفاه را نیز چه در سطح  اشخاص و چه در 
سطح جامعه فرآهم آورده و "در راستای بیشترین فایده 

برای بشریت" گامی بسیار عظیم برداشته است.

cerebral malaria .26
encephalopathy .27

Anophele .28

بیماری های انگلی مدت هاست 
که به عنوان یکی از بزرگترین 

معضالت بهداشت جهانی شناخته 
شده اند. انگل های بیماری زا زندگی 
شهروندان جهان را تحت تاثیر قرار 

می دهد و مانع بزرگی بر سر راه 
بهبود بهداشت و سالمت می باشند.

ساالنه 3.4  میلیون نفر در جهان 
در خطر ابتال به ماالریا قراردارند.

با افزایش تعداد نماتودها در بدن، آسیب دیدگی و 
اتساع رگ های لنفی موجب تورم دست و پا، تب و عدم 
توانایی در تحرک می شود. این بیماری نهایتا منجر به 
تورم مزمن اندام ها و عالئم بالینی داءالفیل )ادم لنفی( 
می شود. امروزه بیش از 20 میلیون انسان از این بیماری 

رنج می برند.
از باکتری ها تا درمان های ضد انگلی نوین  

و  ژاپنی  میکروبیولوژیست  یک  اُمارو  ساتوشی 
متخصص در جداسازی تولیدات زیستی می باشد. وی 
بر روی گروهی از باکتری های استرپتومایسز خاک زی 
و تولیدکننده مجموعه ای از عوامل آنتی باکتریال کار 
منحصر  روش های  توسعه  با  اُمارو  ساتوشی  می کند. 
از  جدیدی  سویه  وسیع،  مقیاس  در  کشت  فرِد  به 
در  آسانی  به  که  نمود  جداسازی  را  استرپتومایسز 
از بین چند هزار  آزمایشگاه کشت داده می شد. وی 
نمونه ی کشت مختف، فقط 50 نمونه را انتخاب کرد 
که امید داشت بتوانند با فعالیت میکروارگانیسم های 

بیماری زا مقابله کنند.
دکتر ویلیام کمپل اثر کشت های استرپتومایسزی 
اومارا را برسی نمود. کمپل نشان داد ترکیب یکی از 
حیات  توقف  بر  قابل توجهی  اثر  کشت،  محیط های 
پس  را  ترکیب  این  دارد.  مزرعه  حیوانات  انگل های 
ایجاد  از  بعد  که  نامیدند،  آورمکتین  خالص سازی  از 

تغییرات شیمیایی  به ایورمکتین22 تبدیل می شود.
ایورمکتین بعدها در افراد مبتال به عفونت انگلی 
به مرگ  و منجر  قرار گرفت  آزمایش  مورد 

الرو انگل )میکروفیالریا23( شد.
Ivermectin .22

microfilaria .23

)youyou tu( عکس1: یویو تو)William C.Campell( عکس3: ویلیام کمپل )Satoshi Omura( عکس2: ساتوشي اومارو

آلفرد نوبل 
آلفرد نوبل در 21  اکتبر سال 1833 در 
خانواده ای  در  سوئد  کشور  استکهلِم  شهر 
تماما مهندس متولد شد. او یک شیمیدان، 
مهندس و مخترع بود. نوبل بیشتر ثروت و 
دارایی خود را در طول زندگی  مدیون 355 
آنها  معروف ترین  از  که  بود  مهمش  اختراع 

می توان دینامیت را نام برد.
نامزدی نوبل

  هر ساله در سپتامبر ساِل قبل از اهداء 
کمیسیون  توسط  نوبل  نامزدی  فرم  جوایز، 
می شود.  ارسال  نفر  به حدود 3000  نوبل1 
نامزدان نوبل عموما دانش پژوهان برجسته ای 
هستند که در حوزه ای مرتبط با موضوعات 
نوبل فعالیت می کنند . از میان 3000 فرم 
ارسالی، 300 فرم که پتانسیل برنده شدن  را دارند 
انتخاب  نوبل  نامزد  عنوان  به  کمیسیون  توسط 
نمی شود  اعالن عمومی  نامزدها  اسامی  می شوند. 
و حتی آنها را از نامزد بودنشان با خبر نمی سازند.

مبلغ اعطایی
 به برندگان نوبل مبلغی پول در قالب یک سند 
جهت اثبات اعطای جایزه داده  می شود. مقدار این 
اهدا ی  در  نوبل  کمیسیون  توانایی  به  بسته  پول 
جایزه، هر ساله متغیر است. در سال 1980 این 
مبلغ تنها 350000 دالر بود و پس از آن طی یک 
روند افزایشی تا سال 2009 به مبلغ 1.4 میلیون 

دالر رسید و تا به حال تغییری نکرده است. 
برترین های نوبل

بار موفق به اخذ  نفر دو  تاریخ چهار  در طول 
جایزه نوبل گشتند. یکی از این افراد ماری کوری2 
بود که با دریافت نوبل فیزیک در سال 1903 برای 
فعالیتش در زمینه رادیواکتیویتی و نوبل شیمی در 
سال 1911 برای جداسازی رادیوم خالص، تبدیل 
مختلف  حوزه  دو  در  نوبل  دریافت کننده  تنها  به 

علمی شد.
در  که  تحقیقاتی  ازای  در  پاولینگ3   لینوس 
در  آنها  کاربرد  و  شیمیایی  پیوند های  با  رابطه 

Nobel Committee .1
Marie Curie .2

Linus Pauling .3

نوبل شیمِی 1954  ساختار مواد پیچیده داشت، 
را دریافت  نمود. پاولینگ همچنین به دلیل فعالیت 
جایزه   1962 سال  در  هسته ای  سالح های  علیه 
صلح نوبل را از آن خود کرد و درواقع تنها کسی 
بود که دو جایزه در دو حوزه نامرتبط را کسب  کرد.
با اختراع ترانزیستور در سال  1956و افشای 
تئوری ابررسانایی در سال 19۷2، جان باردین4 دو 

بار موفق به دریافت نوبل فیزیک شد.
تعیین  با   1958 سال  سانگر5 در  فردریک 
با   1980 سال  در  و  انسولین  مولکول  ساختار 
اختراع روشی جهت تعیین توالی  پایه DNA، دو 

بار نوبل شیمی را از آن خود کرد.
نوبل فیزیولوژی و پزشکی6

اکتشافات  به  پزشکی  و  فیزیولوژی  در  نوبل  جایزه 
تعلق  پزشکی  و  زیستی  علوم  زمینه های  در  برجسته، 
می گیرد. تا سال  2015، 106 جایزه نوبل فیزیولوژی و 

پزشکی به 198 مرد و 12 زن اعطا شده است.

اولین جایزه نوبل در فیزیولوژی و پزشکی در سال 
فون  آدولف  امیل  آلمانی،  فیزیولوژیست  به   1901
برینگ۷ برای فعالیتش بر روی سرم درمانی8 و تهیه 
واکسن علیه بیماری دیفتری اهدا گردید. گرتی کوری9  
نخستین زنی بود که در سال 194۷ موفق به دریافت 

John Bardeen .4
Frederick Sanger .5

Nobel Prize in Physiology or Medicine .6
Emil Adolf von Behring .7

serum therapy .8
Gerty Theresa Cori .9

نوبل فیزیولوژی- پزشکی شد. نقش مهم او در شرح 
جنبه های  از  بسیاری  در  که  گلوکز،  ساز  و  سوخت 
است،  اهمیت  حائز  دیابت  درمان  جمله  از  پزشکی 

انکارناپذیر می باشد.
نوبل فیزیولوژی و پزشکی - 2015  

از آن  نوبل پزشکی 2015 دو برنده داشت. بخشی 
از  ناشی  عفونت  برابر  در  جدیدی  درمان  کشف  برای 
انگلی  مهم  بیماری های  عامل  که  انگل  گرد  کرم های 
لنفاوی11  فیالریازیس  و  رودخانه ای10  کوری  جمله  از 
ویلیام  دکتر  به  مشترک  طور  به   هستند،  )داءالفیل(12 
کمپل13 و پرفسور ساتوشی اُمارو14 داده شد و بخش دیگر 
جایزه به پرفسور یویو تو15 برای کشف درمانی جدیدی در 

برابر ماالریا اهدا گردید.
بیماری های انگلی مدت هاست که به عنوان یکی از 
شده اند.  شناخته  جهانی  بهداشت  معضالت  بزرگترین 
انگل های بیماری زا زندگی شهروندان جهان را تحت تاثیر 
قرار می دهد و مانع بزرگی بر سر راه بهبود بهداشت و 

سالمت می باشند.
کشف آورمکتین16

بیماری کوری رودخانه ای یا انکوسرکیازیس17  
بیماری کوری رودخانه ای بوسیله نوعی کرم فیالریال18 
با نام اونکوسرکا ولولوس19 ایجاد می شود و منحصرا به 
انسان انتقال می یابد. این بیماری دومین عفونت پیشرو در 
جهان است که موجب کوری می شود. کرم انگلی عامل 
این بیماری به وسیله ی  نیش سیاه مگس20 شیوع پیدا 
می کند. این مگس ها نزدیک رودخانه ها زندگی می کنند 
و علت نام گذاری بیماری نیز همین است. تخمین زده 
می شود که امروزه 25 میلیون انسان به این بیماری مبتال 
بوده و بیش از 300 هزار نفر از آنان از کوری رنج می برند.

فیالریازیس لنفاوی 
فیالریازیس لنفاوی به وسیله ی نماتودی از خانواده 
سیستم  عفونت  به  منجر  و  شده  ایجاد  فیالریاتیده21 
لنفاوی بدن می شود. در چرخه زندگی نماتودهای فیالریا 
دو میزبان وجود دارد، پشه به عنوان میزبان حد واسط و 

انسان به عنوان میزبان نهایی.

River Blindness .10
Lymphatic Filariasis .11

Elephantiasis .12
Dr. William C. Campbell .13

Professor Satoshi Ōmura .14
Professor Youyou Tu .15

Avermectin .16
Onchocerciasis .17

Filarial worm .18
 Onchocerca  .19

volvulus
Black fly .20

Filariodidea .21

 نوبل
از تاریخچه و زیست نامه تا نوبل 2015
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اراده ی مخترع سوئدی، آلفرد نوبل، 
جایزه نوبل را با شعار »در راستای 
بیشترین فایده برای بشریت« به 

عرصه ظهور نشاند.

تا به حال 106 جایزه نوبل فیزیولوژی 
و پزشکی به 198 مرد و 12 زن اعطا 

شده است.

نوبل جایزه ای بین المللی است که توسط بنیاد نوبل در شهر استکهلم کشور سوئد به دستاوردهای 
برجسته در زمینه های فیزیک، شیمی، فیزیولوژی- پزشکی، ادبیات و صلح اختصاص می یابد.

اراده ی مخترع سوئدی ، آلفرد نوبل1 ، جایزه نوبل را با شعار »در راستای بیشترین فایده برای بشریت« 
به عرصه ظهور نشاند. نوبل در طول عمرش وصیت نامه های بسیاری را به رشته ی تحریر درآورد که آخرین 
آن ها یک سال قبل از مرگ او در نوامبر سال 1895 نوشته شد. طی این وصیت نامه او 94 درصد از کِل 

186 میلیون دالر دارایی خود را وقف پنج جایزه نوبل کرد.
این جایزه در دهم دسامبر هر  سال، یعنی در سالروز مرگ آلفرد نوبل، طی مراسمی همراه با دیپلم و 

گواهی کسب جایزه نقدی به برندگان اهدا می گردد.
Alfred Nobel .1
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 در میان پژوهشگران منتخب بیست وچهارمین جشنواره پژوهش وفناوری دانشگاه 
تهران، نام سه نفر از اعضای دانشکده زیست شناسی نیز به چشم مي خورد. به همین 
منظور گفت وگوی کوتاهی با این سه بزرگوار پیرامون فعالیت های پژوهشی شان و نظر 
ایشان در رابطه با روند پژوهش و مشکالت پیش روی آن صورت گرفته است. در این 
گفت وگوها کمتر به مسائل تخصصی و جزئیات طرح ها پرداخته شده و بیشتر سعي 
بر روشن سازي فضاي آموزشی و پژوهشی زیست شناسی کشور بوده است. برگزیدگان 

دانشکده زیست شناسی این جشنواره از این قرار هستند:
دکتر محمد علی آموزگار، پژوهشگر برجسته 

دکتر حسین آخانی، مجری طرح کاربردی برجسته 
دکتر آفاق علوی، رساله نمونه در مقطع دکتری 

گفت وگو با دکتر آموزگار
آموزش، پژوهش و تولید ثروت

دو دیدگاه برای ما اهمیت دارند؛ نخست اینکه وقتی از 
دیدگاه علم بیولوژی به آنها نگاه کنیم، حیات را برای 
ما گسترش داده اند؛ به این معنی که تعریف حیات با 
شناخت اکسترموفیل ها به شدت گسترش پیدا کرده 
است. درزمانی نه چندان دور ما محدوده حیات را تا 
و  دریا  حداکثر دمای 50 درجه سانتی گراد، شوری 
امروزه گستره ی حیات  اما  میدانستیم؛   1atm فشار 
حیاتی  دمای  حداکثر  است.  شده  پهناورتر  بسیار 
125درجه تعریف شده است و از طرف دیگر زندگی 
تا جایی که آب یخ نزند )در دمای -80، ۷0- درجه 
سانتیگراد( نیز وجود دارد. برای مثال در محیط های 
شور که دمای انجماد آب پایین می آید حتی در دمای 
زیر انجماد نیز حیات وجود دارد. گستره ی حیات از نظر 
شوری تا اشباع نمک )35%( و از نظر فشار اتمسفری 
تا 1100atm گسترش یافته است. دلیل اصلی این 
گسترش، شناخت ما از اکستریموفیل ها است. پس 
از این نظر اکستریموفیل ها در زیست شناسی تاثیرات 
را  به حیات  زیست شناسان  نگاه  و  داشته اند  بسیاری 
امروزه  ما  به طوری که حیاتی که  گسترده کرده اند؛ 
می شناسیم با حیات 30 سال قبل بسیار متفاوت است.
دیدگاه دوم اهمیت اکستریموفیل ها، جنبه های 
بسیار  گروهی  موجودات  این  آنهاست.  کاربردی 
کاربردی در بیوتکنولوژی  هستند، علت اصلی این 
جهان  در  که  صنعتی  مهم  فناوری های  که  است 
وجود دارند در شرایط بسیار سخت )pH اسیدی، 
می کنند.  و...(عمل  درجه   100 دمای  قلیایی، 
نزدیکترین موجودات زنده برای کارکردن در چنین 

گروه  دانشیار  آموزگار،  محمدعلی  دکتر 
دانشگاه  زیست شناسی  دانشکده  میکروبیولوژی 
و  پژوهش  جشنواره  بیست وچهارمین  در  تهران، 
فناوری دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برجسته 
انتخاب شدند. در همین راستا، مصاحبه اي کوتاه 
باایشان پیرامون مسائل آموزشي،پژوهشي و تولید 

ثروت صورت گرفت.
اختصار  به  را  خود  پژوهشی  فعالیت های 
موردعالقه  پژوهشی  زمینه های  شرح دهید؛ 
شما چیست و هم اکنون در چه زمینه هایی 

فعالیت می کنید؟
بیشینه فعالیت هایم بر روی بیولوژی و بیوتکنولوژِی 
میکروارگانیسم های  خصوص  به  ها،  اکستریموفیل 
در طی  از یک دهه می رسد.  بیش  به  نمک دوست، 
به خصوص جنبه های  زمینه های مختلف،  این مدت 
این  کاربردی  و  تاکسونومی  محیطی،  اکولوژیکی، 
میکروارگانیسم ها را بررسی کرده ایم و توانمندی های 
مختلف آنها برای اولین بار در دنیا مطرح شده است 
که امروزه به عنوان توانمندی های جدید روی آنها کار 

می شود و نتایج خوبی هم به دست داده است.
دلیل فعالیت من روی اکستریموفیل ها، به عنوان 
گروه خاصی از میکروارگانیسم ها، این است که آنها از 

شرایطی اکستریموفیل ها هستند. به همین دالیل 
ویژه  به  میکروارگانیسم ها  روی  بر  را  فعالیت خود 
و  کردیم  آغاز  دوست  نمک  میکروارگانیسم های 
این موجودات  حدود 12، 13 سال است که روی 
کار میکنیم و تا به حال نیز به نتایج خوبی دست 

یافته ایم.
آیا از نظر کاربردی در کشور به بهره برداری 

تولیدی و صنعتی نیز رسیده ایم؟
ما هم اکنون میکروارگانیسم های مناسب برای 
فرایندهای مختلف را در اختیار داریم و دانش فنی 
این کار را در زمینه های مختلف به دست آورده ایم 
و االن به مرحله ای رسیده ایم که صنایع میتوانند از 
این دانش فنی ما استفاده کنند. ما نشان دادیم که 
این میکروارگانیسم ها پتانسیل بسیار باالیی دارند، 
در  هالوفیل  میکروارگانیسم های  نقش  مثال  برای 
همچنین  است،  شده  اثبات  کامال  نفتی  پاکسازی 
در پاکسازی آالینده های فلزی یا حتی در پاکسازی 
به طور  آنها  از  زیادی  مقدار  نساجی که  رنگ های 
مستقیم وارد طبیعت شده و موجب آلودگی محیط 
می شود، ما میکروارگانیسم های بسیار مناسبی برای 
عالوه  آورده ایم. حتی  به دست  رنگ ها  این  حذف 
دانش  مناسب،  میکروارگانیسم های  شناسایی  بر 
مناسب برای حذف رنگ ها را نیز کسب کرده ایم 
و  دانش  این  و  کنند  استقبال  باید  صنایع  حال  و 
میکروارگانیسم ها را از ما بگیرند و به مرحله استفاده 

برسانند.

دست آورد. در نظر نمیگیریم که مگر ظرفیت یک 
انسان چقدر است؟ آیا یک عضو هیئت علمی که به 
و  آموزش  به  رفت،  تجارت  و  محصول  تولید  دنبال 
پرورش باز می گردد؟ تولید محصول و ایجاد سرمایه 
خوب است ولی باید بدانیم که یک مسیر جداست. 
خیلی خوب است که یک استاد دانشگاه تاجر شود اما 
زمانی که این اتفاق رخ داد این تاجر دیگر نمی تواند 
استاد خوبی باشد، چراکه زمانش را نخواهد داشت. ما 
اگر می خواهیم دانشگاه موفقی داشته باشیم، به استاد 
آموزشی احتیاج داریم؛ استادی که واقعاً معلم است 
و تمام عالقه و وقتش معطوف تعلیم است. از طرف 
دیگر هم استاد پژوهشی داشته باشیم که پژوهشگر 
قابلی باشد و همچنین استادی را پرورش بدهیم که به 

دنبال تولید علم برود. 
بنابراین از یک استاد نمی توان انتظار انجام هر 3 
فعالیت را داشت. پس باید به هر 3 گروه از اساتید بها 
داده شود و به همان اندازه که به استاد کارآفرین بها 
می دهیم برای استاد آموزشی نیز ارزش قائل باشیم 
به  برای رسیدن  مناسب  نیروی  تربیت  بدانیم که  و 

پژوهش نیازمند آموزش خوب است.

و  کارشناسی  دوران  در  آموزش  افت  دلیل 
کارشناسی ارشد این است که معیارهای ارتقاء یک 
استاد دانشگاه به مقاطع باالتر مانند استادیار و دانشیار، 
میزان کسب درآمد او برای دانشگاه و تعداد مقاالت 
ISI او در مجالت معتبر است. جو حاکم بر دانشگاه 
به صورتی است که به توانایی آموزشی استاد توجهی 
کنند،  نگاه  استاد  به  دیدگاه  این  با  وقتی  نمی شود، 
او بیشتر از اینکه به کار آموزش بپردازد به این فکر 
می کند که مقاالت بیشتری تولید کند. بنابراین نگاه 
ما غلط است، زمانی که ارتقاء و پیشرفت در دانشگاه 
را در Paper و پول می بینیم و کمتر به آموزش توجه 
داریم، ناخودآگاه اساتید را به سمت کارهای پژوهشی 

چرا این حمایت ها وجود ندارد؟ چرا حمایت های 
مالی به سمت بنیادهای خصوصی نمیرود؟

به  واقعی  نیاز  هنوز  مسئولین  اینکه  دلیل  به 
بنیادهای  دیگر،  از طرف  نکرده اند.  را درک  پژوهش 
خصوصی سراغ کار پژوهشی نمی آیند. چون در شرایط 
نابسامان اقتصاد کشور که در آن تورم %12-%13 
و سود بانکی 22%-24% و شرایطی وجود دارد که 
سرمایه دار می تواند از طریق بانک یا داللی، که هیچ 
زحمتی ندارد سود بیشتری دریافت کند، واضح است 
که به دنبال حمایت از پژوهش و کار تولیدی که دیر 
بازده است نمی آید. این درست است که در کشورهای 
خصوصی  بنیادهای  را  پژوهش  هزینه ی  پیشرفته 
تامین می کنند؛ چون برایشان مقرون به صرفه است 
و می دانند اگر در پژوهش سرمایه گذاری کنند برای 
بانک سرمایه گذاری  اگر در  مثال 4%سود میبرند و 
اما در کشور ما هزینه ای  کنند 0.5% سود میبرند. 
که صرف پژوهش می شود ممکن است 4یا 5 سال 
که  شرایطی  در  پس  برنگردد؛  حتی  یا  برگردد  بعد 
بنیادهای خصوصی عالقه ای به همکاری ندارند دولت 
باید حمایت خود را از پژوهش به طور واقعی اعمال 
کند و فقط به طور زبانی پشتیبان پژوهش نباشد. این 
رفتار می تواند تاثیر بدی روی پژوهشگر، محقق، هیئت 
موجودی  انسان  زیرا  بگذارد.  دانشجو  و حتی  علمی 
هوشیار است و شرایط را درک می کند و می فهمد که 
االن در کشور ما شرایط برای فعالیت های پژوهشی 
مناسب نیست. دولت مردان ما پژوهش را دوست دارند 
اما بنا به دالیل مختلفی توانمندی حمایت مناسب را 
ندارند و این باعث شده است که حمایت از پژوهش 

بیشتر در حرف باشد تا عمل.
بر  تاثیری  چه  مناسب  آموزش  نظر شما  به 
تربیت پژوهشگر خوب دارد؟ آیا در دانشگاه ها 

به اندازه کافی به امر آموزش توجه می شود؟
خوبی  پژوهشگر  آینده  در  می خواهد  که  کسی 
مطالب  و  باشد  داشته  قوی  علمی  پایه  باید  شود، 
پایه ای را در رابطه با رشته خود خوب یاد بگیرد. یکی 
از مشکالتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این 
است که عضو هیئت علمی هم باید استاد خوبی باشد، 
هم باید پژوهشگر خیلی خوبی باشد؛ زیرا برای ارتقا 
یافتن هم باید تعداد زیادی مقاله داشته باشد 
و هم بتواند کارآفرینی کند یعنی از دانشی 
به  و درآمد  تولید کند  آورده  به دست  که 

برنامه هایی  برگزاری  به  راجع  شما  نظر 
این فعالیت ها  مانند هفته پژوهش چیست و 
به پیشبرد سطح علمی و پژوهشی کشور چه 

کمکی می کنند؟
در ابتدا باید بگویم، هر چیزی که در مورد 
پژوهش برگزار شود خوب است؛ گرچه بسیاری 
از این برنامه ها تنها جنبه فانتزی دارند، اما باید 
بسیاری  احتیاجات  پژوهش   واقع  در  بدانیم 
دارد و هفته پژوهش تنها یکی از آنهاست. در 
کشور ما همه الزامات حذف شده و فقط هفته 
را  هفته ای  که  این  است.  مانده  باقی  پژوهش 
به نام پژوهش نامگذاری کرده اند خوب است، 
و  سپاس  نیست.  کافی  اصال  تنهایی  به  ولی 
نهادن  نام  و  پژوهش  برای  قائل شدن  احترام 
این اسم آن زمانی خوب است که  با  هفته ای 
بسترهای دیگر در رابطه با پژوهش هم آماده 
باشد اما ما چنین چیزی را نداریم. در مقایسه 
بودجه   %4 یا   3 که  پیشرفته  کشورهای  با 
کشورشان را به پژوهش اختصاص می دهند، ما 
کمتر از 0.5% بودجه پژوهشی داریم که فقط 
40% آن محقق شده است. پس خوب است 
که ابتدا همه الزامات پژوهش انجام شود و بعد 
پژوهشگرها  از  و  داریم  پژوهش  هفته  بگوییم 

تقدیر کنیم.

فرهنگ پژوهش باید در کشور نهادینه شود 
و نهادینه شدن این فرهنگ فقط از طریق صدا 
محقق  از  کامل  حمایت  باید  نیست؛  سیما  و 
شود،  تزریق  مناسبی  بودجه  و  بگیرد  صورت 
محقق  نیست،  سرمایه دار  محقق  بدانیم  باید 
تنها دانش و فکر دارد و باید کمی او را حمایت 
کنند. چون هر کار پژوهشی که بخواهیم انجام 
مادی  مسایل  همین  چالش اش  اولین  دهیم 

است.
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پژوهش  احتیاجات بسیاری دارد و هفته 
پژوهش تنها یکی از آنهاست. در کشور 
ما همه الزامات حذف شده و فقط هفته 

پژوهش باقی مانده است.

دلیل افت آموزش این است که 
معیارهای ارتقاء یک استاد دانشگاه به 

مقاطع باالتر، میزان کسب درآمد او برای 
دانشگاه و تعداد مقاالت ISI او در مجالت 

معتبراست.
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سوق داده ایم اما اگر از ابتدا هدفمند کار کنیم و استاد 
آموزشی را تنها برای اینکه معلم خوبی باشد و بهترین 
دانشجویان را برای تحصیالت تکمیلی پرورش دهد 
استخدام کنیم و به همین ترتیب استاد پژوهشی را 
تنها برای امر پژوهش و اساتید دیگر را برای بخش های 

تولیدی استخدام کنیم موفق خواهیم بود.
در  این شکل،  به  اساتید  بندی  آیا دسته 

سطح دنیا یک مدل آزمایش شده است؟
خیر، این بیشتر یک نگاه شخصی است؛ اما در 
به  اساتید خوب کمتر  دنیا مشاهده می کنیم که 
دنبال تولید سرمایه رفته اند و اساتید دانشگاهی که 
وارد تجارت شده اند در بخش دانشگاهی خود به 

شدت ضعیف شده اند. 
کشور  پژوهشی  کارهای  از  زیادی  حجم 
 ، می شوند  چاپ   ISI مجالت  در  حتی  که 
استنادات1 به آنها قابل توجه نیست و یا هیچ 
چه  شما  نظر  به  نمی شود.  آنها  به  استنادی 

دلیلی دارد؟
باشد  داشته  زیادی  ارجاع  کاری  یک  که  این 
خیلی خوب است اما بعضی کارها ماهیت علمی شان 
این طور است که زیاد Cite نمی شود. درست است 
زیادی  ارجاعات  قطعا  باال  کیفیت  با  مقاله ای  که 
حال  در  دخیل اند.  نیز  دیگری  عوامل  اما  دارد 
شده اند   open access ژورنال ها  بیشتر  حاضر 
علمی  سطح  با  ژورنال هایی  ژورنال ها،  نوع  این  و 
بسیار باال هستند و مقاالتی که در این آنها چاپ 
می شوند نسبت به مقاله ای هم سطح که در سایر 
ارجاعات بیشتری خواهد  ژورنال ها چاپ می شود 
 open ژورنال های  در  مقاله  چاپ  برای  داشت. 
کشورهایی  در  شود.  صرف  هزینه  باید   access
که علم اهمیت زیادی دارد بین اعتبارات2 مختلفی 
برای چاپ  اعتباراتی هم  به محقق می دهند،  که 
محقق  یک  یعنی  دارد؛  وجود  ژورنال  در  مقاله 
خارجی به راحتی می تواند هزینه  چاپ مقاله  خود 
در یک ژورنال با سطح علمی عالی را بپردازد. اما 
اعتبارات  ندارد،  در کشور ما چنین چیزی وجود 
دولتی که به دانشگاه ها داده می شود تنها هزینه 
اعتباری  و  می کند  تامین  را  مصرفی  مواد  خرید 
ندارد.  مقاله وجود  و چاپ  برای خرید دستگاه ها 
به  هزینه ای  کمک  وقتی  خارجی  کشورهای  در 
محقق داده می شود، در مقابل از او می خواهند که 
در زیرنویس مقاله نام مرکز حمایتی را نیز بیاورد. 
اما در کشور ما گاهی از محقق می خواهند نام چند 
نفر از کسانی که کمک هزینه را تامین کرده اند در 
مقاله آورده شود. در کشور ما پژوهش به صورت 
عملی حمایت نمی شود. حدیثی داریم که می گوید: 
"العلم سلطان" ) با علم دارای قدرت باش(. ما این 

موضوع را می دانیم اما از آن حمایت نمی کنیم. 
پژوهشی  مراکز  اینکه  دلیل  شما  نظر  به 
داخلی ارتباط خوبی با یکدیگر ندارند چیست ؟
علـت اصلـی ایـن اسـت کـه مـا شـبکۀ علمی 
خوبـی نداریـم. البتـه در بسـیاری از دپارتمان هـا 
افـرادی کار می کننـد که با بسـیاری از محیط های 

Citation .1
Grants .2

کره   زمین قرارگرفته و طبیعی است که با محدودیت های 
رخدادهای  انتظار  میتوان  بنابراین  باشد.  مواجه  اقلیمی 
داشت.  را  قابل پیشبینی  حتی  یا  غیرقابل پیشبینی 
خشک سالی های درازمدت و یا سیل های زیادی می توانند 
محیط زیست  می تواند  متعددی  عوامل  و  بیفتند  اتفاق 

کشورمان را تهدید کند.
توسعه  دلیل  به  که  مشکالت  از  بخشی  مورد  در 
ناپایدار ایجاد شده اند، عامل اصلی مسئله ی توسعه ناپایدار 
از  دولت  محیط زیستی،  مطالعات  در  است.  دولت  خود 
پژوهش های مستقل حمایتی نمی کند. این بدین معنی 
انجام  ایران  در  محیط زیستی  پژوهش های  که  نیست 

نمی شود، بلکه در تصمیم گیری ها از آن استفاده نمی شود.

با توجه به شرایط  مختصرا برای ما بگویید که 
اختصاص  آن  به  که  بودجه ای  و  ارومیه  دریاچه ی 
می یابد، آیا به آینده دریاچه خوشبین هستید؟ و به 
نظرتان آیا پژوهش هایی که صورت می گیرد می تواند 

به احیای دریاچه کمک کند؟
دریاچه  احیای  ستاد  توسط  هم اکنون  که  برنامه ای 
برنامه ای  شده است  مدون  دریاچه  احیای  جهت  ارومیه 
با نگاه قالب مهندسی قصد  چند بعدی بوده که عمدتاً 
احیای دریاچه را دارد. اگرچه ممکن است با برنامه هایی 
که تدوین شده به خصوص پروژه های انتقال آب، بتوانند 
اوضاع دریاچه را بهتر کنند اما اشکالی اساسی ای که در 
بخش قابل توجهی از این برنامه ها وجود دارد، این است که 
امکان دارد احیای دریاچه ارومیه به قیمت نابودی سایر 
اکوسیستم ها انجام شود. به صورت مشخص رود زاب است 

که آب آن را به دریاچه ارومیه منتقل می کنند.
البته فعالیت های خوبی هم در راستای احیای دریاچه 
ارومیه درحال انجام است. به خصوص در رابطه با کنترل 
مصرف و توقف سدسازی ها و یا استفاده از سدها برای باال 

آوردن سطح دریاچه و کاهش آب در حوضه. ما نیز این 
بخش از برنامه های ستاد را حمایت می کنیم و 

دکتر حسین آخانی، استاد گیاه شناسی دانشگاه 
تهران در مراسم هفته ی پژوهش که در دانشگاه تهران 
کاربردی  دهنده ی "طرح  ارائه  عنوان  به  برگزارشد، 

برتر" مورد تقدیر قرار گرفتند.
اولین پژوهش شما مربوط به چه سال، چه 
دوره و با چه موضوعی بود؟ و همچنین به نظر 

شما پژوهش باید از چه سنی آغاز شود؟
اولین پژوهش من از سال 1364-1365، یعنی 
زمانی که دانشجوی دوره کارشناسی بودم شروع شد، 
و موضوع آن مطالعه فلور و پوشش گیاهی کویر میغان 
بود. از نظر اینکه پژوهش باید چه زمانی آغاز شود؟ یک 
پژوهشگر واقعی باید از بدو تولدش پژوهشگر باشد؛ منظور 
این است که پژوهش زمان خاصی ندارد و انسان از وقتی 
می خواهد  و  دارد  پژوهشگری  حس  می آید  دنیا  به  که 
محیط اطراف خود را شناسایی کند. من همیشه معتقد 
هستم که پژوهشگرهای موفق دنیا کسانی بوده اند که خیلی 
زود ذهنشان به سواالت پژوهشی معطوف شده است و به 
همین دلیل هم عمدتاً هدفمند شدند و در سنین مختلف 

به دنبال حل سواالت مختلف بودند.
به نظر شما پژوهش در ایران چه جایگاهی دارد؟ 
و روند پژوهشی در ایران را طی چند سال گذشته 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پیچیده ای  بسیار  مقوله  ایران  در  پژوهش  جایگاه 
از  منظورتان  اگر  نمی گنجد.  کوتاه  زمان  این  در  و  است 
گذشته، گذشته تاریخی ایران است، ایران به عنوان یکی از 
تمدن های قدیمی همیشه دانشمندان و پژوهشگران بنامی 
داشته که عمدتاً نام آن ها در طول تاریخ ثبت شده است و 
همه ما نیز آنها را می شناسیم. اما اگر منظورتان از گذشته، 
تاریخ صد سال اخیر ایران باشد، یعنی بعد از رنسانس و 
باید و شاید در زمینه  علوم مدرن، متاسفانه آن طور که 
پژوهش در کشورمان پیشرفتی نداشته ایم، که بخشی از 
دلیل آن، معطوف به جوان بودن ساختارهای پژوهشی و 
علمی هم  عرض سازمان های مشابه در کشورهای پیشرفته 
غربی است. دانشگاه تهران به عنوان قدیمی ترین دانشگاه 
را جشن  تاسیس خود  تازگی هشتادمین سال  به  ایران 
هنوز  ولی  انسان.  یک  به اندازه  سن  است؛ درست  گرفته 
آن طور که باید و شاید از بالندگی و پختگی الزم برخوردار 
نیست. بخشی هم برمی گردد به اینکه کشور ما به دلیل 
وابستگی اقتصادی که به نفت دارد، پژوهش جزء نیازهای 
اداره ی کشور ما نیست. به همین دلیل به یک مساله لوکس 
تبدیل شده است، اگر هم دولت های مختلف ایران از پژوهش 
حمایت می کنند، بیشتر به عنوان ویترینی است تبلیغاتی 
برای دولت و کشور که نشان دهند ما هم دانشگاه داریم، ما 
هم محقق داریم و ما هم مقاله تولید می کنیم. بنابراین، به 
عقیده من، به دالیلی که عرض کردم، واقعاً پژوهش  هنوز 
مسیری که باید بپیماید را به خود نگرفته است که دورنمای 

خوبی از آن ببینیم.
راه فعالیت های پژوهشی در  بر سر  چه موانعی 
و  مادی  حمایت های  لحاظ  از  و  دارد  وجود  ایران 

معنوی در چه جایگاهی قرار داریم؟
قاعدتاً در همه جای دنیا دو نوع حمایت از پژوهش وجود 

خوشبین هستیم که می تواند در آینده به نجات منطقه 
و با تداوم بیشتر به نجات کشور بیانجامد. ولی واقعیت 
امر این است که ستاد احیای دریاچه ارومیه ریالی برای 
فعالیت های پژوهشی در نظر نگرفته است و حتی نظارت 
انجام  بر کارهایی که هم اکنون در ستاد در حال  جدی 
برنامه ها  این  از  بسیاری  مطمئنا  و  نگرفته  است صورت 
آسیب محیط زیستی فراوانی به منطقه وارد خواهندآورد و 

حیف ومیل های مالی زیادی اتفاق خواهد افتاد.
در باب لزوم وجود ژورنال های علمی فارسی زبان 
توضیح دهید و اینکه دانشجویان کارهای ژورنالی را از 
دوران دانشجویی بیاموزند را چگونه ارزیابی می کنید ؟

در مورد ژورنال، منظورتان مجله ای است که در آن 
کارهای صرفا پژوهشی منتشر می شود و یا اینکه منظورتان 
مجالتی است که ترویجی هستند؟ چراکه این دو کامال 
باهم متفاوت هستند. در مورد اول، من زیاد معتقد نیستم 
که برای کارهای پژوهشی پایه ای که قرار است در سطح 
باالیی انجام شوند، لزوما ژورنالی داشته باشیم چراکه در 
به  باید  و  منتشر می شود  اساسی  پژوهش های  ژورنال ها 
زبان بین المللی باشد؛ ولی در رابطه با مجالتی که بیشتر 
جنبه ترویجی دارند یا سعی می کنند علم را بیشتر از منظر 
آموزشی در اختیار دانشجویان، مردم عادی یا محققانی که 
حرفه ای نیستند قرار بدهند، خوشبختانه در این سال ها با 
باال رفتن تعداد فارغ التحصیالن، فعالیت های خیلی خوبی 
صورت گرفته است. به طور مثال در گیشه های مطبوعاتی 
مجالت بسیار خوبی می بینیم و گاهاً ظاهر خیلی خوب با 
انشای خوب یا ترجمه های خیلی قوی دارند و من قطعا، 
هم این فعالیت ها را حمایت می کنم و هم از وجودشان 
خوشحالم. نمونه های این مجالت زیاد است، مثال مجله 
دانستنی ها، دانشنامه و یا مجله جدیدی به نام زندگی سبز 
که توسط سازمان فنی ایران منتشر شده است و فوق العاده 
مجله خوبی است و هم فعالیت های علمی و ژورنالی داشته 
و هم کیفیت بسیار باالیی دارد. این ها حرکت های بسیار 
خوبی است که در کشور آغاز شده و من مطمئن هستم 
که می تواند دانش عمومی را  باال ببرد و اتفاقا حرکت هایی 
که ما اخیرا در زمینه حمایت از محیط زیست در جامعه 
می بینیم، نمودش در واقع همین فعالیت ها می باشد و نشان 

می دهد که چقدر توانسته است موثر باشد.

دارد: یک نوع که معموال دولت ها آن را انجام می دهند؛ به 
این شکل است که طبق وظیفه شان بنیان های علمی یک 
کشور را تقویت می کنند. و نوع دیگر آن پژوهش هایی که 
سازمان ها درخواست کننده آن ها هستند )عمدتا تحقیقاتی 
که جنبه کاربردی دارند(. ما در کشورمان هیچ یک از این 
باید حامی باشد،  دونوع را نداریم. در نوع اول که دولت 
چون پژوهش یک مسئله لوکس انگاشته  می شود و اصاًل 
راه حمایت از آن را نمی داند درنتیجه ساختارهای حمایتی 
الزم برای یک پژوهش موفق را فراهم نمی کند و پژوهشی 
که وابسته به حمایت دستگاه های سفارش دهند است در 
شرایطی که اقتصاد کشور وارداتی-مونتاژی و وابسته به نفت 
است طبیعتا نباید انتظار درخواست های پژوهشی از جانب 
سازمان ها را داشته باشیم؛ به دلیل اینکه بیشتر نیازهای ما 
در حد واردات و مونتاژ و خرید مواد از خارج از کشور است.
چه  مهم  این  بر  کشور  آموزشی  کاستی های 

تاثیری دارد؟ 
فرقی بین آموزش و پژوهش وجود ندارد. اگر در کشور 
پراشکال  پژوهش   بر  دال  دارد،  کاستی هایی  آموزش  ما 
ماست و بالعکس. هر دو این ها الزم و ملزوم یکدیگرند. یک 
سیستم علمی سالم هم آموزش اش را مبنی پژوهش اش 
قرار می دهد و هم پژوهش اش را از آموزش های خوب تغذیه 

می کند.
به نظر شما آیا لغو تحریم ها و به طور کلی اتفاقاتی 
که اخیراً برای ایران در عرصه ی بین الملل رخ داد، 

تاثیری بر روند پژوهشی کشور دارد یا خیر؟
وجود یا عدم وجود تحریم ها در کل نمی تواند تفکر 
را  تحریم  بحث  بخواهیم  اگر  بدهد.  تغییر  را  انسان ها 
پیش بکشیم، در زمان جنگ جهانی دوم آلمان یکی از 
این وجود  با  بود، ولی  تحریم شده ترین کشورهای جهان 
تحقیق  و  کار  در حال  این کشور  در  زیادی  دانشمندان 
بودند. اگرچه این محدودیت ها می تواند سدی باشد برای 
محققین در رابطه با دسترسی به منابع، سفرهای تحقیقاتی 
و استفاده از امکانات فنی و آزمایشگاهی و قطعا زمانی که 
تحریم ها برداشته شود، خیلی کار برای ما آسان تر خواهد 
بود. از طرفی نباید انتظار داشته باشیم که حذف تحریم ها، 
زمانی که هنوز بستر پژوهشی الزم در کشو فراهم نیست، 
ما را صاحب دانشمندان بزرگی بکند؛ چرا که نقوص ما در 

امر پژوهش ریشه ای و عمیق است.

ما در کشورمان با مشکالت بزرگ محیط زیستی 
روبرو هستیم و پژوهش هایی هم در این باره صورت 
می گیرد. چقدر این پژوهش ها می تواند به حل این 
مشکالت کمک کند و چقدر دستگاه های اجرایی این 

دست از پژوهش ها را مورد استفاده قرار می دهند؟
طبقه بندی  گروه  دو  به  ما  محیط زیستی  مشکالت 
اثر  در  که  هست  مشکالتی  آنها  از  بخشی  می شوند؛ 
آلودگی ها،  مثل  شده اند؛  ایجاد  کشور  در  توسعه ناپایدار 
دلیل  به  دیگر  بخش  تاالب ها.  و  دریاچه ها  خشک شدن 
ماهیت جغرافیایی کشور است. کشور ما در کمربند خشک 

گفت وگو با دکتر آخانی
پژوهشگری از جنس طبیعت
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ممکن است احیای دریاچه ارومیه به 
قیمت نابودی سایر اکوسیستم ها انجام 

شود.

فرقی بین آموزش و پژوهش وجود ندارد. 
اگر در کشور ما آموزش کاستی هایی 
دارد، دال بر پژوهش  پراشکال ماست و 

بالعکس.

علمـی دنیا ارتباط خوبی دارند امـا با نزدیکان خود 
ارتبـاط علمـی قـوی ای ندارنـد. یکی از مشـکالت 
مشـخص نبـودن جایگاه هـای )علمی( افراد اسـت، 
بـه طـور  فـرد  یـک  ویژگی هـای  و  توانمندی هـا 
دقیـق تعریف نشـده اسـت. بـرای مثال در کشـور 
مـا یـک پروفسـور یـا محقق کارهـای پژوهشـی و 
مقـاالت زیـادی دارد امـا نمی تـوان تشـخیص داد 
ایـن فـرد به طـور خـاص روی چـه موضوعـی کار 
می کنـد. مشـکل مـا ایـن اسـت کـه افـراد محقق 
مـا روی کارهـای علمـی خاصی متمرکز نشـده اند 
و بسـته بـه ایـن که کجا طـرح یا اعتبـار گرفته اند، 
کارهـای متفاوتـی انجـام داده انـد. آنـگاه زمانی که 
مـن می خواهـم بـا فردی همـکاری کنـم، می بینم 
فـرد همـکارم از بیـن 100 مقالـه خـود 5 مقالـه با 
موضـوع مـورد نظـر مـن دارد امـا فـرد دیگـری در 
نقطـه ای دیگـر از دنیـا از بیـن 100 مقالـه خود در 
هـر 100 مقالـه در رابطـه با موضوع مـورد نظر من 
کار کـرده اسـت، واضح اسـت کـه بین ایـن دو نفر 
فـردی را کـه تخصصی تـر روی یـک موضـوع کار 

کـرده اسـت انتخـاب می کنیم.

با  در فعالیت هایی که انجام می دهید، آیا 
گروه های علمی خارجی همکاری دارید؟ این 

همکاری ها به چه شکل هستند؟
در حـال حاضـر ارتبـاط خوبـی بـا دنیـا داریـم 
نـه این کـه الزامـا مـا بـه آنها وابسـته باشـیم؛ نکته 
مهـم ایـن اسـت که آنهـا نیز به ما وابسـته باشـند. 
بـرای مثـال گروه مـا در حـال حاضر با یک سـری 
Microbi- آنهـا کـه  می کنـد  کار  محققیـن   از 

al ecologist هسـتند و مـا از توانمنـدی آنهـا 
اسـتفاده می کنیـم و آنهـا نیـز از توانمنـدی مـا، 
کـه در زمینه تاکسـونومی و سیسـتماتیک اسـت، 
بـا محققیـن ای  االن  اسـتفاده می کننـد. همیـن 
کار می کنیـم کـه در شـیلی کارهـای اکولوژیـک 
انجـام می دهنـد و نمونه هـای میکروبی شـان را بـه 
ایـران می فرسـتند و مـا روی تاکسـونومی آنها کار 
کـرده و گونه هـای جدیـد معرفی می کنیـم، مقاله 
می نویسـیم و همچنیـن نمونـه میکروارگانیسـم را 
در بانک های میکروبی کشـور نگهـداری می کنیم. 
همین همکاری با اسـپانیا و بولیـوی )که دریاچه ی 
نمـک بزرگـی دارد( نیـز انجـام می شـود. همکاری 
علمـی در زمینه هایـی کـه بـه آنهـا وابسـته ایم و 
از آنهـا کمـک می گیریـم نیـز صـورت می گیـرد؛ 
امـا کشـور دارد بـه سـمتی پیـش مـی رود کـه 
بـه  باشـد،  دوطرفـه  بین المللـی  همکاری هـای 
طـوری کـه هـر دو گروه بـا هـم در تعامل باشـند.

ما هم اکنون میکروارگانیسم های 
مناسب برای فرایندهای مختلف را در 

اختیار داریم و دانش فنی  آن را نیز، و االن 
به مرحله ای رسیده ایم که صنایع میتوانند 

از این دانش فنی ما استفاده کنند. 



15 14

همکاری بسیاری می کنند و همکاران خارجی ما بیش تر در 
دانشگاه های Stanford و UCL هستند.
آیا عالقمند به همکاری هستید؟

صد در صد، بدون همکاری کار زیادی نمی توان از پیش 
برد و همکاری همواره باعث پیش رفت و باال رفتن کیفیت 

کار میشود.
به عنوان فارغ التحصیل موفق دانشگاه تهران و به 
عنوان یک پژوهشگر موفق، برایمان از آینده شغلی 

این رشته در ایران بگویید.
بازار کار در سال های اخیر از نیروهای فارغ التحصیل 
اشباع شده است و نمی توان به راحتی کار پیدا کرد. مراحل 
استخدامی نیز آن قدر طوالنی هست که دست کم باید انتظار 
دو سال بیکاری را داشته باشید تا پروسه ی استخدامی طی 

شود.
شما در حال حاضر در چه زمینه ای فعالیت دارید؟ 
در حال حاضر دو طرح پژوهشی تصویب کرده ام، یکی 
در صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری و دیگری در مرکز 
تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی تهران. که لطف 
کردند و امکانات و پشتوانه ی مالی الزم برای تحقیقاتم را 
در اختیار من قرار دادند، و همچنان در انتظار طی شدن 

مراحل استخدام هستم.
و حرف آخر؟

دست  بَُود  هم  یکی  روزگار  این  بوسیدنی های  "ز 
آموزگار". من همیشه ممنون و مدیون زحمات اساتیدی 
هستم که در محضرشان درس گرفته ام، مخصوصا خانم 
دکتر الهی عزیز که انگیزه و انرژی و انسانیت ایشان همواره 

نیروی محرکه ی من بوده و خواهد بود.

مرکز مراجعه کرد. همه ی اینها کار را سخت می کند، اما 
غیرممکن نمی کند. بیش ترین نقص آن شاید پایین آمدن 
از  سرعت کار باشد. گاهی گروه های تحقیقاتی در خارج 
کشور همزمان به نتایجی مشابه نتایج ما می رسند و آن را 

منتشر می کنند، حال آن که کار ما در مراحل پایانی  است.

آیا برای استفاده از امکانات، مراکز مختلف با شما 
همکاری می کنند؟ 

 بله، به شکل های مختلف همکاری وجود دارد؛ گاهی با 
ذکر نام موسسه در مقاله، گاهی لطف ایشان و گاهی مراکز 
خصوصی با دریافت هزینه ی امکاناتی که در اختیارمان قرار 

می دهند با ما همکاری می کنند.
آیا همپای دیگر کشورها حرکت می کنید؟ 

سعی ما بر این است. ما در ژورنال های معتبر بین المللی 
مقاالتمان را به چاپ می رسانیم و این به آن معنی است که 

از کیفیت الزم برخوردار هستیم.
در فعالیت های خود، چقدر همکاری های داخلی و 

خارجی دارید؟
بالینی  مطالعات  ما  کار  از  بخشی  اینکه  به  توجه  با 
مثال  عنوان  به  داریم.  همکاری  پزشکان  با  حتما  است، 
نورولوژیست های دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران با ما 

تغییر در یکی از آن ها منجر به بیماری شده است. اگر 
در بین این تغییرات، ژنی در آن منطقه وجود نداشته 
باشد که پیش تر به بیماری مورد مطالعه مربوط شده 
باشد، آن گاه به احتمال زیاد ما می توانیم به دنبال ژن 
جدیدی که عامل بیماری است بگردیم. در مرحله ی 
بعدی جدا شدن همزمان تغییرات مورد نظر در افراد 
خانواده بررسی می شود، سپس نتایج باید در افراد غیر 
بیمار ایرانی )به عنوان کنترل( بررسی شود تا اطمینان 
حاصل کنیم که تغییر مشاهده شده در جمعیت نرمال 
جامعه وجود ندارد. در مراحل بعدی مطالعات، بیان ژن 
مورد نظر و عملکرد آن مورد بررسی قرار می گیرد که 
مرحله مطالعات سلولی است و در این مرحله سوال 
این است که محصول ژن موتانت در چه مسیرهای 
به  سلولی دخیل است و تخریب آن چه مشکالتی 

همراه خواهد داشت.
و  مردم  زندگی  بر  مطالعات  گونه  این  تاثیر 

جامعه چیست؟
علت ایجاد این بیماری ها ناشناخته است و در اکثر 
موارد به دلیل ناشناخته بودن، درمان مناسبی برای 
آن ها  ژنتیک  مورد  در  همچنن  ندارد.  وجود  آن ها 
در ایران اطالعاتی در دست نیست. در کوتاه مدت، 
تاثیر مطالعات ما می تواند ارائه ی مشاوره ی ژنتیک به 
خانواده های بیمار باشد تا آثار فردی و اجتماعی بیماری 
را کاهش دهیم و از به دنیا آمدن افراد بیمار دیگر 
جلوگیری کنیم؛ چرا که در حال حاضر این بیماری ها 
درمان ندارند. در دراز مدت، با مشخص شدن ژن ها و 
مسیرهای دخیل در یک بیماری، می توانیم به دنبال 

راهکارهای درمانی آن ها باشیم. 
شما در بیست وچهارمین جشنواره پژوهش و 
فناوري دانشگاه تهران موفق به دریافت جایزه ی 
پژوهشگر برتر شدید، این جایزه را برای کدام 

مطالعاتتان دریافت کردید؟
رساله ی  عنوان  با  شد  داده  من  به  که  جایزه ای 
برتر دکتری بود. رساله ی اینجانب مربوط به بررسی 
ژنتیکی چند بیماری بود:  نوعی بیماری  پوستی به 
 ، 4)ARCI( نام ایکتیوزیس مادرزادی آتوزومی مغلوب
 ALS سندروم هالر وودن5، بیماری های نورودجنراتیِو
و پارکینسون. به علت همپوشانی عالئِم بسیاری از 
بیمارها، تشخیص بالینی برخی از آنها دشوار بود و 
موجب شد تا بر روی نیمن پیک سی نوع دو6  هم کار 
کنیم که به اشتباه با عنوان بیماری ALS به ما معرفی 
شده بود. ما در واقع از ژنوتیپ به فنوتیپ رسیدیم. 
روی بیماری پوستی  ARCIهم به دالیل شخصی کار 
کردم که روی پنج خانواده ی جداگانه از این بیماران 

بررسی صورت پذیرفت. 
جشنواره پژوهش از قسمت های مختلف تشکیل 
شده است و با توجه به اینکه فارغ التحصیل بودم، تنها 
می توانستم در بخش »رساله ی دکتری برتر« شرکت 
نمایم و موفق به دریافت جایزه در این بخش شدم. 
رساله ی  است  الزم  جشنواره  این  در  شرکت  جهت 
دکتری دانشجو، برگرفته از حداقل دو طرح پژوهشی 
مختلف باشد و مقاالت ISI متعدد از آن چاپ شده 

باشد. 

Autosomal recessive congenital Ichthyosis .4
Hallervorden-Spatz Syndrome .5

Niemann Pick C-type 2  .6

چه ژنی باشد، متفاوت است و الگوی اتوزومال غالب و مغلوب 
و وابسته به X برای این بیماری گزارش شده است.

ِقَبل آن  از  آیا  برگزار شد.  چالش سطل آب یخ 
کمکی برای بیماران ALS جمع آوری شد؟

بله. انجمن ALS مستقیما این چالش را برگزار کرد و 
کمک هایی جمع آوری شد. بیماران ALS بسیار نیاز به کمک 
دارند و به همین دلیل، به کمک خانواده های این بیماران 
خصوصا خانواده مرحوم آقای دکتر فهیم، دکتر الهی، دکتر 
بابک زمانی، دکتر مفخم و کمک  شهریار نفیسی، دکتر 
اندک اینجانب، انجمن بیماران ALS راه اندازی گردیده و 
پایگاه اینترنتی آن با آدرس www.HelpALS.com در 
دسترس عموم است. این انجمن محلی برای ارتباط بیماران 
بیماری  وقتی  مثال  است،  یکدیگر  با  آن ها  و خانواده های 
به  دهنده  او دستگاه های کمک  وابستگان  می کند،  فوت 
این بیمار را به دیگر بیماران هدیه می کنند و یا بیماران 
مواجه  آن ها  با  روزمره  زندگی  در  که  مورد مشکالتی  در 
می شوند به یکدیگر مشاوره می دهند. در این وبسایت شماره 
حساب صندوق کمک به بیماران ALS موجود است و مردم 

می توانند از این طریق به بیماران کمک مالی کنند.
مزایایی  چه  از  ایران  در  پژوهشی  کار  انجام 

برخوردار است؟
ژن های دخیل در ایجاد یک بیماری ممکن است در 
باشد. مثال شایع ترین ژن  متفاوت  جمعیت های مختلف، 
بیماری  این  عامل  با شایع ترین ژن  ایران  در   ALS عامل
در اروپا متفاوت است و الزم است که ما جمعیت کشور 
خودمان را از این لحاظ بهتر بشناسیم. بارزترین فایده ی 
برای تشخیص  است که  این  شناختن جمعیت خودمان 
ژن ها  بررسی  اولویت بندی  مشکوک،  افراد  در  بیماری 
متفاوت می شود، پس گذشته از این که مزایای این مطالعات 
چه باشد، الزم است جمعیت خودمان را مطالعه کنیم. عالوه 
بر این، جمعیت ایران ناهمگن است و نژادهای مختلف را در 
خود جای می دهد. یکجانشینی و ازدواج های خویشاوندی 
بخشی از فرهنگ ماست. این ها جمعیت را برای مطالعات 
پیوستگی مناسب می کند. مثال اخیرا دو ژن  جدید برای 
بیماری پارکینسون گزارش شده که هر دوی آنها در بیماران 
ایرانی هستند و یکی از آن ها از آزمایشگاه دکتر الهی گزارش 

شده است.
از سختی هایی که برای انجام این دست از مطالعات 

در ایران، با آن ها روبرو شدید، برای ما بگویید.
مشکالت مالی همواره وجود دارد و معموال پروسه ی 
درخواست و دریافت بودجه بسیار کند پیش می رود. تامین 
مواد و دسترسی به نرم افرازها و پایگاه های اطالعاتی مشکل 
بود، که ان شاء اهلل با رفع تحریم ها بهتر می شود. نمونه گرفتن 
دشواری های  و  ماست  کار  بخش  سخت ترین  بیماران  از 
شماره ی  یک  تنها  که  است  چنین  معموالً  دارد.  فراوان 
تماس از بیماران داریم که پزشکان همکار ما در اختیار ما 
قرار می دهند و باید شخصاً با بیماران تماس بگیریم و آن ها 
را قانع کنیم تا در مطالعات شرکت کنند و اگر راضی به 
همکاری باشند، به شهرستان محل سکونتشان سفر کنیم 

و نمونه تهیه کنیم.
با توجه به این سختی ها، وضعیت یک پژوهشگر 
در ایران را از نظر دسترسی به امکانات و ابزار چگونه 

ارزیابی می کنید؟
بسیاری از امکانات و دستگاه ها در ایران موجود است، 
ولی پراکنده است. برای هر دستگاه و امکانات باید به یک 

پس خوب است از شما بپرسم که اعتبار مالی 
الزم برای تحقیقاتتان از چه منابعی تهیه گردید؟

دانشگاه برای هر دانشجوی کارشناسی ارشد و یا 
دکتری، مبلغ اندکی را در نظر می گیرد و در اختیار 
اساتید قرار می دهد که البته با این  نمی توان کاری از 
پیش برد و به منابع مالی خارج از دانشگاه نیاز است. 
خوشبختانه موسسات مختلفی در سطح کشور وجود 
دارند که از بین طرح های افراد متقاضی، تعدادی را بر 
می گزینند و از آن ها حمایت مالی می کنند. نحوه ی 
براساس  که  است  بدین صورت  گرنت ها  این  جذب 
موضوع کار، به نهادی که از مطالعات در آن زمینه 
حمایت می کند یک طرح یا پروپوزال فرستاده می شود. 
طرح داوری می شود و اگر بتواند نظر داوران را جلب 
بودجه ی الزم  تکمیل شده و سپس  و  اصالح  کند، 
را متناسب با پیشرفت کار دریافت می کند. رساله ی 
دکتری من برگرفته از سه طرح پژوهشی بود که یکی 
در صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری 
)INSF7( و دو طرح دیگر در سامانه پژوهشیار دانشگاه 
علوم پزشکی تهران )بیمارستان های شریعتی و رازی( 
تصویب شد و نهایتا موفق به انتشار بیش از هفت مقاله 

از این طرح ها شدیم.
عمده ی مطالعات شما بر روی بیماری ALS است، 

راجع به این بیماری به ما اطالعات بدهید. 
این بیماری مربوط به سیستم عصبی است و در حال 
حاضر سرشناس ترین فرد مبتال به آن در جهان استفان 
حرکتی  نورون های  بیماری  این  در  می باشد.  هاوکینگ 
و  کورتکس  در   )Upper motor neuron( فوقانی 
 )Lower motor neuron( نورون های حرکتی تحتانی
در ساقه ی مغز و نخاع از بین می روند و براساس این که 
کدام قسمت زودتر از دست برود، بیماری به دو گروه، با 
شروع پشتی )Spinal( و بصل النخاعی )Bulbar(، تقسیم 
می شود. در مواردی که شروع Spinal است، ابتدا اندام های 
حرکتی فوقانی و تحتانی دچار ضعف می شوند، ولی بیماراِن 
با شروع Bulbar در ابتدا با مشکالت بلع، جویدن، گرفتگی 
صدا و تنفس مواجه هستند. در ادامه ی بیماری، عالئم هر 
گروه به سمت عالئم گروه دیگر پیش می رود و بیمار کامال 
فلج می شود. معموال دلیل مرگ این بیماران خفگی بر اثر 
ضعف عضالت تنفسی است. طول عمر بیماران از زمان بروز 
عالئم، معموال 2 تا 5 سال تخمین زده می شود. معموال 
درصد   10 و  تک گیر8  بیماری  این  گزارشات  درصد   90
خانوادگی9 هستند. شیوع بیماری حدودا دو تا سه نفر در 
هر صد هزار نفر تخمین زده شده است و سن بروز بیماری 

معموال باالی 50 سال است.
البته به نظر می رسد سن بروز بیماری در ایران پایین تر 
و  باشند  خانوادگی  مبتالیان  درصد   25 حدودا  و  بوده 
همچنین در مناطق خاصی از کشور شیوع بیماری بیش تر 
است. الگوی توارث این بیماری بر اساس آن که جهش در 
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گفتگو با دکتر آفاق علوی
پژوهشگری متولد دانشگاه تهران
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مقاطع  فارغ التحصیل  علوی،  آفاق  دکتر  خانم 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران در رشته ی 
زیست شناسی سلولی و مولکولی هستند. ایشان در 
جشنواره ی هفته ی پژوهش موفق به دریافت جایزه ی 
»رساله ی برتر« شده اند و این بهانه ای شد تا در این 
شماره با ایشان گفتگویی در مورد تحقیقاتشان داشته 
باشیم. در این گفتگو سواالتی پیرامون پژوهش های 
ایران  در  پژوهش  کلی  به طور  و  علوی  دکتر  خانم 
مطرح شده است تا از پنجره ی تجربیات ایشان به دورنمای 

این مسیر، در ایران نگاهی بیندازیم. 
خودتان را برای خوانندگان ما معرفی کنید.

دانشگاه  در  را  کارشناسی  دوره ی  علوی هستم.  آفاق 
در  مدتی  برای  آن  از  بعد  گذراندم.  اهواز  چمران  شهید 
تعهد  که  چرا  شدم،  کار  به  مشغول  پرورش  و  آموزش 
خدمت داشتم. در سال 83 کارشناسی ارشد را در رشته ی 
زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران آغاز کردم و 
از همان مقطع افتخار پیوستن به آزمایشگاه خانم دکتر الهه 
الهی را داشتم. بعد از آن مستقیما وارد مقطع دکتری شدم و 
این مقطع را هم تحت نظر خانم دکتر الهی گذراندم. در سال 
92 فارغ التحصیل شدم و پس از آن یک دوره پسا دکتری 

هم در خدمت خانم دکتر الهی بودم.
زمینه ی کاری شما چیست؟

هدف پژوهش های ما و به طور کلی گروه دکتر الهی، 
پیدا کردن ژن های جدید عامل بیماری  است. در واقع سعی 
بر آن است که با پیدا کردن ژن هایی که جهش در آن ها 
منجر به بروز یک بیماری می شود، مسیرهای دخیل در آن 
را مشخص کنیم. به طور کلی روی عوامل ژنتیکی دخیل در 
بروز بیماری های پوستی، چشمی و نوروماسکوالر و به طور 

عمده  ALS1 کار کرده ام.

چطور به عوامل ژنتیکی بروز بیماری ها پی می برید؟ 
ما معموال به سراغ خانواده هایی می رویم که بیماری 
در آن ها به صورت توارثی مشاهده می شود. در این افراد 
با بررسی  پیوستگی (Linkage) به دنبال واحد های2 
این  می گردیم.  بیمار  افراد  ی   DNA در  همسانی3 
مطالعات معموال منجر به رسیدن به منطقه ی نسبتا 
از ژنوم می شود که احتماال حاوی ژن عامل  بزرگی 
بیماری است. در ادامه برای کوچک تر شدن محدوده ی 
مورد مطالعه، معموال توالی یابی اگزوم انجام می دهیم. 
داده های توالی یابی اگزوم و مطالعات پیوستگی، در کنار 
هم ما را به تعداد محدودی تغییر ژنی می رساند که 
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هدف پژوهش های ما پیدا کردن ژن های 
جدید عامل بیماری  است. در واقع سعی 

بر آن است که با پیدا کردن ژن هایی 
که جهش در آن ها منجر به بروز یک 

بیماری می شود، مسیرهای دخیل در آن را 
مشخص کنیم

رساله ی دکتری منتخب برگرفته از سه 
طرح پژوهشی بود که نهایتا موفق به 

انتشار بیش از هفت مقاله از این طرح ها 
شدیم.

بسیاری از امکانات در ایران موجود است، 
ولی پراکنده. این ها کار را سخت می کند، 
اما غیرممکن نمی کند. بیش ترین نقص 

آن شاید پایین آمدن سرعت کار باشد.
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برای اطمینان بیش تر از تطبیق محصول آریوسون با 
 HPHC نمونۀ استاندارد، این دو نمونه را باهم در دستگاه
با تطبیق نمودارهای به دست  قرار می دهند. درنهایت 
آمده از آنالیز هر دو نمونه، میزان تفاوت  آن ها مشخص 
می شود. اگر میزان تفاوت  در ویژگی های متفاوت هر دو 
نمونه بیش از حد خاصی باشد، تولید آن محصول متوقف 
می شود. این کار در هر مرحله از تولید انجام می گیرد. 
چون محصول این شرکت با محصول شرکت دانمارکی به 
نام Biosimilar،novo seven است، لذا با انجام این 

مراحل شباهت بین محصوالت به اثبات می رسد.
خط تولید آنتی بادی های مونوکلونال 

در این  قسمت کشت سلولی به صورت سوسپانسیون 
و در مخازنی به نام بیوراکتور انجام می شود. تمام شرایطی 
که برای کشت سلول نیاز است، به وسیلۀ کامپیوتر و 
توسط دستگاه ها کنترل می شود. حجم تولید این  بخش 
4000 لیتر در هر مرحله از کشت است که درون دو 
عدد بیوراکتور 2000 لیتری صورت می گیرد. کارکردن 
با چنین سیستم بزرگی مشکالت زیادی به همراه دارد. 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بخش  این  در  که  سلولی 
در  و  ندارد  را  میکروارگانیسم ها  سایر  با  رقابت  توانایی 
رقابت با آن ها حذف می شود. پس کوچک ترین آلودگی 
می تواند در طی چند ساعت کل محیط کشت را آلوده 
بنابراین  ریخته شود.  دور  باید  لیتر   2000 کل  و  کند 
نگه داری این حجم از سلول در محیط کشت به مدت 
بیست تا سی روز و بدون استفاده از هیچ آنتی بیوتیک و 
مواد شیمیایی اضافی، کار بسیار دشواری است. درضمن 
توانایی کارکردن در مقیاس بزرگ و صنعتی نیز از دیگر 
چالش هاست. زیرا سلول ها حتی در این مقیاس نیز باید 
همان پتانسیلی را که درون یک ارلن دارند از خود نشان 
بدهند. تمام پارامترهای کشت سلول در تمام طول روز 
توسط اپراتورها تحت بررسی می باشد. از زمان کشت اولیه 
تا برداشت محصول نهایی حدود پانزده روز طول می کشد. 
بخش های  و  بخش  این  در  که  سلول هایی  تمام 
تولیدی دیگر استفاده می شوند، به طور کامل در بخش 
R&D آماده سازی شده اند و مورد تایید قرار گرفته اند. 
ریتوکسی مب  بخش،  این  تولید صنعتی  فاز  در  اکنون 
یک  -که  بواسیزومب  و  می شوند  تولید  هرسپتین  و 
آنتی آنژیوژنز است و برای سرطان های کلرکتال استفاده 

می شود- در فاز R&D قرار دارد.
فرایند  یک  باید  سلولی  کشت  دوره ی  هر  از  بعد 
شست وشو انجام شود تا چیزی از کشت قبلی باقی نماند. 
قرار  استفاده  مورد  برای شست وشو  نهایت  در  که  آبی 
می گیرد بررسی می شود تا چیزی از کشت سلولی قبل 
در آن باقی نمانده باشد. سپس در دمای 121 درجه ی 
برای  فرآیندهایی  ساعت  یک  مدت  به  و  سانتی گراد 

استریل کردن تمامی وسایل انجام می شود. 

نظر،  مورد  ژن  بیان  میزان  بیش ترین  با  سلول هایی 
 master( می دهند  تشکیل  را  اولیه  بانک  سلول های 
cell bank(. از master cell bank در چندین ویال 
سلول های working cell bank به دست می آید، که 
هر ویال سرآغاز تولید یک کشت سلولی در مرحله ی 

تولید است. 
ابتدا یک working cell bank در یکTفالسک 
کشت داده می شود. داخل این فالسک به تدریج سلول ها 
 rolling مرحلۀ  به  تعداد  نظر  از  تا  می شوند  تکثیر 
می رسند. سلول هایی که در این rollerها قرار دارند، با 
استفاده از محیط کشت، رشد و تکثیر پیدا می کنند و 
در این مدت پروتئین مربوطه، یعنی فاکتور۷ را نیز تولید 
و داخل محیط کشت ترشح می کنند. در تولید فاکتور۷ 
و  می شود  جمع آوری  روزانه  صورت  به  کشت  محیط 
محیط کشت جدید اضافه می گردد؛ که به این فرآیند 

harvesting گفته می شود.

محیط کشتی که به صورت روزانه جمع آوری می شود، 
درون مخازنی قرار می گیرد. این محیط کشت که دارای 
پروتئین های  بقیۀ  شامل  ماست،  نظر  مورد  پروتئین 
ترشحی سلول ها و سلول های کنده شده از دیوارۀ ظرف 

نیز می باشد. 
و  می گیرد  صورت  فیلتراسیون  بعد  مرحله ی  در 
سلول های موجود، از محلول جمع آوری می شوند. حاال 

محیط کشت سلولی وارد مرحلۀ خالص سازی می شود.
ابتدا در ستون های کروماتوگرافی -که براساس اتصال 
فاکتور۷ به آنتی بادِی مربوطه است- فاکتور۷ از محلول 
محیط کشت سلولی جدا می شود و بقیۀ پروتئین ها به 
همراه محلول خارج می شوند. در طی مراحل بعدی با 
تغییر شرایط pH و بافری، فاکتور۷ متصل به آنتی فاکتور۷ 
جدا می شود. ولی فاکتور۷ در این حالت که به صورت یک 
پروتئین پنجاه کیلودالتونی می باشد، یک فاکتور۷ فعال 
نیست. نوع فعال کردن آن  نوعی شکست پروتئولیتیک 
است. بعد از شکسته شدن یک پروتئین بیست کیلودالتون 
و یک پروتئین سی کیلودالتون به دست می آید. در آخر 
هم فرآیند فیلتراسیون روی آن رخ می دهد و فاکتور۷ 
مرحله  یک  خالص سازی  از  بعد  می شود.  تولید  فعال 

فیلتراسیون ویروسی نیز روی آن انجام می شود.
بخش کنترل تولید

در بخش QC تمامی مراحل تولید مرحله به مرحله 
آزمایش می شوند. در واقع این بخش باید مجوز پایان یک 

مرحله و آغاز مرحله ی بعد را به بخش تولید بدهد. 
در قسمتی از بخش QC شرکت، آب و مواد ورودی 
تولیدی و  تایید وارد بخش های  از  کنترل شده و پس 
تشکیل  مواد  و  خواص  تمام  یعنی  می شوند.  مصرفی 

دهندۀ آن ها مورد سنجش قرار می گیرد.

می شود  انجام  بخش  این  در  که  کارهایی  از  یکی 
clean room نمونه برداری از مواد واردشده است که در

های مخصوص انجام می شود. پس از کنترل کیفی مواد، 
دیگر  کنترل  اتاق  می  شوند.  وارد  انبار  قسمت  به  آن ها 
 clean room دارای که  است  مواد  توزین  به  مربوط 
می باشد و پس از انجام بررسی، مواد به بخش تولید ارسال 
می شوند. تمام مواد و وسایلی که به بخش تولیدی وارد 
می شوند، کنترل کیفیت آن ها باید در این قسمت تایید 

شود.
موادی که در دماهای پایین تری نگه داری می شوند، 
در اتاق های مشخص با دمای قابل کنترل، قرار می گیرند. 
از  است،  متفاوت  مختلف  مواد  نگه داری  شرایط  چون 
چندین فضای جداگانه استفاده می شود که هر یک دمای 
مشخصی دارند. مثال دمای یک اتاق بین 2 تا 8 درجه و 
دیگری حدود 20- است. حتی در مواردی از یخچال هایی 

با دمای ۷0-  استفاده می شود.
بخش تضمین کیفیت4

کنترل  اساس  و  کیفی  کنترل  تست های  ماهیت 
کیفی محصوالت کامالً طبق گواهی نهایی5 خوِد محصول 
و موارد ذکر شده در آن است. هر تستی که خود شرکت 
کنترل  بخش  در  است،  داده   انجام  ماده  روی  سازنده 
کیفیت نیز انجام می شود و نتایج باید دقیقاً با اطالعات 

روی محصول یکسان باشد.
تمام کارهایی که توسط هر قسمت انجام می شود، 
 SOP باید نوشته شوند و مطابق با اصولی تحت عنوان
کار  انجام  نحوۀ  دستور  درواقع   SOP بگیرند.  صورت 
است که با تمام جزئیات نوشته می شود. تمام این موارد 
نگه داری  کیفیت6  کنترل  نام  به  قسمتی  در  مدارک  و 

می شوند. 
باید توجه داشت که کنترل کیفیت با تضمین کیفیت 
تفاوت دارد. کنترل کیفیت در آزمایشگاه صورت می گیرد 
و صرفاً روی مواد اولیه و محصوالت انجام می شود. حال 
این سوال مطرح می شود که آیا انجام یک تست سنجش 
محصوالت  تمامی  که  کند  تضمین  می تواند  کیفیت 
تست  انجام  در  مثال  برای  نه؟  یا  دارند  کیفیت خوبی 
استریل بودن، وقتی با بررسی، استریل بودن یک ویال 
تایید می شود، تضمینی نیست که ویال بعدی نیز استریل 
باشد و نیاز به آزمایش دارد. از طرفی هم این امکان وجود 
ندارد که کل محصوالت موردآزمایش قرار بگیرند. پس 
باید اقداماتی صورت بگیرد که عالوه بر کنترل کیفیت، 
بتوان تضمین کرد که کل محصوالت دارای کیفیت  الزم 
هستند )تضمین کیفیت(. در تضمین کیفیت قواعدی 
تمام  کیفیت  سالمت  آن ها  انجام  با  که  دارد  وجود 

محصوالت تضمین می شود.
طبق قوانین باید هر شش ماه یک بار تست با محیط 
ویال های  در  دارو  جای  به  یعنی  شود.  انجام  کشت 
بسته بندی محیط کشت ریخته می  شود. سپس تمامی 

QA (Quality assurance)1  .4
Certification .5

QC (Quality control)j .6

معرفی شرکت
دارای  افراد  از  گروهی   1388 سال  اواسط  در 
تحصیالت دانشگاهی به همراه متخصصین باتجربۀ صنعت 
بیوتکنولوژی دارویی، شروع به ایجاد مجموعه ای جدید 
و منحصربه فرد کردند که هدف این مجموعه تحقیق، 
توسعه و تولید داروهای نوترکیب، باالخص آنتی بادی های 
مونوکلونال دارویی است. طراحی تمامی ابعاد مجموعه، 
براساس استانداردهای اروپایی و توسط تیم های باتجربۀ 
اجرایی  عملیات  گرفته است.  صورت  خارجی  و  داخلی 
ساخت این مجموعه با کمک تیم های مجرب داخلی و 
خارجی و در بازۀ زمانی 23 ماه ،که در نوع خود برای 
پروژه های بزرگ این چنینی یک رکورد محسوب می شود، 
به انجام رسیده است. قسمت تولید به سیستم مونیتورینگ 
الکترونیکی مرکزی1 مجهز شده است تا به این وسیله کلیۀ 
پارامترهای قابل کنترل یا قابل مونیتورینگ ساختمان، 
شود؛  اداره  کامپیوتری  پیشرفتۀ  سیستم های  توسط 
به طوری که در هر ثانیه اطالعات زیادی به این سیستم 
در  اتوماتیک  فرمان های  اِعمال  با  و همراه  ارسال شده 

سیستم ذخیره می گردد.
شرکت دانش بنیان آریوژن برای این که بتواند عالوه 
بر تامین نیازهای داخلی و منطقه ای، بخشی از نیازهای 
بازارهای اروپایی را نیز تامین کند، از آخرین استانداردهای 
اروپایی برای تولید دارو بهره می برد. بخش تولید با داشتن 
بیش از چهارهزار مترمربع فضای تمیز2 در چندین بخش 

مجزا تاسیس شده است. 
تحقیق و توسعه3

برنامه ریزی آریوژن در تولید داروهای بیوتکنولوژِی 
پرمصرف با ساختاری پیچیده باعث شده است که فعالیت 
قرار  باالیی  اولویت  در  توسعه شرکت  و  تحقیق   بخش 
بسیار طوالنی،  توسعه  و  تحقیق  مراحل  اگرچه  بگیرد. 
سخت و شامل هزینه های بسیار باال می باشد، اما محوریت 
این واحد با توجه به رفع نیازهای عمدۀ بیماران مبتال به 
بیماری های صعب العالج کشور، بومی سازی مراحل کامل 
تولید و امکان تولید در مقیاسی با قابلیت صادرات، بسیار 

حائز اهمیت است.
تولید  خط  دو  به  مجهز  توسعه،  و  تحقیق  بخش 
کامل در مقیاس آزمایشگاهی -شامل انواع فرمانتورها، 
و سایر تجهیزات کشت سلولی، تجهیزات  بیوراکتورها 
کامل برای پاالیش پروتئین های نوترکیب، فرموالسیون 
و لیوفیلیزاسیون- و همچنین بخش تولید محصوالت در 

مقیاس نیمه صنعتی می باشد.
بخش های مختلف شرکت

بخش انبار
انجام نظافت های الزم و  انبار،  بعد از ورود مواد به 
کنترل بسته بندی، مواد در سیستم ثبت می شوند. سپس 

مواد می توانند به فضای قرنطینه منتقل شوند. 

BMS  .1
clean room .2

R&D .3

vali- به این صورت است که Validation  و fication
dation به معنای صحه گذاری روی یک فرآیند می باشد 
و qualification به معنی صحه گذاری روی عملکرد و 

ساختار یک دستگاه است. 
یکی دیگر از روش هایی که باعث تضمین کیفیت 
می شود، batch release است. در این مرحله باید همۀ 
کارهایی که انجام می گیرند، گزارش و ثبت شوند. برای 
این که این اسناد قابل ردیابی باشند، باید این اطالعات از 
QA به دست افراد برسد. در این روش پس از اتمام یک 
فرآیند، QA بررسی می کند که تمام کارها طبق استاندارد 
 QA پیش رفته باشد. پس از این مرحله، درنهایت SOP

اجازۀ تولید و فروش محصول را صادر می کند.
بخش تولید مادۀ اولیۀ موثره

تکنولوژی  دارای  موثره  اولیۀ  مادۀ  تولید  بخش 
تجهیزات  سلولی،  کشت  رولرانکوباتورهای  رولرباتل۷، 
پیشرفتۀ کروماتوگرافی و پاالیش پروتئین های نوترکیب، 
سیستم های مختلف میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون 
و سیستم های مختلف نگه داری و توزیع مواد بیولوژیک 
می باشد. در این بخش مادۀ موثره فاکتور۷ انعقادی خون 

با نام تجاری »آریوسون« تولید می شود.
بخش تولید مادۀ اولیۀ موثره با تکنولوژی بیوراکتور 
سلولی،  بانک  شامل  که  است  کامل  تولید  خط  یک 
پیشرفته  تجهیزات  سلولی،  کشت  فرمانتورهای 
نوترکیب،  پروتئین های  پاالیش  و  کروماتوگرافی 
سیستم های مختلف میکرو فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون 
و سیستم های مختلف نگهداری و توزیع مواد بیولوژیک 
می شود. در این بخش، تولید مادۀ موثرۀ آنتی بادی های 
تجاری  نام  با  ریتوکسی مب  مانند  درمانی  مونوکلونال 
»زیتاکس«، تراستوزومب با نام تجاری »آریوتراست« و 

داروی اتانرسپت با نام » آلتبرل« صورت می گیرد.
بخش تولید فاکتور7

نوترکیب  و  فعال شده  انعقادی  فاکتور۷  آریوسون، 
به شمار  گلیکوپروتئینی  مولکول  ماکرو  یک  که  است 
می آید. این ماده با تکنولوژی DNA نوترکیب و با استفاده 

از سلول های کلیۀ نوزاد همستر )BHK( تولید می گردد.
این دارو باعث فعال شدن مسیرخارجی آبشار انعقادی 
به  مبتال  بیماران  به  می گردد.  خون  انعقاد  جریان  در 
هموفیلی مادرزادی آ و ب -که مبتال به کمبود فاکتورهای 
بروز  هنگام  در  معمول  به طور  و9 هستند-  انعقادی 8 
خون ریزی یا جهت پیشگیری از خون ریزی حین عمل 
جراحی، فاکتورهای انعقادی 8 و 9 تزریق می گردد. در 
بدن تعدادی از بیماران با گذشت زمان و در اثر دریافت 
مکرر فاکتورهای 8 و 9 ساخت پادتن  مهارکننده علیه این 

فاکتورها شروع می شود.
سطح این مهارکننده ها تدریجا به مقداری می رسد 
که تمام فاکتور انعقادی 8 و 9 تزریق شده به بیمار را مهار 
کرده، و مانع از تاثیر انعقادی آن ها می گردند. در این حالت 
مصرف فاکتور هفت انعقادِی فعال شده با دوز نسبتاً باال ) 
µg/kg 120-90 (، باعث فعال شدن فرآیند انعقاد خون 
و نهایتاً قطع خون ریزی فعال در این بیماران می گردد؛ 
که این موضوع اهمیت وافری برای زندگی این افراد دارد.

در  ماده  این  تولید  به  مربوط  فرآیندهای  تمام 
صورت  clean roomها  از   مختلفی  کالس های 
می گیرد. کالس های مختلف clean room بر اساس 
میزان ذرات مجاز موجود در اتاق و میزان تعویض هوا در 

هر اتاق مشخص می شوند. 
پس از کشف ژن فاکتورcDNA ،۷ مربوط به آن را 
می سازند و داخل ژنوم سلول پستان دار قرار می دهند. 

roller bottle 7:ظرفی برای کشت سلول ها، که به صورت 
لوله ای شکل است و برای افزایش سطح کشت سلول روی 

سطح آن چین خوردگی های زیادی وجود دارد.

مراحل مثل زمانی که دارو در ویال ها بود انجام می شود. 
درنهایت هیچ کدام از ویال های حاوی محیط کشت نباید 
آلودگی داشته باشند. حال در صورتی که هر شش ماه 
یک بار این تست انجام شود، می توان مثالً با انجام تسِت 
احتمال  با  محصوالت،  از  درصدی  روی  بودن  استریل 
درضمن  کرد.  تضمین  را  محصوالت  سالمت  باالیی 
هر شش ماه یک بار باید تست های دیگری مثل تست 
میکروبی و...  نیز انجام شوند. با کنار هم قرار دادن تمام 
نتایج، درنهایت می توان سالمت محصوالت را از هر لحاظ 
تضمین کرد. تمام این کارها همان فرآیند تضمین کیفیت 

می باشد. 
 GMP در صنعت داروسازی باید مقررات بین المللی
 GMP مسئول بررسی رعایت مقررات QA .رعایت شود

است. 
تمامی فرآیندهای ذکرشده باید دارای SOP باشند. 
با این کار هر مشکلی که در محصول نهایی مشاهده شود 

قابل پیگیری و ردیابی خواهد بود.
در مرحله ی بعد باید qualification انجام شود. 
تایید  مورد  فعالیت یک دستگاه  باید  ابتدا  در حقیقت 
قرار بگیرد تا بتوان صحت محصول آن را بررسی کرد. 
در این مجموعه تمامی دستگاه ها، بیوراکتورها و ... ابتدا 
qualified می شوند. Qualification در سه مرحله 
installa-  ،  design qualificationمی شود :انجام 
operation qualifica-  ،tion qualification

tion. در ابتدا باید شرکت سازنده، طرح اولیۀ محصول 
خود را ارائه دهد تا با توجه به نیاز شرکت، مورد تایید 
in-  یا تکذیب قرار بگیرد. پس از ساخته شدن دستگاه

stallation qualification انجام می شود؛ که بررسی 
می شود آیا از مواد و فرآیندهای الزم در ساخت دستگاه 
استفاده کرده است؟ در operation qualification با 
راه اندازی دستگاه صحت عملکرد آن مورد بررسی و تایید 

قرار می گیرد.
Validation نیز یکی از راه هایی است که به ما در 
quali-بخش تضمین کیفیت کمک می کند. تفاوت بین 

شرکت دانش بنیان 
آریوژن برای 

این که بتواند 
عالوه بر تامین 

نیازهای داخلی و 
منطقه ای، بخشی 

از نیازهای بازارهای 
اروپایی را نیز تامین 

کند، از آخرین 
استانداردهای 

اروپایی برای تولید 
دارو بهره می برد.

 در صنعت 
داروسازی باید 

مقررات بین المللی 
PMG رعایت شود. 
AQ مسئول بررسی 

رعایت مقررات 
PMG است.

گزارش بازدید دانشجویی از 

شرکت آریوژن زیست دارو
 این مطلب گزارشی از بازدید دانشجویی از شرکت آریوژن زیست دارو می باشد، 
الهی،  اتفاق کالس درس ژنتیک ملکولی سرکار خانم دکتر  پاییز 1394 به  که در 
این  در  است.  گردیده  برگزار  دانشگاه تهران  زیست شناسی  دانشکده  ژنتیک  استاد 
بازدید، ابتدا مطالب کلی در مورد تاریخچه، ساختار و چشم انداز آریوژن بیان شد. 
پس از آن به بازدید از بخش های مختلف شرکت و ارائه توضیحات مربوط به هر 
یک از بخش ها  پرداخته شد. در ادامه این شرکت و هریک از بخش هاي آن معرفي         

خواهند شد.

بی
عر

مه 
ط

فا

آریوسون، 
فاکتور7 

انعقادی فعال 
شده و نوترکیب 

است که یک 
ماکرومولکول 
گلیکوپروتئینی 

به شمار می آید.

عکس1: 
قسمت های مختلف 
شرکت
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ــن  ــای چندی ــم تالش ه ــه علی رغ شــد ک
ــرد  ــرار ک ــود، ف ــن موج ــرای گرفت ــر ب نف
ــود  ــن موج ــد؛ ای ــترس ش و غیرقابل دس
بــا پاهــای بســیار بلنــد خــود و حرکتــی 
جهشــی مطمئنــاً طعمــۀ بســیار ســختی 

ــت. ــکارچیانش اس ــرای ش ب
روز دوم

گــروه بــرای نمونه بــرداری مجــددا 
ــا  ــت، ب ــگاه رف ــک پای ــاحل نزدی ــه س ب
ایــن تفــاوت کــه مســاحت بیشــتری 
ــن  ــد. در ای ــی ش ــاحل بررس ــول س از ط
چهــار  هــر  کــه  بــود  نمونه بــرداری 
خلیج فــارس  چســب  کشــتی  گونــه 
مشــاهده شــد، و البتــه دو گونــه کیتــون 
 Acanthopleura vailantii بــزرگ 
شــاخۀ  از   Chitin peregrinus و 
 polyplachophora ــروه ــان و گ نرم تن
ــون کوچــک  ــه کیت ــک گون ــه همــراه ی ب
Ischnochton yerburyi نیز مشــاهده 
شــد. تفــاوت دو گونــۀ بــزرگ در آرایــش 
ــود.  ــا ب ــار صدف ه ــش کن ــکل پوش و ش
در ادامــه بازهــم میگوهــای بشــکن زن و 
ــوادۀ portunidae و  ــای خان خرچنگ ه
ــد.  ــارز بودن ــای ب xanthidae از نمونه ه
در ایــن روز الشــۀ یــک ســفره ماهی، 
قــره غــاز و اســکلت یک الک پشــت ســبز 
ــا ورود  ــر آن ب ــالوه ب ــد. ع ــدا ش ــز پی نی
ــته ماهی  ــه آب، فرش ــراد ب ــدادی از اف تع
ــد  ــز صی ــر نی ــی دیگ ــوع ماه ــد ن و چن

جنــس  همــراه  بــه   lacunasum
و  پرشــمارترین  lithophaga)عکــس4(از 
نمونه های شناسایی شــده  جالب تریــن 
در  نمونه هــا  کامــل  )لیســت  بودنــد. 

ــت( ــده اس ــي آم ــدول  پایان ج
از دیگــر نمونه هــای شناسایی شــده 
کرم هــای  بــه  می تــوان  اول  روز  در 
پرتــار فلســی nereis، و پرتــار آتشــین از 
خانــوادۀ کرم هــای حلقــوی و البتــه النــۀ 
اشــاره  پرتار هــا  توســط  ساخته شــده 
ــز در روز  ــه تنان نی ــروه کیس ــرد. از گ ک
ــراه  ــه هم ــس 5( ب ــی )عک ــان حباب اول مرج
ــادي از اســکلت  مرجــان هــاي  تعــداد زی

ــد. ــده ش ــتاره ای  دی ــزی و س مغ
ــا  ــروه ب ــتراحت، گ ــی اس ــس از کم پ
تاریکــی شــب  در  نورانــی  تجهیــزات 
ــن  ــه ای ــگاه، و البت ــرب پای ــمت غ ــه س ب
ــه  ــدی، بلک ــزر و م ــۀ ج ــه در ناحی ــار ن ب
ــس  ــاد. پ ــه راه افت ــکی ب ــۀ خش در ناحی
زمینــه  در  موضوعاتــي  فراگیــری  از  
ــا کمــک ســتارگان و صــور  مســیریابی ب
در  شــد.  آغــاز  نمونه بــرداری  فلکــی، 
ایــن منطقــه نیــز ابتــدا فســیل هایی 
نه چنــدان قدیمــی از صــدف  بی مهــرگان 
ــرب  ــه عق ــپس یک گون ــد، و س ــت ش یاف
همــراه  بــه  نشــد(  شناســایی  )کــه 
ــد و  ــوادۀ کارابی ــک از خان ــن سوس چندی
ــن  ــن حی ــد، در ای ــع آوری ش ــو جم گک
یــک گونــه مــوش کانگورویــی هــم دیــده 

ــز  ــرۀ هرم ــت جزی ــان محیط زیس در دپارتم
ــره ، اطــراق  ــع در جنــوب شــرقی جزی ، واق
ــگاه  ــر آزمایش ــالوه ب ــه ع ــی ک ــرد؛ جای ک
ــه گــروه از آن اســتفاده ای  ــه البت مجهــز )ک
نکــرد(، دارای نمونه هــای جالبــی از اســکلت 
بخشــی از جمجمــه و مهره هــای کمــری 
ــی  ــگاه، نمونه های ــن پای ــود! در ای ــک وال ب ی
ــه  ــد )ک ــکارابید، کارابی ــک های اس از سوس
را  مورفولوژی شــان  فــرق  بزرگ تریــن 
می تــوان در نحــوۀ ادغــام قســمت ســر 
ــمار  ــه، سوس ــت(، الرو پروان ــینه دانس ــا س ب
ــک  ــا را مارمول ــره آن ه ــه در روزم ــو )ک گک
ــش  ــمی بودن ــه س ــتباه ب ــد و به اش می نامن
نیــز  خانگــی  مــوش  و  دارنــد(  اعتقــاد 
ــه اقامــت  ــک هفت مشــاهده شــد.در طــی ی

آذر 1394،  تاریــخ چهاردهــم  در 
مقطــع  دانشــجویان  از  جمعــی 
و  ارشــد  کارشناســی  کارشناســی، 
ــوری و  ــوم جان ــتۀ عل ــری در رش دکت
ــاتید  ــراه اس ــه هم ــای آن، ب گرایش ه
دکتــر  رحیمیــان،  دکتــر  محتــرم، 
ندرلــو و جنــاب پارســا، بــه مــدت یــک 
ــع در  ــز واق ــرۀ هرم ــی جزی ــه راه هفت
خلیج فــارس شــدند. هرمــز، جزیــره ای 
بیضی شــکل و نســبتاً کوچــک بــه 
اســت.  کیلومترمربــع  مســاحت 42 
در  چشــم گیر  نکتــۀ  ابتدایی تریــن 
ــت،  ــرخ آن اس ــاک س ــره خ ــن جزی ای
ــه  ــوان ادوی ــود به عن ــه می ش ــه گفت ک

و غــذا اســتفاده می شــود.
ــروه  ــرداری، گ ــفر نمونه ب ــن س در ای

روز اول
کنــار  ســاحل  از  نمونه بــرداری 
نمونه هایــی  و  شــد  انجــام  پایــگاه 
میگوهــای  خرچنگ هــا،  از 
)2 عکس ( یی یا ر نتیس د ما ، ن بشــکن ز

)کــه  نرم تنــان  از  بســیاری  صــدف  و 
بعضــاً ســرپناهی بــرای خرچنگ هــای 
ــد.  ــع آوری ش ــد( جم ــز بودن ــزوی نی من
چســب ها  کشــتی  نمونه هــای  بعضــاً 
ــان  ــم در هم ــی ه ــای حباب ــا مرجان ه ی
ــه  ــه ای ب ــی نمون ــد؛ ول ــده ش ــاحل دی س
بــا نزدیک شــدن  پایــگاه آورده نشــد. 
ــوا،  ــدن ه ــرد ش ــاب و س ــروب آفت ــه غ ب
ــروه  ــد و گ ــگاه آورده ش ــه پای ــا ب نمونه ه
ــه شناســایی  ــا کمــک اســاتید شــروع ب ب
ــرد. از  ــا ک ــات گونه ه ــی خصوصی و بررس
نمونه هــای شناسایی شــدۀ خرچنگ هــا 
 Thalamita crenata، می تــوان  
Cha� و جنــس   Thalamita pryna
 Portunidae خانــوادۀ  از   rybdis
خانــوادۀ  از  همین طــور  بــرد.  نــام  را 
Xanthidae می تــوان بــه گونه هــای 
aterga� و   Lepodius exaratus
از  کــرد.  اشــاره    tis integerrimus
 Synalpheus ــس ــز دو جن ــا نی میگوه
ــارن  ــای نامتق ــا چنگک ه و Alpheus  ب
 Squillaبــه وفــور مشــاهده شــدند، گونــۀ
 stomatopoda از راســتۀ   empusa
کــه بــا نــام شــیخک یــا مانتیــس دریایــی 
ــی  ــورد بررس ــز م ــود نی ــناخته می ش ش

ــت. ــرار گرف ق
زشاخۀنرم تنان نزدیک به ســی گونه  ا
شناســایی شــد کــه بیشــتر آنهــا از 
و   )Gastropoda(شــکم پایان ردۀ 
دوکفه ای هــا بودنــد. گونه هایــی مثــل 
 Plananxis sulcatus، nasarius
 Cyprea tardus و   deshaysiana
 Pinnaــل ــی مث ــکم پایان و گونه های از ش
 Trychyrardiumعکــس3(و(muricata

در هرمــز، نمونه بــرداری از هشــت ناحیــه 
ــه علــت نزدیکــی  مختلــف انجام شــد؛ و ب
ــکل از  ــر، در ش ــه یکدیگ ــه ب ــار ناحی چه
پنــج نشــانه گذار استفاده شــده اســت.

)1 )عکس 

ــه  ــوان ب ــده را می ت ــی بررسی ش نواح
ســه جــزء تقســیم کــرد: ناحیــۀ بیــن جزر 
و مــدی )کــه بیشــترین نمونه بــرداری 
ــۀ  ــد(، ناحی ــام ش ــه انج ــن ناحی در همی
خشــکی و کوهســتانی و جنــگل حــرا؛ که 
ــه از  ــودات آن منطق ــه موج ــر ناحی در ه
ــه بی مهــره و مهــره دار مــورد کاوش  جمل

قــرار گرفتنــد.

هرمز، جزیره ای 
بیضی شکل و 
نسبتاً کوچک 
به مساحت 24 
کیلومترمربع 

است. ابتدایی ترین 
نکتۀ چشم گیر 

در این جزیره خاک 
سرخ آن است، که 

گفته می شود 
به عنوان ادویه 
و غذا استفاده 

می شود.

در جستجوی
بارناکل ها، کرم ها و خرچنگ ها

   “یکی از روش های آموزش جانورشناسی، آموزش در محیط طبیعی زیست جانوران است، 
آموزشی که دارای اثری دراز مدت است و برای سال ها در ذهن و حافظه دانشجویان باقی میماند. 
در این سفرها عالوه بر جنبه  علمی کار، فرصتی بسیار مناسب هم برای آموزش مهارت های 
و  دانشجویان  روزه  چند  زمانی  بازه  یک  در  که  چرا  میآید،  بوجود  تیمی  کارهای  و  زندگی 
معلمان همراه آنها چندین شبانه روز را در ارتباطی نزدیک با یکدیگر قرار میگیرند، فرصتی 
که امکان تکرار آن برای بسیاری از دانشجویان ناممکن است. لذا در سال های گذشته همواره 
سعی کرده ایم تا با وجود مشکالت فراوان لجستیکی و هماهنگی و نیز مسئولیت خطیر بهمراه 
داشتن دانشجویان، این سفرها را به انجام برسانیم.البته انجام این سفرها بدون هماهنگی و 
همراهی مسئوالن دانشکده و پردیس، هم از حیث اختصاص بودجه الزم و هم از جهت صدور احکام 
و نامه نگاری ها، ممکن نبود. بخصوص در دو سال گذشته همراهی آقایان دکتر پزشک، دکترعلی زاده، 
و دکتر زینلی در درون دانشگاه عالوه بر همراهی مدیر کل حفاطت محیط زیست هرمزگان )آقای 
مهندس وفادار(، و مسئول ایستگاه هرمز )آقای مهندس رنجبر( در این زمینه مثال زدنی بوده است.

سایر ارکان پردیس و دانشکده از حسابداری تا امور مالی و اداری و کارمندان آنها نیز از هر جهت 
با ما همکاری داشته اند، لذا از این فرصت استفاده کرده و صمیمانه از آنها برای کمک در آموزش 
فرزندان این سرزمین تشکر و قدردانی مینمایم که بدون کمک همه آن ها انجام این کار ناممکن بود.

   حسن رحیمیان -تهران-6 بهمن ماه 1394”

Decapoda

Matutidae Matuta planipes

Xanthidae Lepodius exaratus

atergatis integerrimus

Portunidae Thalamita crenata

 charybdis

thalamita pryna

Pseudoziidae Pseudizius caystrus

Porcenalidae Petrolisthes rufiscens

Pilumnopeus convexus

Eriphidae Eriphia smithy

Leucosidae leusisca rubifera

macrophtalmidea macrophtalmus sulcatus

Ciripedia

Macrouraphia permitini

chthamelus Chthamelus barnesii

Amphibalanus amphitrite

Iblidae Ibla cumingii

Chelolibia testuinaria

Tetrachilita rufotincta

Menippidae Menippe ramphii

عکس 1: مناطق 
نمونه برداری شده 
در سفر هرمز

عکس 2: 
مانتیس یا 
شیخک دریایی

 عکس 3:
Pinna muricata 
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عکس 5: مرجان حبابی

عکس 4: جنس 
lithophaga با 
صدفی نرم درون 

سنگ ها مامن 
می گزیند
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روی  نماتوســیت های  باوجــود  کــه 
ــداران دیگــر، بســیاری  ــرای جان بدنــش ب
ســمی بــه حســاب می آیــد. در کنــار 
ایــن شــقایق قــادر بودیــم خیــار دریایــی 
ــز  ــه ای Pinna muricata را نی و دوکف
ــتروپودهای  ــه گاس ــم، البت ــاهده کنی مش
کــه   conomurex مثــل  دیگــری 
شــباهت بســیار زیــادی بــه جنــس 
مشــاهده  هــم  دارنــد  Conus)عکــس6( 
ــان  ــرای انس ــوس ب ــس کون ــدند. جن ش
بســیار ســمی اســت و نبایــد بــا آن 
تمــاس مســتقیم فیزیکــی داشــت؛ ولــی 
و  نیســتند  این گونــه  کونومورکس هــا 
تفــاوت ظاهری شــان در یــک فرورفتگــی 
در کنــار صــدف اســت. پــس از بازدیــد از 
منطقــه، گــروه بــه ســمت کمــپ رفــت تا 
اســتراحت کنــد و بــا تاریــک شــدن هــوا، 
بــه ســمت ســاحل کنــار کمــپ رفــت تــا 
بتوانــد در تاریکــی پدیدۀ بیولومینســانس 
ــه در آن  ــده ای ک ــد، پدی ــاهده کن را مش
ــرگان  ــاً بی مه ــان و بعض ــی از آغازی انواع
ــود  ــیمیایی از خ ــای ش ــط واکنش ه توس
نــور تابــش می کننــد و امــواج دریــا 

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ــی نوران حالت
روز چهارم

گــروه بــه ســمت شــمال غــرب جزیره 
عزیمــت کــرد. ابتــدا در ســاحلی ســنگی، 
ــا از  ــد ت ــه آب زدن ــان ب ــی از آقای جمع
گونه هــای درون آب نیــز نمونه بــرداری 
انجــام دهنــد. در همیــن حیــن چندیــن 
ــد  ــط چن ــز توس ــگ نی ــی و خرچن ماه
ماهیگیــر صیــد شــدند، کــه توســط گروه 
ــرای  ــه ب ــار ن ــن ب ــی ای ــد؛ ول ــه ش گرفت

ــرای انجــام تحقیقــات بیشــتر، بلکــه ب
بــه  خوراکــی  تهیــۀ  و  پخت وپــز 
ــی، در  ــس از غواص ــد! پ ــپ آورده ش کم
مــورد روش اســتفاده از شوری ســنج و 
مقایســۀ شــوری حوضچه هــای جــزر 
ــه  ــی فراگرفت ــا مطالب ــدی و آب دری و م
ــوان  ــه مي ت ــي ک ــه مطالب ــد، از جمل ش
بــه ان اشــاره کــرد ایــن اســت کــه 
موجــودات حاضــر در حوضچه هــا بســیار 
مقاوم ترنــد؛ زیــرا بــه علــت رکــود و 
تبخیــر آب، غلظــت امــالح بســیار باالتــر 
ــي را  ــدیدا پراسترس ــرایط ش ــه و ش رفت
ــد.  ــاد مي کن ــا ایج ــه آب دری ــبت ب نس
 oyster ــک ــاحل ی ــن س ــارز ای ــۀ ب گون
ــه  ــک نمون ــه ی ــه البت ــود، ک ــی ب خوراک
از آن بــرای تشــریح جمــع آوری شــد. در 
ــاکل  ــش بارن ــت آرای ــاحل وضعی ــن س ای
مناطــق  اشــغال  در  صدف هــا  و  هــا 
ــود؛  ــه ب ــیار قابل توج ــدی بس ــزر و م ج
ــه آب  ــر ب ــق نزدیک ت ــا مناط ــاکل ه بارن
ــی  ــرد رقابت ــث ط ــرده و باع ــغال ک را اش
خشــکی  ســمت  بــه  دوکفه ای هــا 

کیســه تنان  از  شــدند.  نگهــداری  و 
متمرکــز  هیدرهــای  از  نمونه هایــی 
روی صــدف گاســتروپودا پیــدا شــد. 
در گــروه کرم هــا، چندیــن نماتــود و 
ــن  جمــع آوری شــد،  ــرم په ــه ک یک گون
ــا   ــق آن ه ــایی دقی ــفانه شناس ــه متأس ک
انجــام نگرفــت. از شــاخۀ خارپوســتان 
)Echinodermata( یک گونــه خیــار 
دریایــی جمــع آوری شــد، کــه یــک 
ــاتید  ــط اس ــپ توس ــه از آن در کم نمون
ــه  ــاخه  س ــن ش ــد. در همی ــریح ش تش
 Asterina burtoni گونــۀ  از  نمونــه 
ــتند-  ــی هس ــتاره های دریای ــه از س -ک
ــده  ــد. در تشــریح انجام ش ــع آوری ش جم
-کــه به صــورت مقایســه ای بــود- بــه 
خارپوســتان،  در  اساســی  فاکتورهــای 
مثــل تقــارن پنــج شــعاعی، اشــاره شــد.

روز سوم
گــروه بــا تصمیــم اســاتید بــه ســمت 
مســیر کوهســتانی و مرکــز هرمــز راه 
افتــاد. درحالی کــه برنامه ریــزی شــده 
بــود کــه گــروه قطــر جزیــره را بپیمایــد، 
بــه علــت صعب العبــور بــودِن مســیر 
ــد،  ــی ش ــره بررس ــی از جزی ــا قطاع تنه
ــرق  ــاحلی در ش ــمت س ــه س ــروه ب و گ
ــه  ــیرهایی ک ــت. در راه از مس ــره رف جزی
ــاری  ــاص ج ــی خ ــا در فصل های آب دری
ــا  ــر ب ــن ام ــه ای ــد، ک ــد استفاده ش می ش
ــی در  ــم نمک ــوبات ضخی ــه رس ــه ب توج
ــس  ــوح ح ــنگ ها به وض ــف و روی س ک
می شــد. در مســیر باالخــره یکــی از 
ــره  ــزرگ جزی ــۀ پســتاندار ب چندیــن گون
ــی  ــام علم ــا ن ــر ب ــد؛ جبی ــده ش ــز دی نی
پســتانداران  از   Gazella bennettii
بــزرگ و تنــدرو اســت کــه شــباهت 
غــزال  یــا  آهــو  بــه  زیــادی  بســیار 
دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه کوچک تــر 
ــز  ــاده نی ــر و م اســت و هــر دو جنــس ن
شــاخ دارند. جبیرهــا ممکــن اســت بــرای 
ــن  ــه همی ــن نمــک خوراکی شــان ب تأمی
ــن روی  ــوب نمکی ــر از رس ــیرهای پ مس
بیاورنــد. پــس  از ایــن کوه پیمایــی، گــروه 
بــه ســمت ســاحل شــرقی جزیــره رفــت، 
ــا  ــتیوال ب ــک فس ــال ی ــه هرس ــی ک جای
ــی  ــرش ایران موضــوع ســاخت شــمایل ف
رنگارنــگ  خاک هــای  از  اســتفاده  بــا 
ــار  ــوز آث ــود، و هن ــزار می ش ــره برگ جزی
آن در ســاحل نمایــان بــود. بــا توجــه بــه 
ــتیم،  ــرار داش ــه در آن ق ــی از روز ک زمان
ــود  ــد خ ــن ح ــا در پایین تری ــطح دری س
بزرگــی  بســیار  بخش هــای  و  بــود 
بارزتریــن  بــود.  شــده  خــارج  آب  از 
ناحیــه،  ایــن  گونــۀ مشاهده شــده در 
 Stichodactyla( فرشــی  شــقایق 
ــه تنی  ــود، کیس ــس ۷( ب gigantean( )عک

ولــی ایــن دفعه بازهم مســاحت بیشــتری 
ــرداری کــرد. منطقــۀ  را بررســی و نمونه ب
کلونی هــای  بــا  کامــاًل  بررسی شــده 
شــده  پوشــیده  حبابــی  مرجان هــای 
ــوع  ــل دارای تن ــن دلی ــه همی ــود، و ب ب
زیســتی بســیار بــاال و غنــی بــود. عــالوه 
مشاهده شــده  گونه هــای  تمــام  بــر 
خرچنگ هایــی  قبلــی،  دفعــات  در 
 Matutidae، خانواده هــای  از 
 Pseudoziidae، Porcenalidae،
یافــت    Eriphidae و   Leucosidae
ــی  ــار دریای ــد خی ــۀ جدی ــدند. دو گون ش
بــا طرح هــای مختلــف راه راه و ســفید 
ــه مارســان  ــه همــراه یک گون یکدســت، ب
ــز  ــا نی ــس 8( و توتی ــکننده( )عک ــتارۀ ش )س
مشــاهده شــد. ســه نــوع اســفنج بــا 
ــی آســکون و لوکــون نیــز  طرح هــای بدن
ــک  ــاحل ی ــن س ــد. در همی ــاهده ش مش
مــورد الک پشــت ســبز -کــه در تــور 
ــه کمــپ  ــه  شــده بود- ب ــری خف ماهی گی
ــت  ــکل تثبی ــق ال ــا تزری ــا ب ــرده شــد ت ب
ــوۀ  ــود. نح ــران آورده ش ــه ته ــده و ب ش
ــا  تثبیــت کــردن بقیــۀ موجــودات نیــز ب
ــا را  ــی خرچنگ ه ــی بعض ــود؛ ول ــکل ب ال
ــه  ــا( ب ــتن اندام ه ــالم نگه داش ــت س )جه
وســیلۀ دمــای پاییــن تثبیــت می کننــد. 
کــه  بــود  ســاحل  همیــن  در  البتــه 
ــروه  ــس 9( از گ ــت پا )عک ــک هش ــره ی باالخ
توســط  نرم تنــان  شــاخۀ  و  ســرپایان 
همین طــور  شــد؛  جمــع آوری  گــروه 
ــرای تخــم  ــی -اصطالحــی ب انگــور دریای

ــد. ــاهده ش ــکوئیدها- مش اس
درنهایــت بایــد متذکــر شــویم کــه این 
ســفر مشــکالت و ایراداتــی هــم داشــت، 
کــه از مهم تریــِن آن هــا می تــوان بــه 
ــوب  ــی و جن ــق غرب ــي مناط ــدم بررس ع
ــا این حــال،  غربــی جزیــره اشــاره کــرد. ب
در همیــن بررســی چنــد کیلومتــری 
ســاحل می تــوان بــه تنــوع زیســتی غنــی 
ــی  ــرد، تنوع ــی ب ــارس پ ــار خلیج ف و پرب
کــه غریبانــه در حــال از بیــن رفتن اســت 
و هرکــدام از مــا بایــد بــه نوعــی در حفــظ 
ایــن تنــوع بکوشــیم. در همیــن متــن بــه 
ــرگ  ــث م ــه باع ــی ک ــکارهای عجیب ش
ــادي از الک پشــت ها می شــود،  ــداد زی تع
بــه  می تــوان  حتــی  و  شــد.  اشــاره 
جمــع آوری صدف هــای cyprea توســط 
محلی هــا اشــاره کــرد کــه از آن هــا بــرای 
فــروش و تزئینــات اســتفاده می شــود. 
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه 
ــا آگاهــی  ــن مشــکالت تنهــا ب بیشــتر ای
راهنمایی هــای  و  بیشــتر  دادن هــای 
ــد اســت  ــر برطــرف می شــود؛ امی دقیق ت
ــی  ــه زودی در مقیاس ــاق ب ــن اتف ــه ای ک

ــزرگ انجــام شــود. ب

ــاحل،  ــد از س ــس از بازدی ــده بودند. پ ش
گــروه بــه جنگل هــای حــرا عزیمــت 
کــرد. ایــن جنگل هــا بــا پوشــش گیاهــی 
خــاص خــود دارای فــون بخصوصــی نیــز 
ــی از  ــگل گونه های ــن جن ــتند؛ در ای هس
از   Euca iranica مثــل  خرچنگ هــا 
بــا   ،macrophtalmidea خانــوادۀ 
ــی  ــد و چنگک های ــیار بلن ــمانی بس چش
نامتقــارن، و همین طــور پرندگانــی مثــل 
حواصیــل و گیالن شــاه مشــاهده شــدند.

روز آخر
روز آخــر نیــز گــروه مجــددا  بــه 
ســاحل جنــوب غــرب جزیــره بازگشــت، 

نام گونه تعداد
calistus umbonella 1
pincutadaa radiata 1
 trychyrardium cf.

lacunasum 1

cyprea tardus 3
lunella coronata ۷
 euchelus asper 5
nasarius deshay�

siana 8

pinna muricata 1
rapana rapiformis 3
rinoclavis sinensis 2

olivia loivia 1

barbatia obliquata 5

cronia margaritia 5
plananxis sulcatus 12

cerithidea cingulata 1
certhium careuleum 1

nerita textilis 1
 nassarius arcularia

plicatus 1

thalessa savignyi 2
oyester 1

barbatia helblingii 1
connus textile 1

asterina burtoni 3

عکس 9: هشت پای 
جمع آوری شده

 وضعیت آرایش 
بارناکل ها و 
صدف ها در 

اشغال مناطق 
جزر و مدی بسیار 

قابل توجه بود؛ 
بارناکل ها 

مناطق نزدیک تر 
به آب را اشغال 
کرده و باعث 
طرد رقابتی 

دوکفه ای ها به 
سمت خشکی 

شده بودند
عکس 8: ستاره 
شکننده

عکس 6: جنس 
کونوس که بسیار 
سمی است

عکس ۷: شقایق 
فرشی
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 بلوط مهم ترین و فراوان ترین گونه ی درختی موجود در غرب ایران است. جنگل های بلوط زاگرس حدود 5500 سال پیش 
 Q.brantii  تشکیل شده و حدود 41درصد از جنگل های ایران را به خود اختصاص داده است. بلوط زاگرس یا برودار با نام علمی
Lindl در ایران و ارمنستان انتشار داشته و مرز ناحیه ایران-تورانی است. این گونه در مقایسه با سایر گونه ها نسبت به سرما و 
خشکی مقاومت بیشتری داشته و به همین دلیل در سرتاسر زاگرس پراکنده شده است. تامین حیات و شادابی بخش بزرگی از 
ایران  زمین، حفاظت آب و خاک، کارکردهای مهم جنگل های زاگرس هستند که با توجه به غالب بودن آب و هوای خشک و نیمه 
خشک در کشور از اهمیتی انکار نشدنی برخوردار می باشند.  سد جنگل های زاگرس در برابر ریزگردها، اگرچه بخشی از کشور را در 
برابر این پدیده حفاظت کرده است، اما رویشگاه های این منطقه آسیب بسیار دیده اند. پدیده خشک سالی جنگل های بلوط به عنوان 
یکی از موضوعات پراهمیت در مدیریت جنگل های غرب کشور مورد توجه جدی سازمان جنگل های کشور قرار داشته است. عوامل 
زیادی در تخریب این جنگل ها دخیل می باشند که این عوامل به دو دسته کلی عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم می شود. 

وقتی درست است که عوامل طبیعی در نابودی و زوال  ولی  نیستند  بی تاثیر  زاگرس  بلوط  جنگل های 
می نماییم،  بررسی  را  موضوع  دوباره به عوامل انسانی بر می خوریم.دقیق تر 

مهربانی به نام بلوط

عکس 2: عکس از 
امیر طالبی

عکس 1: نقاشی از 
مریم محسنی زاده

ور
ی پ

دق
ص

ید 
وح

نی
ردا

گ
یا 
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س

مسئولیت سبز
لحظه ای چشـمان خـود را ببندید. 
فکـر کنیـد مدیر شـرکتی کـه در آن 
کار می کنیـد بـرای چند روز به شـما 
مرخصـی داده اسـت و تمـام اعضـای 
خانواده ی شـما نیـز وقـت آزاد دارند. 
احتمـاال یکی از گزینه هایـی که برای 
گذرانـدن ایـن دوران از ذهـن شـما 
می گـذرد یـک سـفر چنـد روزه بـه 
مناطقی اسـت که از طبیعـت زیبایی 

هسـتند. برخوردار 
را  طبیعـت  ذاتـا  انسـان ها  بلـه، 
مواقـع  بیشـتر  و  می دارنـد  دوسـت 
بـرای رسـیدن بـه آرامـش از طبیعت 
کمـک می گیرنـد. طبیعت هـم بدون 
هیچ چشـم داشـتی این آرامـش را به 
رایـگان در اختیـار مـا قـرار می دهد و 
حـال حداقـل مسـئولیت مـا در قبال 
این هدیه آسـمانی، داشـتن شـناخت 
کلـی و کمـک بـه حفظ آن اسـت. در 
راسـتای همیـن هـدف ما نیـز در این 
پوشـش  معرفـی  دنبـال  بـه  پرونـده 
گیاهـی و مشـخصات گیاه شناسـی و 
ویژگی هـای اکولوژیـک بلـوط ایرانـی 
در منطقـه ای پهنـاور در غـرب ایـران 
و در مجـاورت رشـته کـوه زاگـرس 

. هستیم
نواحی رویشی ایران

هفـت  ایـران  جنگلـی  پوشـش 
کشـور  کل  مسـاحت  از  درصـد 
میلیـون   ۷.3 بـر  بالـغ  )مسـاحتی 
هکتـار( را بـه خـود اختصـاص داده 
اسـت کـه در بیـن 56 کشـور دارای 
جنـگل ، در رتبـه چهـل و پنج ام قرار 
 5 در  ایـران  جنگل هـای  می گیـرد. 
ناحیه رویشـی هیرکانی یـا خزری در 
شـمال)عکس3(، ناحیه رویشـی زاگرسی 
در مجـاورت رشـته کوه هـای زاگرس 
در غـرب کشـور)عکس4(، ناحیه رویشـی 
اسـتان های  از  بخشـی  در  ارسـباران 
آذربایجـان شـرقی و اردبیـل، ناحیـه 

حاشـیه  در  عمانـی  خلیـج  رویشـی 
دریـای  و  فـارس  خلیـج  شـمالی 
عمـان و ناحیـه رویشـی ایران-تورانی 
در نواحـی مرکـزی و شـرقی کشـور 

)عکـس5( شـده اند.)1()2()4(  گسـترده 
رویشگاه های بلوط در ایران

میـان پنـج ناحیـه رویشـی کشـور 
هیرکانـی  زاگرسـی،  ناحیـه ی  سـه 
اصلـی  رویشـگاه های  ارسـباران  و 
بلـوط  جنـس  مختلـف  گونه هـای 
)Quercus(  در  ایـران را تشـکیل 
می دهنـد. بـه طـور کلـی در ایـران ۷ 
گونـه بلـوط رویش دارد کـه گونه های 
Q. Brantii, Q. libani, Q. in-

fectoria و  Q. robur در ناحیـه ی 
 Q. گونه هـای  و  زاگرسـی  رویشـی 
castaneifolia, Q. macran-

ناحیـه  در   Q .petraeaو  thera
 Q. گونـه ی  و  هیرکانـی  رویشـی 
macranthera در ناحیه ی رویشی 
رویشـگاه های  می روینـد.  ارسـباران 
بـا  برابـر  مسـاحتی  ایـران  در  بلـوط 
کـه  باشـد  مـی  هکتـار   5۷85۷60
حـدود 9۷ درصـد از آن مربـوط بـه 
ناحیـه ی رویشـی زاگـرس اسـت)3(. 

جـدول 1 جـدول 2

جنگل هـای ناحیه رویشـی زاگرس 
میلیـون   5.5 حـدود  مسـاحت  بـا 
هکتـار بـه عنـوان پهناورتریـن عرصه 
جنگلـی ایـران طی سـالیان گذشـته 
مـورد تخریـب و تعـرض فراوانـی قرار 
گرفتـه)5(. ایـن جنگل هـا اسـتان های 
کردسـتان،  غربـی،  آذربایجـان 
کرمانشـاه، ایالم، لرسـتان، خوزستان، 
و  چهارمحـال  اصفهـان،  فـارس، 
بختیـاری، کهکیلویـه و بویراحمـد و 

می گیرنـد.  بـر  در  را  همـدان 

جنگل هـای ایـن ناحیه از پیرانشـهر 
در آذربایجـان غربی شـروع و در امتداد 
رشـته کوه زاگـرس و بختیاری تا فیروز 
آباد اسـتان فـارس ادامـه می یابد. طول 
 1300 درحـدود  جنگلـی  نـوار  ایـن 
کیلومتـر و عـرض آن تـا 200 کیلومتر 
می رسـد)6(، کـه معمـوال منقطـع بـوده 
و فقـط در قسـمت کوه هـای بختیاری 
برخـوردار  بیشـتری  پیوسـتگی  از 
اسـت. مسـاحت جنگل هـای زاگـرس 
میلیـون  از10  بیـش  گذشـته  در 
هکتـار بـوده اسـت)5( ولـی بـه دلیـل 
بهره بـرداری بی رویـه طی سـالیان دراز 
مسـاحت ایـن جنگل هـا دائمـا کاهش 
یافته اسـت و متاسـفانه این روند هنوز 
هـم ادامـه دارد. از لحاظ تنـوع گونه ای 
اکوسیسـتم های  جملـه  از  ژنتیکـی  و 
مهـم در سـطح جهـان محسـوب مـی 
جـزء  زاگـرس  جنگل هـای  شـوند)6(. 
بیوم هـای پهـن بـرگ خـزان کننده ی 
ایـران هسـتند و بـه دلیل حاکـم بودن 
دوره خشـکی اکثـر گونه هـای موجـود 
را درختـان و درختچه هـا و بوته هـای 
چوبـی و خشـبی تشـکیل می دهنـد. 
این جنگل ها روشـنایی پسـند هسـتند 
و درختـان در آنهـا بـا فاصلـه از هـم 

روییده انـد)۷(.
 بـه طـور کلـی سـه جامعـه اصلـی 
در ایـن جنگل هـا قابل مشـاهده اسـت 
کـه بـر اسـاس عامـل ارتفـاع از سـطح 
دریـا متغیرانـد، بطـوری کـه در نواحی 
کـم ارتفـاع جامعـه بنـه و بـادام و در 
نواحـي پرارتفـاع جوامـع بلـوط – کـه 
مي شـود-  محسـوب  غالـب  جامعـه 
قابـل مشـاهده اسـت و در پـس از آن 
جامعـه ی ارس تـا ارتفـاع 3400 متری 
از سـطح دریـا کشـیده شـده اسـت)8(.

پوشش 
جنگلی ایران 
هفت درصد 
از مساحت 

کل کشور 
)مساحتی بالغ 
بر 7.3 میلیون 
هکتار( را به 

خود اختصاص 
داده است 

که در بین 56 
کشور دارای 

جنگل ، در رتبه 
چهل و پنج ام 
قرار می گیرد.

عکس 3: 
تصویری از 
ناحیه ی رویشی 
هیرکانی، 
منطقه ی شصت 
کالته گرگان 
عکس از وحید 
صدقی پور

 پرونده ای بر نابودی جنگل های زاگرس
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دیگــر موجــود در ایــن جنگل هــا 
 Pistacia(بنــه بــه  می تــوان 
 Amygdalus(بــادام  ،  )spp
 ،  )Celtis spp(داغداغــان  ،)spp
 )Amygdalus scoparia(ارژن
Acer monspessu�( کیکــ م، 

lanum()عکــس9( و گالبــی وحشــی  
)Pyrus spp( نیــز اشــاره کــرد)5(. 
در  منطقــه  ایــن  در  به طورکلــی 
گونــه ی  تــا 2500  حــدود 2000 
از  کــه  می کنــد  زیســت  گیاهــی 
ــه  ــدود 200 گون ــداد در ح ــن تع ای
را درختــان و درختچه هــا تشــکیل 

.)۷ ( می دهنــد
و  گیاه شناســی  مشــخصات 
ــوط  ــک بل ــای اکولوژی ویژگی ه

ــی ایران
می دهــد  نشــان  مطالعــات 
زاگــرس  بلــوط  جنگل هــای 
حــدود 5500 ســال پیــش تشــکیل 
بلــوط  جنگل هــای  شده اســت. 
مهم تریــن و گســترده ترین بخــش 

جنــس بلــوط در دنیــا شــامل 
درختــان و درختچه هــای همیشــه 
ســبز و خــزان کننــده می باشــد؛ 
گونه هــای ایــن جنــس در اروپــا، 
آســیا، شــمال آفریقــا و شــمال و 
ــد)6(.  ــش دارن ــکا پراکن ــوب آمری جن
و  مهم تریــن  بلــوط  ایــران  در 
درختــی  گونــه ی  فراوان تریــن 
ــژه  ــه وی ــرب کشــور، ب ــود در غ موج
ــت)9(. در  ــی اس ــه ی زاگرس در منطق
ــی و  ــه ی اصل ــه گون ــران س ــرب ای غ
مهــم بلــوط شــامل بــرودار یــا همــان 
ــس6(،  ــی )Q. brantii( )عک ــوط ایران بل
)عکــس۷(   )Q. infectoria( دار مــازو
Q. li� )و یــوول یــا بلــوط لبنانــی 
ــا  ــی ت ــمال غرب ــس8( از ش bani(  )عک
جنــوب شــرقی رشــته کــوه زاگــرس 
ارتفاعــات  و  جهــات  تمــام  در  و 
پراکنــش  وســیع ترین  روییــده، 
جنــس  گونه هــای  بیــن  در  را 
بلــوط در حــوزه رویشــی زاگــرس 
ــه عناصــر درختــی  ــد)10(. از جمل دارن

در  و  اســت  زاگــرس  جنگل هــای 
زمــره جنگل هــای نیمــه خشــک 

می گیــرد)11(. قــرار 
بلــوط زاگــرس یــا بــرودار بــا نــام 
علمــی  Q.brantii Lindl )عکــس10( در 
ــران و ارمنســتان انتشــار داشــته و  ای
مــرز ناحیــه ایران-تورانــی اســت. این 
گونــه در مقایســه بــا ســایر گونــه هــا 
نســبت بــه ســرما و خشــکی مقاومت 
همیــن  بــه  و  داشــته  بیشــتری 
دلیــل در سرتاســر زاگــرس پراکنــده 
شــده اســت. انتشــار آن در ایــران 
از آذربایجــان غربــی تــا ارتفاعــات 
کازرون  و  میانکتــل  در  بختیــاری 
مرکــزی  زاگــرس  و  دارد  امتــداد 
بخشــی از رویشــگاه خــاص ایــن گونه 
ــه  اســت)12(. ارتفــاع رویــش ایــن گون
از 458 تــا2۷00 متــر از ســطح دریــا 
ــا  ــوط عمدت ــه بل ــن گون ــد. ای می باش
ــق و  ــنگین، کم عم ــای س در خاک ه
از نــوع آهکــی و رســی بــا pH قلیایی 

می رویــد)13()۷(.
ایــن درخــت در شــرایط جنگلــی 
متقــارن،  و  ســبک  تــاج  دارای 
درحالی کــه در شــرایط ویــژه و یــا در 
خــارج از توده هــای جنگلــی دارای 
تــاج انبــوه و گســترده می باشــد، 
در ضمــن هیچــگاه مرتفــع نیســت و 
ــد،  ــر می باش ــاع 10 مت ــر ارتف حداکث
تنــه درخــت بــا فــرم دانــه زاد واقــع 
ــاف و  ــبتا ص ــوه نس ــای انب در توده ه
ــدون  ــر ب ــاع 6مت ــا ارتف مســتقیم و ت
شــاخه اســت، امــا در وضعیــت غیــر 
اکثریــت  تنــه ی  ارتفــاع  جنگلــی 
ــل  ــر تقلی ــر از 2مت ــه کمت ــا ب پایه ه
می یابــد. برگ هــای ایــن درخــت 
عمومــا یکنواخــت و تخــم مرغــی 
دندانــه دار  حاشــیه ی  بــا  شــکل 
ســتاره ای  کرک هــای  و  می باشــد 
را  آن  بــرگ  روی  انبــوه  و  شــکل 
ــوه آن کشــیده،  ــه اســت. می فراگرفت
شــبه بیضــی و کــرک دار اســت کــه 
ــی  ــگ مخمل ــفید رن ــه ای س در پیال
ــا مخروطــی شــکل  ــروی ی ــم ک و نی
ــه و  ــرار گرفتــه اســت. درشــتی دان ق
ــه را می پوشــاند  ــه پیال ــی ک فلس های
در درختــان مختلــف متغیــر اســت و 
ــه  ــن رو واریته هــای چنــدی را ب از ای

ــی آورد)13(. ــود م وج

Arasbaran Hyrcanian Zagroos Iran

Area (h)
z 96070 10014 5589550 5785760

Area (%) 1.66 1.73 97.8 100

 Species
 forming

 the
type

Q.macran�
thera

Q.castaneifolia
Q.macranthera

Q.petraea

Q.persica
Q.infectoria

Q.libani
Q.robur

species 7

جدول 1: مقایسه 
مساحت رویشگاه های 

بلوط  در ایران با 
تفکیک گونه ها.)3(

 Main species in
type

Minimum altitude 
(m)

Maximum altitude 
(m)

Q. brantii 550 2400

Q. infectoria 1300 1800

Q. libani 1500 2100

جدول 2: محدوده 
ارتفاعی رویش 

گونه های ناحیه ی 
زاگرسی.)3(

اهمیت جنگل های بلوط زاگرس
ــش  ــادابی بخ ــات و ش ــن حی تامی
ــت  ــن، حفاظ ــران  زمی ــی از ای بزرگ
مهــم  کارکرد هــای  خــاک،  و  آب 
جنگل هــای زاگــرس هســتند کــه بــا 
توجــه بــه غالــب بــودن آب و هــوای 
ــور  ــک در کش ــه خش ــک و نیم خش
ــکار نشــدنی برخــوردار  از اهمیتــی ان
ــی  ــش گیاه ــود پوش ــند. وج می باش
باران هــای  و  جنگلــی  و  مرتعــی 
 500 ســالیانه  بــارش  و  مناســب 
ــی  ــر بارندگ ــادل دوبراب ــر مع میلی مت
متوســط کشــور باعــث شــده تــا 
ســفره های  تغذیــه  بــا  زاگــرس 
از  آب زیرزمینــی منشــا بســیاری 
رودهــای مهــم ایــران ماننــد زاینــده 
باشــد.  کارون  و  رود  زرینــه  رود، 
بدیهــی اســت بــدون پوشــش گیاهی 
ــرای  ــوان الزم ب ــا ت ــه تنه ــب ن مناس
نخواهــد  را  نقشــی  چنیــن  ایفــا 
فرســایش  شــاهد  بلکــه  داشــت، 

ــود. ــم ب ــاک خواهی ــدید خ ش
ــد  ــی، تولی ــان داروی ــد گیاه تولی
آالینده هــا،  کاهــش  و  اکســیژن 
تعدیــل آّب و هــوا، حفــظ ذخایــر 
و  جانــوری  و  گیاهــی  ژنتیــک 
طبیعت گــردی  و  زیســتی  تنــوع 
از کارکردهــای دیگــر ایــن ناحیــه 

)عکــس11( اســت.  رویشــی 

عوامل مؤثر در تخریب جنگل های 
بلوط و راهکارهای مقابله با آن

چالش هــا و تهدیــدات پیــش روی 
ــای زاگــرس جنگل ه

ــای  ــالی جنگل ه ــده خشک س پدی
بلــوط بــه عنــوان یکــی از موضوعــات 
ــای  ــت جنگل ه ــت در مدیری پراهمی
ــدی  ــه ج ــورد توج ــور م ــرب کش غ
ســازمان جنگل هــای کشــور قــرار 
داشــته اســت. عوامــل زیــادی در 
دخیــل  جنگل هــا  ایــن  تخریــب 
می باشــند کــه ایــن عوامــل بــه 
ــی و  ــل طبیع ــی عوام ــته کل دو دس
عوامــل انســانی تقســیم می شــود.

عوامل طبیعی
ــه  ــی س ــت فعل ــات: در وضعی آف
ــواده  ــوار از خان ــوب خ ــت چ ــوع آف ن
ــرار  ــه ق ــورد توج Buprestidae م

 رویشگاه های 
بلوط در ایران 
مساحتی برابر 
با 5785760 

هکتار می باشد 
که حدود 97 
درصد از آن 
مربوط به 

ناحیه ی رویشی 
زاگرس است.

عکس 4: تصویری 
از ناحیه رویشی 
زاگرس، منطقه 
شاهو، کردستان.

عکس از امیر طالبی

عکس 5: نقشه 
پراکنش 4 ناحیه 
اکولوژیکی در 
ایران

 Q.brantii :6 عکس
در منطقه ی سردشت 
استان کردستان عکس از 
امیر طالبی

ــن در  ــوده و ای ــوردار ب ــژه ای برخ وی
ــرای  ــه ب ــن گون ــه ای ــی اســت ک حال
اولیــن بــار از روی بلــوط بــا انبوهــی 
زیــاد از اســتان کهکیلویــه و بویراحمد 
گردیــده  شناســایی  و  جمــع آوری 

ــت. اس
Chalcophorella bagda� -3

diensis  )عکــس 14(
ــل در  ــد کام ــس از رش ــا پ الروه
ــل  ــفیره تبدی ــه ش ــوب ب ــل چ داخ
ــه شــکل  ــد و در زمســتان ب می گردن
ــوب  ــل چ ــفیره در داخ ــا ش الرو و ی
ــر  ــل از اواخ ــد. حشــرات کام می مانن
از  خــرداد  و  اردیبهشــت  ماه هــای 
ــکل  ــی ش ــوراخ های بیض ــق س طری
ــد  ــاد نموده ان ــه ایج ــر روی تن ــه ب ک

می شــوند.)عکس15( خــارج 

ــر  ــرح زی ــه ش ــه ب ــت، ک ــه اس گرفت
می باشــد:

Agrilus hastulifer-1  )عکس12(
بومــی قــاره آســیا و قــادر بــه 
چنــد  )تــا  طوالنــی  پروازهــای 
کیلومتــر( می باشــد. ایــن حشــره 
و  چوبــی  فرآورده هــای  توســط 
نیــز  پوســت  حــاوی  هیزم هــای 
از  بــار  اولیــن  می شــود.  منتقــل 
ــزارش  ــوط در ســال 1388 گ روی بل
شــده اســت و در ســال 1390 از 
ــادی  ــی زی ــا انبوه ــالم و ب ــتان ای اس
ــم  ــادی ه ــارت زی ــع آوری و خس جم

در جنــگل وارد نمــوده اســت.
Chrysobothris Parvi�-2

)عکــس13(  puncta
در ســال های اخیــر از اهمیــت 

 مهم ترین گام 
برای مدیریت پایدار 

جنگل ها داشتن 
اطالعاتی درمورد 

اصول رشد، تکامل 
و چگونگی ساختار 

طبیعی متاثر از 
عوامل محیطی 
می باشد چرا که 

بدون آگاهی 
از اصول رشد و 

تکامل جنگل و 
درجه حساسیت 

آن، این خطر وجود 
دارد که تعادل 

اکولوژیکی 
منطقه در شرایط 
وخیمی قرار گیرد.
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ــات  ــن آف ــرل ای ــور کنت ــه منظ ب
مختلفــی  روش هــای  چوب خــوار 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت 
ــا  ــرده ای و ی کــه اســتقرار تله هــای پ
ــرات  ــب حش ــور جل ــه منظ ــوری ب ن
کامــل و جمــع آوری و معــدوم ســازی 
آن هــا یکــی از روش هــا می باشــد.

پاتوژن
بیماری قارچ زغالی بلوط

بـا توجـه بـه بررسـی نمونه هـای 
و خشـکیدگی  بیمـاری  بـه  مربـوط 
کامـل درختـان بلـوط در برخـی از 
شـواهد  کشـور  غربـی  اسـتان های 
بلـوط کـه  زغالـی  بیمـاری  بـر  دال 
عامـل آن نوعـی قـارچ بـا نـام علمی 
Biscogniaux�  Mediterranea

ia می باشـد. نحوه رشـد این بیماری 
بـه صـورت خروج شـیرابه های سـیاه 
رنـگ از داخـل تنـه می باشـد کـه به 
مـرور میـزان شـیرابه افزایـش یافتـه 
و حالـت زغالـی شـکل در روی تنـه 
و سـیاه شـدن در زیـر پوسـت قابـل 

رؤیـت اسـت.
صـورت  بـه  بیمـاری  نشـانه های 
قهـوه ای  درختـان،  مـرگ  و  زوال 
تـراوش  بی هنـگام،  خـزان  و  شـدن 
صمغ سـفید در محل شـروع آلودگی 
روی شـاخه ها و خروج حجـم زیادی 
صمـغ تیـره از تنـه درختـان مسـن 

قابـل توجـه اسـت. 
اندوفیتـی  مرحلـه ی  قـارچ  ایـن 
طوالنـی دارد در ایـن مرحلـه فاقـد 
عالئـم اسـت. شـایان ذکـر اسـت که 
نشـانه های بیمـاری بعـد از خشـک 
سـالی شـدید و شـرایط غیرمعمـول 
از  می شـود.  ظاهـر  گـرم  هـوای  و 
روش هـای کنتـرل بیمـاری می توان 
بـه اقدامـات فـوری قبـل از بارندگی 
بـا هـدف کنتـرل منشـا بیمـاری و 
جلوگیـری از گسـترش آن بـه سـایر 
نقـاط و هـرس پایه هـای سـالم برای 
بـاال بـردن مقاومت درخـت در مقابل 
تنـش هـای محیطی اشـاره کـرد)15(.

ریزگردها
سـد جنگل هـای زاگـرس در برابر 
ریزگردهـای عربی، اگرچه بخشـی از 
ایـران را در برابر ایـن پدیده حفاظت 
کـرده اسـت امـا رویشـگاه های ایـن 

عکس Q.infectoria:۷ در منطقه ی بانه استان کردستان عکس از امیر طالبی

Q.libani :8 عکس

عکس 11: سنجاب ایرانی 
بر روی یک درخت بلوط: 
سنجاب های ایرانی به 
عنوان گونه ای در خطر 
انقراض نقش بسیار مهمی 
در پراکنش و کاشت 
دانه های بلوط و گسترش 
جنگل های بلوط زاگرس 
دارد و امروزه با شکار 
بی رویه و نابودی زیستگاه 
آن در معرض خطر قرار 
گرفته است. عکس از 
هادی کریمی.

وابزار  ساختمانی  مصالح  جهت  بلوط 
کشاورزی

درختان  زیراشکوب  کشت   .5
 16 )عکس  زراعی  اراضی  وتوسعه  جنگلی 

و 1۷(

خطوط  و  راه  و  جاده  احداث   .6
انتقال برق، نفت و گازو...

و  معادن  شهرها،  توسعه   .۷
فعالیتهای صنعتی

8. آتش سوزی )عکس18(
طرح صیانت و توسعه جنگل های 

زاگرس
نظیر  فعالیت هایی  طرح،  این  در 
سنتز  و  جمع آوری  نقشه،  تهیه 
طرح های  اجرای  و  تهیه  اطالعات، 
اجرایی جنگل داری چند منظوره، احیا 
و تقویت پوشش گیاهی، توانمندسازی 
جوامع محلی، عملیات کشت  و توسعه 
و  غیرچوبی  محصوالت  مولد  گیاهان 
کاهش عوامل تخریب جنگل ها بررسی 

می شوند.
مهم ترین گام برای مدیریت پایدار 
مورد  در  اطالعاتی  داشتن  جنگل ها 
اصول رشد، تکامل و چگونگی ساختار 
محیطی  عوامل  از  متاثر  طبیعی 
از  آگاهی  بدون  که  چرا  می باشد، 
درجه  و  جنگل  تکامل  و  رشد  اصول 
دارد  وجود  خطر  این  آن،  حساسیت 
که تعادل اکولوژیکی منطقه در شرایط 
وخیمی قرار گیرد. جنگل ها به عنوان 
مهم ترین سیستم های حیات  از  یکی 
و  بقا  کننده  تضمین  طبیعت  بخش 
هر  هوای سالم  و  آب، خاک  پایداری 
پشتوانه مطمئنی  و  سرزمین هستند 
سیستم های  توسعه  و  نگه داری  برای 
کشاورزی و سایر منابع تغذیه ای سالم 

محسوب می شوند)14(.

در  مهم  و  اساسی  مانعی  عنوان  به 
مقابل آن خودنمایی می کند. از طرفی 
مناطق  در  جنگل ها  این  قرارگیری 
دیگر  طرف  از  و  کشور  نیمه خشک 
طی  در  جمعیت  بی سابقه ی  رشد 
افزایش  با  همراه  گذشته  دهه  چند 
و  عمومی  فقر  و  بیکاری  دام،  تعداد 
توسعه  منظور  به  جنگل ها  تخریب 
همه  و  همه   ... و  کشاورزی  اراضی 
این  با  افزوده اند.  اوضاع  وخامت  بر 
تحرکات  و  جنبش ها  از  برخی  همه 
این  دلسوزان  توسط  زیست محیطی 
حوزه، ما را به آینده ی این جنگل ها 
امیدوار می کند. به طور مثال می توان 
آن  طی  که  کرد  اشاره  جنبشی  به 
منطقه  رسانه های  و  مردم  از  جمعی 
زاگرس هفتمین روز سال را به نام روز 
پاسداشت از جنگل های بلوط زاگرس 
نامگذاری  این  که  کردند  نامگذاری 
بلوط های  وضعیت  وخامت  دنبال  به 
زاگرس در پی پدیده ی زوال بلوط و 
تاثیرات مخربی که ریزگرد ها و سایر 
عوامل انسانی و طبیعی بر روی این 
پوشش ها گذاشته اند به منظور جلب 
مردمی  مشارکت های  و  حمایت ها 
گرفته  منابع صورت  این  برای حفظ 

است. )16()1۷()19(.
موثر  انسانی  عوامل  کلی  طور  به 
به  را می توان  زاگرس  بر جنگل های 

صورت موارد زیر بیان نمود:
1. افزایش تعداد دام جنگل نشینان 

و چرای بی رویه
تامین  برای  درختان  قطع   .2

سوخت و زغال
به  بلوط  درختان  زنی  شاخه   .3

منظور تهیه علوفه
درختان  از  سنتی  استفاده   .4

منطقـه از ریزگردهـا آسـیب بسـیار 
دیده انـد. ایـن ریزگردها به دو شـیوه 
بر سـالمت درختـان و رویشـگاه های 
زاگـرس تاثیر داشـته اند که ریزگردها 
روی گیاهـان جنگلـی می نشـینند و 
بـا بسـتن روزنه هـا موجـب اختـالل 
می شـود.  گیـاه  تنفـس  و  رشـد  در 
همچنین چـون ریزگردهـا از مناطق 
جنگلـی و آلـوده ی کشـور همسـایه 
آلودگـی  ایـن  می شـوند  ایـران  وارد 
می توانـد بـر گیاهـان تاثیـر بگـذارد 
و موجـب آسـیب جدی به رویشـگاه 

شـود.  زاگرس 
عوامل انسانی

در  زغال  سیاه  تجارت  آمارهای 
درختان  مرگ  و  لرستان  جنگل های 
بلوط که به آتش کشیده می شوند و 
می سوزند دردناک است اما دردناک تر 
چاره ای  حال  به  تا  که  است  این 
و  بی بهانه  سوزاندن های  این  برای 
هر  است.  نشده  اندیشه  غیرقانونی 
چند مسئوالن و نهادهای مربوطه به 
اما  پرداخته اند،  مسئله  این  پیگیری 
بخش  در  زیادی  خالهای  هم  هنوز 
آموزش و ترویج دانش به محلیان و 
ایجاد یک موج فرهنگی سبز به شدت 
احساس می شود و نبود این اطالعات 
و مشکالت معیشتی و بیکاری همه و 
عده ای  هم  هنوز  شده اند  باعث  همه 
بهره برداری سودجویانه  و  تخریب  به 
بپردازند.  طبیعی  مواهب  این  از 
به جان  بی رحمانه  که  ناآگاهی  افراد 
درختان می افتند و قامت سبز بلوط ها 
کنند؛  تبدیل می  زغال  از  تلی  به  را 
تا جایی که این روزها نام زغال بلوط 
شناخته  بلوط  درخت  خود  اندازه  به 
بلوط  شده است. تخریب جنگل های 
لرستان برای تبدیل به زغال چالشی 
است که هر روز عمیق تر می شود. این 
روند موجب شده که برخی سودجویان 
با استفاده از این فضا دست به تجارت 
جنگل های  احیا  بزنند.  زغال  سیاه 
است.  ضروری  و  الزم  امری  زاگرس 
ولی احیا جنگل ها با توجه به ساختار 
غرب  جنگل نشین  جامعه  اقتصادی 
کشور که تنها به دامداری و کشاورزی 
در  و  مشکل  امری  است  وابسته 
شده  ممکن  غیر  موارد  از  بسیاری 
موجود  مشکالت  و  موانع  زیرا  است. 
به شکل حلقه های به هم پیوسته ای 

جنگل های بلوط 
مهم ترین و 

گسترده ترین 
بخش جنگل های 

زاگرس است و در 
زمره جنگل های 
نیمه خشک قرار 

می گیرد.

وجود پوشش 
گیاهی مرتعی و 

جنگلی و باران های 
مناسب و بارش 

سالیانه 500 میلی متر 
معادل دوبرابر 

بارندگی متوسط 
کشور باعث شده 
تا زاگرس با تغذیه 

سفره های آب 
زیرزمینی منشا 

بسیاری از رودهای 
مهم ایران مانند 

زاینده رود، زرینه رود 
و کارون باشد.

Acer monspessulanum :9 عکس
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گفتار پایانی
چون  طبیعی  عوامل  افراد  بعضی 
ریزگردها، آفات و بیماری ها را عامل اصلی 
تخریب جنگل های بلوط زاگرس می دانند 
اما اگر منصفانه تر به موضوع نگاه کنیم عامل 
می باشد  عوامل  مهم ترین  و  اولین  انسانی 

هرچند عوامل طبیعی بی تاثیر نیستند.
شاید جمله "جنگل ها پیش از انسان ها 
به خوبی  آنها"،  از  بیابان ها پس  و  بوده اند 
گویای حال و روز خراب جنگل های زاگرس 

 باشد.
آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که اگر 
روزی جنگل ها را نداشته باشیم و بیابان ها 
وسیع ترین ناحیه را در روی کره زمین به 
خود اختصاص دهند چه پیش خواهد آمد. 
امروزه با وجود پهنه های وسیعی از جنگل ها 
و پوشش گیاهی کره زمین، باز هم در تامین 
احتیاجات خود با مشکل رو به رو هستیم؛ 
چه  گردند  گسترده تر  بیابان ها  اگر  حال 
می شود؟ حتی فکر کردن به آن هم سخت 

و دردناک است.
در  طبیعی  عوامل  که  است  درست 
زاگرس  بلوط  جنگل های  زوال  و  نابودی 
بی تاثیر نیستند، ولی وقتی دقیق تر موضوع 
را بررسی می نماییم دوباره به عوامل انسانی 

برمی خوریم.
اگر در اشکوب زیرین درختان جنگلی 
را  زراعی  اراضی  و  نمی کردند  دیم  کشت 
توسعه نمی دادند میزان آب های زیرزمینی 
به این مقدار کاهش نمی یافت. عمل قطع 
درختان برای تهیه زغال و یا شاخه زنی آنها به 
منظور تهیه علوفه، همه و همه موجب عدم 
نفوذ آب به داخل خاک و تقویت سفره های 
باعث  همچنین  و  می شود  زیرزمینی  آب 
جاری شدن آب حاصل از بارش در سطح 
خاک و شستشو و فرسایش خاک می گردد.

کم شدن آب های زیرزمینی از یک سو و 
فرسایش خاک از سوی دیگر باعث ضعیف 
شدن درختان ناحیه زاگرس شده و مقاومت 
آنها را در مقابل آفات و بیماری هایی چون 
قارچ زغالی بلوط کاهش می دهد و اینجا است 
که درختان بلوط ایستاده می میرند. اینجاست 
که با یک بررسی بسیار جزیی می بینیم که 
پهنه  جنگل های  تخریب  در  انسانی  عامل 
زاگرس ارجح بوده و می توان آن را به عنوان 

مهم ترین عامل در نظر گرفت.
ــرای بلــوط  ــردای بهتــر ب ــه امیــد ف ب

) ایرانی)عکــس10 

براساس 
عواملی که در 
همه استان ها 
مشخص شده، 
عوامل انسانی 
پیشگام است 

اما عوامل 
طبیعی نیز بستر 
تخریب را آماده 

کرده است.

عکس  16 و 1۷: 
کاشت زیراشکوب 
و توسعه ی اراضی 
زراعی در مناطقی 
از لرستان و نورآباد 
فارس که خود یکی 
از دالیل مهم نابودی 
جنگل های زاگرس 
محسوب می شود، 
عکس از امیر 
طالبی(
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عکس 18: آتش 
سوزی در جنگل های 
بلوط زاگرس. عکس: 
خبرگزاری مهر.

A.hastulifer :12 عکس

C.parvipuncta :13 عکس

Ch. Bagdadiensis :14 عکس

عکس 15: بدون شرح خاص )شفیره و الرو(

مقصر تخریب زاگرس
بود  پیش  سال  هفت  حدود  تقریبا 
که بحث مرگ ناگهانی بلوط از استان 
وسیعی  سطح  در  شد.  گزارش  ایالم 
خشک  درخت ها  ایالم  جنگل های  از 
شدند و مرگ یا زوال این جنگل ها در 
مجامع علمی مطرح شد. این پدیده با 
بقیه  مرور  به  اما  آغاز شد  بلوط  مرگ 
گونه ها نیز دچار زوال شدند. به عنوان 
مثال گونه زبان گنجشک بعد از بلوط 
بادام کوهی نیز دچار  و بعد آن بنه و 
مشکل شدند و کم کم این خشکیدگی 
طوری  به  کرد.  پیدا  وسیع تری  سطح 
که در یکی دوسال اخیر نمی شود این 
پدیده را زوال بلوط یا گونه دیگر نامید 
و  از درختان  از آن خشکیدگی  بعد  و 
درختچه ها عبور و گون زارها را درگیر 

کرده است.
مشکل  این  درگیر  که  استان هایی 
هستند، تا کنون نتوانسته اند به صورت 
عواملی  چه  که  کنند  مشخص  دقیق 

باعث زوال این گونه ها شده است.
نخستین  در   1392 سال  در 
محیط زیست  عالی  شورای  جلسه 
مراکز  رئیس جمهور،  حضور  با  کشور 
تصمیم گیری انجام تحقیق برای کشف 
علل این مسئله را در دستور کار خود 
بحث  جدی  صورت  به  و  دادند  قرار 

مطالعه را مطرح کردند. 
براساس عواملی که در همه استان ها 
پیشگام  انسانی  عوامل  شده  مشخص 
بستر  نیز  طبیعی  عوامل  اما  است 
درواقع  است.  کرده  آماده  را  تخریب 
درختچه ای  و  درختی  گونه های  اول 
از  بعد  اکولوژیک شدند و  دچار ضعف 
آن آفات و بیماری ها توانستند مستقر 

شوند و نهایتا جنگل دچار زوال شد.
افزایش  با  گذشته  سال  پنجاه  در 
استان های  در  جمعیت  میزان 
مردم  اقتصادی  نیاز  و  زاگرس نشین 
باعث شد حجم تخریب در جنگل های 
و  احیایی  توان  از  بیشتر  زاگرس 
و  مراتع  و  جنگل ها  سازمان  حفاظتی 
باشد.  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
امروز با تقویت این سازمان ها نمی توان 
به حل مشکل زاگرس پرداخت. برخی 
منابع  سازمان ها  این  چون  معتقدند 
اعتباری و نیروی کافی ندارند نمی توانند 

به حل مسئله کمک کنند)18(.
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تمایزیافته پدیدار شـدند. بنابراین نشـان 
می دادنـد که این سـلول های تمایزیافته 
بـه  تمایزنیافتـه  سـلول های  همـان  از 
وجودآمده انـد. ایـن سـلول هایی کـه بـه 
خوبی تمایـز پیدا کرده بودنـد، زمانی که 
به میزبـان دیگری پیوند زده می شـدند، 
توانایـی تشـکیل تومـور نداشـتند. ایـن 
آزمایـش، بـه همـراه دیگـر تجربیـات و 
 Pierce کـه  شـد  باعـث  آزمایش هـا، 
یـک تعریـف اولیـه از مفهوم سـلول های 
بنیـادی سـرطانی  ارائـه دهـد: »مفهوم 
نئوپالسـم )رشـد نابه هنجـار بافـت مثل 
یـک غـده(، براسـاس اصـول تکوینـی و 
انکولوژیکـی، بـر ایـن پایه اسـتوار اسـت 
کـه کارسـینوما ها کاریکاتـور بافت هـای 
آن هـا  در  کـه  هسـتند،  تجدیدپذیـر 
مخلوطی از سـلول های بنیـادی بدخیم8 
بـرای  مشـخص  ظرفیـت  یـک  -کـه 
تقسـیم و یـک ظرفیـت محـدود بـرای 
تمایـز )تحـت شـرایط هوموسـتاتیک9(  
تمایزیافتـه  سـلول های  نیـز  و  دارنـد- 
-کـه ممکن اسـت خوش خیـم باشـند و 
از دودمـان همـان سـلول های بدخیـم 

هسـتند- وجـود دارد.«]6[
منشاء سلول های بنیادی سرطانی
عمومـاً این طـور انتظـار مـی رود که 
طبیعـی  سـلول های  شـدن10  تبدیـل 
بـه سـلول های تومـوری، یـک فرآینـد 
چندمرحلـه ای باشـد که بـه علت وقوع 
انـواع جهش هـا و تغییـرات اپی ژنتیکی 
اسـتدالل،  ایـن  بنابـر   می دهـد.  رخ 
می تـوان گفت کـه سـلول های بنیادی 
شـدن  ترنس فـرم  نتیجـه ی  سـرطانی 
سـلول های بنیـادی طبیعـی هسـتند. 
سـلول بنیـادی سـرطانی بـه تقسـیم 
و  می دهـد  ادامـه  خـود  نامتقـارن 
باعـث می شـود کـه در ابتـدا حداقـل 

Malignant stem cell .8
9. منظور از شرایط هوموستاتیک، شرایطی است که در کنام 
سلول های بنیادی، تحت اثر بر هم کنش سیگنال های القایی و 

مهاری ایجاد می شود.
Transformation .10

نظـر بافت شناسـی ناهمگن هسـتند. در 
طبـق   Kahn و   Furth  193۷ سـال 
آزمایشـاتی دریافتند که نوعی از سـلول 
هـای تومورِی موش ایـن قابلیت را دارند 
تـا در صورت انتقال بـه موش های دیگر 
تومـور ایجاد کننـد]4[. تومورهـای جدید 
حاصـل از سـلول های تومـورزای اولیـه، 
نسـبت  مورفولوژیکـی  نظـر  از  عمومـاً 
نشـان  ناهم جنسـی  اولیـه  تومـور  بـه 
فراوانـی  اسـاس  همیـن  بـر  می دادنـد. 
سـلول های تومـورزا در تومورهای جامد6 
)تومورهـای درون بافت هـا و اندام هـا( و 
لوکمیا هـا۷ )تومورهـای خونـی در انـواع 
سـرطان خـون( بـه صورت هـای متنـوع 
امـا بـا تعـداد کـم- حـدود 103 تـا 10۷ 

سـلول- یافت شـدند.]5[
آزمایش هـای  از  مجموعـه ای  در 
کـه  شـد  مشـخص   Pierce
تعـداد  شـامل  بـزرگ  کارسـینوما های 
زیـادی سـلول های تومـورزا هسـتند که 
هر یـک به عنـوان یک سـلول، می تواند 
انـواع سـلول های  از  بـه تعـداد زیـادی 
پیـدا  تمایـز  غیرتومـورزا  و  تمایزیافتـه 
کند. بنابرایـن، کارسـینوما های بزرگ تا 
حـدی تکویـن طبیعی را طـی می کنند. 
در اواسـط قرن بیسـتم تکنیک هایی 
برای شناسـایی سـلول هایی کـه قابلیت 
radiolabel-  تقسـیم دارنـد، براسـاس
ing در دسـترس قرارگرفـت. بـر همین 
اسـاس، در سـال 19۷1، بـا اسـتفاده از 
امـکان  -کـه  اتورادیوگرافـی  دسـتاورد 
سـلولی،  تقسـیم  زمـان  اندازه گیـری 
دوره ی زندگی و ترتیب قرارگیری سلول 
در بافـت نرمـال را میسـر سـاخته بود- 
 labeling کـه  نشـان داد   Pierce
تقریبـا بـه صـورت انحصـاری در مناطق 
گذشـت  بـا  می دهـد.  رخ  تمایزنیافتـه 
زمـان، نشـان های DNA در مکان هـای 

Solid tumors .6
leukemia .7

ویژگـی خودتجدیدپذیـری بـه صـورت 
خاصـی مـورد توجـه اسـت؛ زیـرا هـر 
آسـیبی کـه ایـن ویژگـی را تحـت تاثیر 
قـرار دهـد به طـور جـدی بـا نقـص در 
عملکـرد انکوژن هـا3 و بدخیمی4 حاصل 
از آن، مرتبـط اسـت.]1[  از طـرف دیگـر، 
افزایـش عمل خودتجدیدی )بازسـازی(، 
ذاتـی  رشـد  پتانسـیل  بـا  همـراه 
سـلول های بنیـادی، می تواند بـه عنوان 
حالتـی از بدخیمـی در نظر گرفته شـود.

وقتـی بسـیاری از مطالعـات مربـوط 
بـه سـی تـا چهـل سـال قبـل بررسـی 
شـدند، مشـخص شـد کـه ویژگی هـای 
سـلول های بنیـادی -همـان ویژگی های 
خاصـی کـه در بـاال نـام برده شـدند- در 

oncogenesis .3
malignancy .4

مقدمه
بسـیاری  در  بنیـادی  سـلول های 
و  داشـته  حضـور  بـدن  بافت هـای  از 
مهمـی  نقـش  آن هـا  فیزیولـوژی  در 
دارنـد. سـلول های بنیـادی سـه ویژگی 
اختصاصـی دارنـد: 1.خودتجدیدپذیری1 
)کـه با نوعـی تقسـیم سـلولی نامتقارن 
همـراه اسـت(، 2.داشـتن ظرفیـت برای 
مختلـف  سـلولی2  رده هـای  بـه  تمایـز 
گسـترده.  تقسـیم  جهـت  3.پتانسـیل 
ویژگی هـا  ایـن  قرارگرفتـن  هـم  کنـار 
سـلول های بنیـادی را بی همتـا می کند. 
خصوصیـات،  ایـن  بیـن  از  طرفـی،  از 

self-renew .1؛ تعریف : در هنگام تقسیم، یکی از 
سلول های دختری، ویژگی سلول بنیادی را حفظ می نماید و 
سلول دختری دیگر می تواند به رده ی خاصی تمایز پیداکند. 

)ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس/ ترجمه دکتر 
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امـا آن هـا  همانندسـازی داشته باشـند، 
عمومـاً بـه انـدازه ی سـلول های بنیادی 
ظرفیـت خـود تجدیـد پذیـری ندارنـد. 
بـرای بـه وجـود آمـدن سـلول بنیـادی 
در  بایـد  پیش سـاز  سـلول  سـرطانی، 
جهتـی جهـش پیـدا کنـد کـه بـه طور 
مجـدد توانایـی خـود تجدید پذیـری را 
بـه دسـت بیـاورد. باید توجه داشـت که 
فرآیندهـای بسـیاری می توانند منجر به 
ایجـاد سـلول بنیـادی سـرطانی شـوند.

سـلول های  از  خاصـی  ویژگی هـای 
بنیـادی ممکـن اسـت کـم و بیـش در 
حفـظ  سـرطانی  بنیـادی  سـلول های 
شـود، بـا ایـن حـال بایـد توجه داشـت 
کـه از بیـن میلیـون هـا سـلول موجـود 
در یـک تومـور تنهـا گـروه کوچکـی از 
سـلول ها )سـلول های بنیادی سـرطانی( 
بـرای رشـد آن ضروری هسـتند. مفهوم 
بنیـادی سـرطانی می توانـد در  سـلول  
موقعیت هـای مختلـف ، متفاوت باشـد. 
بنیـادی  سـلول های  مثـال،  طـور  بـه 
سـرطانی می تواننـد منشـاء سـلول های 
بدخیـم در تومـور اولیـه باشـند ؛ آن هـا 
از  کوچکـی  گروه هـای  می تواننـد 
سـلول های مقـاوم بـه دارو را تشـکیل 
دهند-کـه علت اصلی بازگشـت بیماری 
شـیمی درمانِی  هرگونـه  انجـام  از  بعـد 
موفقیـت امیز هسـتند-  و یـا می توانند 
نقـاط  بـه  متاسـتاز  بـرای  عاملـی 
ویژگی هـای  بیاینـد.  شـمار  بـه  دورتـر 
بیولوژیکی سـلول های بنیادی سـرطانی 
)همچـون بیـان آنتی ژن های متفـاوت و 
خصوصیـات سـلولی دیگـر( در هـر یک 
از ایـن مثال هـا ممکـن اسـت متفـاوت 

 . شد با
در مـواردی کـه شـیمی درمانی انجام 
شـده و  تومورهـا ریشـه کن می شـوند، 
یـک  بیمـاری،  بازگشـت  صـورت  در 
ایـن اسـت کـه  قانـع کننـده  توضیـح 
سـلول های بنیـادی سـرطانی بـه طـور 
کامـل نابـود نشـده اند. در ایـن صـورت، 
اسـتراتژی های درمانـی -کـه بـه طـور 
اختصاصی سـلول های بنیادی سـرطانی 
را هـدف قـرار می دهنـد-  بایـد تومورها 
بـه  نسـبت  کارآمدتـری  طـور  بـه  را 
کننـد؛  ریشـه کن  کنونـی،  درمان هـای 
و خطـر بازگشـت مجـدد و متاسـتاز را 

کاهـش دهنـد.]3[
تحقیقات تاریخی در پی کشف 

عامل سرطان 
مفهـوم سـلول های بنیـادی و کاربرد 
آن هـا در بحـث سـرطان از چندین دهه 
قبـل مطـرح شده اسـت. از قـرن نوزدهم 
مشـخص شـد کـه تومورهـا مشـخصاً از 

سـرطان های  سـلول های  از  انواعـی 
انسـانی دیـده می شـوند. در واقـع ایـن 
نوع از سـلول های سـرطانی با نشان دادن 
رفتاری مشـابه رفتار سـلول های بنیادی 
نرمـال، قابلیـت ایجـاد بافت تومـوری را 
کسـب می کننـد و بـا انجـام تقسـیمات 
سـلولی نامتقارن، هم در جهت بازسازی 
خـود و هـم در جهـت تمایز سـلول های 

تومـوری قـدم بـر می دارنـد.
قابلیـت  کـه  سـلول هایی  جمعیـت 
تومورزایـی دارنـد، معمـوالً نـادر درنظـر 
گرفته می شـوند. آن هـا از نظر بیولوژیکی 
متمایزنـد و تـا به حال در سـرطان هایی 
سیسـتم  پسـتان،  سـرطان های  مثـل 
hematopoietic sys- )خون سـازی 

مغـزی  تومورهـای  و  مالنومـا   ،)tem
شناسـایی شـده اند. ایـن نـوع سـلول ها، 
ظرفیـت خودتجدیدپذیـری دارنـد؛ کـه 
در حقیقت، نوعی پتانسـیل جهت تمایز 
بـه هـر نوع سـلول در جمعیـت توموری 
توانایـی  بـه شـمار می آیـد. همچنیـن 
تقسـیم برای گسـترش مـداوم جمعیت 
ویژگی هـای  از  بدخیـم،  سـلول های 

آن هاسـت )رشـد تومـوری(. 
ویژگی هـای  مـوارد،  ایـن  بـر طبـق 
سـلول های تومـورزا بـه طـور مشـابهی 
برابـر بـا همـان سـه ویژگـی اسـت کـه 
سـلول های بنیـادی معمولـی را توصیف 
می کننـد. سـلول های بدخیـم بـا ایـن 
سـلول های  عملکـردی،  ویژگی هـای 
نامیـده   )CSC( سـرطانی5  بنیـادی 

می شـوند.
ایـن ویژگی هـا، می تـوان  بـا وجـود 
بنیـادی  سـلول های  کـه  کـرد  تصـور 
سـرطانی از جهـش سـلول های بنیـادی 
طبیعـی منشـاء می گیرنـد. با ایـن حال 
کـه  می دهنـد  نشـان  بسـیاری  اسـناد 
سـلول های بنیـادی سـرطانی می توانند 
پیش سـاز  و  اجـدادی  سـلول های  از 
جهش یافتـه هـم منشـاء بگیرنـد]2[. این 
سـلول های پیش سـاز -کـه بـه عنـوان 
سـلول های transit-amplifying نیز 
شـناخته می شـوند- می تواننـد توانایـی 

cancer stem cell .5

جمعیت سلول هایی 
که قابلیت 

تومورزایی دارند، 
معموالً نادر در نظر 

گرفته می شوند. 
آن ها از نظر 

بیولوژیکی متمایزند 
و تا به حال در 

سرطان هایی مثل 
سرطان های پستان، 
سیستم خون سازی 
 hematopoietic(
system(، مالنوما 
و تومورهای مغزی 

شناسایی شده اند.

سلول های بنیادی 
نرمال در بافت ها به 
میان کنش هایی با 
سلول های بنیادی 

هم جوار می پردازند 
که یک محیط 

کوچک یا کنام 
اختصاصی را تشکیل 
می دهند و برای بقای 

هویت و ظرفیت 
خودتجدیدپذیری 

سلول های بنیادی 
ضروری است.

 سلول بنیادی سرطانی
عامل حرکتی بدون بازگشت از تومور به مقصد سرطان

سلول های بنیادی سرطان، نوعی از سلول های سرطانی هستند که در تومورها و یا 
سرطان های خون یافت می شوند و ویژگی های مربوط به سلول های بنیادی عادی را 

بروز می دهند.
سلول های بنیادی سرطانی، تومورزا هستند. این سلول ها ممکن است از طریق فرایند 
خودتجدیدپذیری و تمایز به چندین نوع سلول، موجب شکل گیری تومور شوند. چنین 
سلول هایی در تومور به صورت جمعیتی مجزا باقی می مانند. بنابراین پیشرفت درمان های 
ویژه ای که سلول های بنیادی سرطانی را هدف قرار دهند، امید به بهبود بیماران مبتال به 

سرطان را باال می برد؛ به ویژه برای کسانی که با متاستاز سرطان روبه رو هستند.
اگرچه درمان های موجود برای سرطان موثر به نظر می رسند و باعث کوچک شدن تومور 
می شوند، اما اکثراً بر اساس مدل های حیوانی گسترش یافته اند. این در حالیست که مدل های 
حیوانی نمی توانند یک مدل کامل از بیمار ی های انسانی ایجاد کنند. به خصوص در موش که 
طول زندگی اش از دو سال تجاوز نمی کند و بنابراین مطالعه ی متاستاز و بازگشت سرطان 
یافته یا  را دشوار می سازد. عالوه براین، روش های متداول شیمی درمانی، سلول های تمایز 
درحال تمایز را ازبین می برند که قسمت عمده ی توده ی توموری را شکل می دهند. اما باید 
توجه داشت که این سلول ها قادر به تولید سلول های جدید نیستند و در پیشرفت بیماری و 
رشد تومور نقش ندارند. در حالیکه جمعیت سلول های بنیادی سرطانی که علت رشد تومور 

هستند، دست نخورده باقی مانده و باعث بازگشت بیماری می شوند.

 عکسa:1. نظریه ای 
برای منشا سلول های 

بنیادی سرطانی. b : نقش 
سلول بنیادی سرطانی در 

تومورزایی. منشا سلول های 
بنیادی سرطانی می تواند 
سلول بنیادی، سلول های 

progenitor ویا سلول های 
تمایزیافته ی موجود در بافت 

بالغ باشد.
عکس2:  
نظریه ی سلول 
بنیادی سرطانی

تومور اولیه
مقاوم به شیمی درمانی

تقسیم سلولی-خودتجدیدپذیری-تومورزا

حساس به شیمی درمانی

بی
عر

مه 
ط

فا

پیش ساز چندتوان بدنی

سلول بنیادی بدنی

سلول تمایزیافته ی بدنی
جهش های مورد نیاز

تقسیم سلولی

تقسیم سلولی

تقسیم سلولی
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دخیـل هسـتند. جهش هـای دیگـری 
سـرطانِی  بنیـادی  سـلول  در  کـه 
خودتجدیدپذیـری  توانایـی  دارای 
اتفـاق می افتنـد، ممکـن اسـت باعـث 
بدخیمـی در تکویـن تومـور شـوند. در 
هـر دو راه ایجـاد CSC، تغییـرات در 
سـلول  در  خودتجدیدپذیـری  تنظیـم 
بنیـادی، اتفاقی کلیـدی در تومورزایی 

گرفته می شـوند. نظـر  در 
mod- لتغییـرات اپی ژنتیکـی مثـ

ِداسـتیله  کروماتین هـا،   ification
مهمـی  نقـش  و...  هیسـتون ها  شـدن 
در ایجـاد سـلول های بنیادی سـرطانی 
پیشـنهاد  بسـیاری  مطالعـات  دارنـد. 
epigenetic repro-  می کننـد کـه
gramming موجـب از دسـت رفتـن 
توانایـی سـلول های تومـوری در ایجاد 
تومـور مـی شـود. منشـاء سـلول های 
پیش زمینـه ی  بـه  توجـه  بـا  بنیـادی 
microen-  ژنتیکـی و اثرات ناشـی از

vironment، در نهایـت نوع تومور را 
می کنـد.  مشـخص 

این طـور  می تـوان  حـال  هـر  بـه 
نتیجـه گرفـت کـه سـلول های بنیادی 
سـرطانی می تواننـد هـم از سـلول های 
بنیـادی موجـود در هـر انـدام، و هم از 
از  حاصـل  متعهدشـده ی  سـلول های 
تمایـز بـه وجـود بیاینـد. اگـر منشـاء 
طبیعـی  بنیـادی  سـلول های  آن هـا 
بـدن باشـند، بـه طـور عمـده تغییرات 
اپی ژنتیکـی و تغییراتـی کـه در کنـام 
سـلول   )microenvironment(
بـه  باتوجـه  می دهـد،  رخ  بنیـادی 
ماهیـت تغییـرات، میتواننـد در ایجـاد 
منشـا  اگـر  باشـد.  دخیـل  CSCهـا 
و  سـوماتیک  سـلول های  CSCهـا 
متعهدشـده باشـد، ایجـاد جهش هـای 

بـه  متفـاوت  سـلولی  جمعیـت  دو 
وجـود بیایـد. یـک جمعیـت توانایـی 
خودتجدیدپذیـری را  از سـلول مادری 
جمعیـت  و  می کنـد؛  دریافـت  خـود 
سـلول های  از  متشـکل  کـه  دیگـر 
کـه  ایـن  عیـن  در  اسـت  تومـوری 
توانایـی تمایزیافتـن را دارد،  توانایـی 
تومورزایـی و رشـد تومـوری را نـدارد. 
سـلول های  تمامـی  اسـاس  ایـن  بـر 
موجـود در یـک تومـور توانایـی ایجاد 
را  تومـوری  رشـد  و  جدیـد  تومـور 
ندارنـد. یـک توجیـه دیگر بـرای ایجاد 
سـلول بنیـادی جهش یافته، شـواهدی 
اسـت کـه توسـط آسیب شناسـان بـه 
دسـت آمـده اسـت ؛ بر این اسـاس که 
برخـی از سـلول های تومـوری از نظـر 
مورفولوژیکـی شـبیه اندامـی هسـتند 
کـه از آن منشـاء گرفته انـد، و حداقـل 
بیولوژیکـی  عملکردهـای  از  برخـی 
انـدام را حفظ   کرده انـد )همان طـور که 
سـلول های بنیـادی هر انـدام تا حدی 
مسـیر تمایـزی را طـی کرده انـد و بـر 
همیـن اسـاس تنهـا توانایـی تمایـز به 
رده هـای سـلولی محـدودی را دارنـد(.

بنیـادی  سـلول های  هم چنیـن 
سـرطانی ممکـن اسـت از سـلول های 
در  بیاینـد.  وجـود  بـه  سـوماتیک 
تمایزیافتـه  سـلول های  ایـن  حقیقـت 
و  شـده  فراوانـی  جهش هـای  دچـار 
توسـط تمایززدایـی بـه حالتـی شـبیه 
به سـلول پیش سـاز خـود در می آیند، 
کـه در ایـن حالـت گفته می شـود بـه 
توانایـی   (ovon  ed) نـو  از  صـورت 
کسـب  را  پذیـری  تجدیـد  خـود 

. می کننـد
این طـور بـه نظـر می رسـد کـه هـر 
دو فرآینـد ذکرشـده در ایجـاد CSCها 

را  شـبه بنیادی  ویژگی هـای  ثانویـه، 
مجـدداً بـه دسـت بیـاورد. در ضمـن ایـن 
مسـاله قابـل تصـور اسـت که سـلول هایی 
از  تمایزیافته تـر هسـتند، می تواننـد  کـه 
توانایـی  جهـش،  چندیـن  وقـوع  طریـق 
را کسـب  نامیرایـی  و  خودتجدیدپذیـری 
کـرده و سـلول های بنیـادی سـرطانی را 
بـه وجود آورنـد )همان طور کـه در بخش 

منشـاء CSCهـا بیـان شـد(.]7[
سـلول های بنیادی سـرطانی در 

تومورهـای جامد 
در گذشـته اثبـات وجود سـلول های 
بنیـادی سـرطانی در تومورهـای جامـد 
بـه دالیـل بسـیاری مشـکل بوده اسـت. 
کم تـر  جامـد  تومورهـای  در  سـلول ها 
روش هـای  و  بوده  انـد،  دسـترس  در 
عملکـردی و مناسـب بـرای جداسـازی 
و شـمارش سـلول های بنیـادی نرمـال 
پیشـرفتی  هنـوز  اندام هـا  از  بسـیاری 
نکرده بـود. بنابراین مارکرهای سـطحی 
سـلولی مـورد نیـاز، بـرای جداسـازی و 
به دسـت آوردن این سـلول ها شـناخته 
فعالیت هـای موثـری  نشـده بود. اخیـراً 
در جهـت تشـخیص ایـن موضـوع کـه 
مـوش  پسـتان  سـلول سـرطانی  یـک 
می توانـد بـه موش دیگـری پیونـد زده 
 شـود و یـک تـوده ی پسـتانی کامـل را 
بازسـازی کنـد صـورت گرفتـه اسـت. 
طبق مطالب گفته شـده، ایـن مطالعات 
از  مجموعـه  یـک  کـه  مشـخص کرد 
ایجـاد  بـه  قـادر  تومـور  در  سـلول ها 

تومـوری جدیـد هسـتند. ]4[
رفع ابهام از برخی مفاهیم  :

در برخـی از مطالعـات اولیـه عبارت 
"آغـاز کننـده ی سـرطان" بـه توانایـی 
بـرای  سـرطانی  بنیـادی  سـلول های 
پیوندزده شـدن  از  پـس  تومـور  ایجـاد 

اشـاره داشـت. 
اغلـب  تومـورزا"  "سـلول  عبـارت 
بـه ایـن منظـور اسـتفاده می شـود کـه 
باعـث  سـرطانی  بنیـادی  سـلول های 
در  لوکمـی(  )یـا  تومـور  یـک  ایجـاد 
سـرطان های  زنوگرفـت14  مدل هـای 
پیش بینـی  برخـی  شـود.  انسـانی 
را  تومـور  کـه  سـلولی  کـه  کرده انـد 
بـه صـورت زنوگرفـت ایجـاد می کنـد 
شـبیه همـان سـلولی اسـت کـه اولین 
آن  در  بیمـاران  انکوژنـی  آسـیب های 

افتاده اسـت.  اتفـاق 
بنیـادی  سـلول های  اسـت  ممکـن 
یـک تومور بـه حالـت مزانشـیم تبدیل 
شـوند و توانایی حرکت پیـدا کنند. این 

Xenograft 14 : برشی از یک بافت یا اندام که از جانوری 
به جانور دیگر از گونه ی متفاوت پیوند زده می شود.

سـلول های متحـرک، پـس از جایگزین 
می تواننـد  دیگـر  مکانـی  در  شـدن 
آن  در  جدیـد  تومـوری  رشـد  عامـل 
نقطـه باشـند. ناپایداری هـای ژنتیکی و 
اپی ژنتیکـی کـه از ویژگی های اساسـی 
می تواننـد  هسـتند،  تومـور  بیولـوژی 
علـت ناهمگونـی سـلولی در جمعیـت  
سـلول های بنیادی و غیربنیـادی تومور 

 . شند با
در  نرمـال  بنیـادی  سـلول های 
بافت هـا بـه میان کنـش  بـا سـلول های 
و  بنیـادی هم جـوار خـود می پردازنـد 
در ایـن حالـت یـک محیـط کوچک یا 
کنام تشـکیل می دهند؛ کـه برای بقای 
خودتجدیدپذیـری  ظرفیـت  و  هویـت 
سـلول های بنیـادی ضـروری اسـت. به 
طـور مشـابه در برخـی از بدخیمی هـا 
بـه  تومـور  تصـور می شـود کـه رشـد 
یـک میان کنش بـا سـلول های بنیادی 
کنـام  کـه  اسـت  وابسـته  هم جـوار 
تومـور را شـکل می دهـد. کنـام تومـور 
آن  رشـد  بـا  هم زمـان  اسـت  ممکـن 
تغییـر کنـد. اکنـون می تـوان حـدس 
بنیـادی سـرطانی  کـه سـلول های  زد 
و  رویدادهـا  تغییـر  در  اسـت  ممکـن 
اطـراف  کوچـک  محیـط  مسـیرهای 
سـلول های  نفـوذ  عـدم  مثـل  خـود، 
ایمنـی و فعال سـازی پاسـخ های دیگـر 
عالوه برایـن  داشته باشـند.  شـرکت 
ممکـن اسـت سـلول بنیادی سـرطانی 
بـا سـیگنال هایی در کنـام خـود باعـث 
بنیـادی  سـلول های  رفتـار  تغییـر 

سـرطانی دیگـر شـود.]4[
بررسـی  بـه  قسـمت  ایـن  تـا 
سـلول های  اساسـی  ویژگی هـای 
در  آن هـا  نقـش  و  سـرطانی  بنیـادی 

ایجـاد تومورهـا پرداختیـم. همان طـور 
کـه اشـاره شـد علـت اصلـی بازگشـت 
بهبـودی  ایجـاد  از  پـس  سـرطان 
بـه  متاسـتاز،  اصلـی  علـت  نیـز  و 
نسـبت  سـلولی  جمعیت هـای  ایـن 
در  مطالـب  ادامـه ی  در  داده می شـود. 
شـماره ی بعدی این نشـریه به بررسـی 
بیش تـر منشـاء ایـن سـلول ها و نقـش 
شـکل گیری  در  دیگـر  موثـر  عوامـل 
آن هـا می پردازیـم. زیـرا انتظـار می رود 
نه تنهـا  ایـن سـلول ها  بـا هدف گیـری 
می تـوان از ایجـاد متاسـتاز جلوگیـری 
کـرد، بلکـه می تـوان بـا توقف متاسـتاز 
و اسـتفاده از روش هـای رایـج درمـان 
سـرطان، ایـن بیمـاری را بـه صـورت 
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بازگردانـدن  همـراه  بـه  انکوژنـی 
نیـز  و  خودتجدیدپذیـری  خاصیـت 
تغییـرات اپی ژنتیکـی، بـه طـور غالـب 
هسـتند. موثـر  CSCهـا  تشـکیل  در 

نقش سلول های بنیادی خون ساز11 
در پیش برد تحقیقات

کـه  انسـانی  سـلول های  از  انواعـی 
بنیـادی  سـلول های  از  ویژگی هایـی 
سـرطانی مقاوم به دارو را نشـان می دهند، 
ابتـدا از سـرطان خـون بـه دسـت آمدنـد. 
طریـق  از  صورت گرفتـه  مطالعـات 
نشـان دار کردن سـلول ها بـا تریتیـوم ،کـه 
از  در سـال 1960 روی طیـف متنوعـی 
وجـود  انجام شـد،  خـون  سـرطان های 
یـک گـروه کوچـک از سـلول های اولیـه 
را نشـان داد کـه ویژگی هـای چرخـه ای 
متفاوتـی بـا بیش تـر سـلول های تومـوری 
داشـتند. نتایـج مطالعـات اولیـه ی حاصل 
از نشـان دار کردن بـا تریتیـوم، همـراه بـا 
مطالعـات ژنتیکی دیگر، پیشـنهاد می کند 
یـک  شـامل  لوکمی هـا  از  بسـیاری  کـه 
جمعیت سـلولی نابالغ هسـتند که توانایی 
سـاخت پیش سـازهای پـس میتـوزی12 را 
دارنـد؛ و وجود یک سـلول بنیادی لوکمی 

می کننـد.  راپیش بینـی 
وابسـته  حـاد  لوکمیـا ی  مطالعـه ی 
دهـه ی  در   )AML( اسـتخوان  مغـز  بـه 
بـرای  قانع کننـده  نتیجـه ی  یـک   1990
وجـود جمعیت های سـلول های سـرطانی 
بنیـادی ارائه داد. برای AMLهای انسـانی، 
سـلول های بنیـادی سـرطانی، بـه عنـوان 
سـلول هایی تعریـف می شـوند کـه توانایی 
بازسـازی و نوزایـی جمعیت هـای سـلولی 
دیابتـی  درموش هـای  را  انسـانی   AML
و الغـر دریافت کننـده ی پیونـد دارنـد13. 
سـلول های  کـه  شـد  مشـخص  سـپس 
بنیـادی AML که این ویژگی را داشـتند، 
فنوتیپ سطح سـلولی -CD34+CD38 را 
نمایـش می دادنـد، کـه شـبیه فنوتیپـی 
بـود کـه در سـلول های بنیادی خون سـاز 
مشـاهده  اسـتخوان  مغـز  در  موجـود 
ایـن نتیجـه پیشـنهاد می کنـد  می شـد. 
کـه سـلول بنیـادی AML ممکـن اسـت 
از سـلول های بنیـادی نرمـال موجـود در 
مغـز اسـتخوان منشـاء گرفته باشـد، نه از 

متعهدتـر.  پیش سـازهای 
 در لوکمیـای مزمـن وابسـته بـه مغـز 
گرانولوسـیت  یـک   ،)CML( اسـتخوان 
پیش سـاز ماکروفـاژ ممکن اسـت ظرفیت 
و توانایی خودتجدیدپذیری را کسـب کند؛ 
و بنابرایـن بـه علـت تاثیـرات جهش هـای 

 Hematopoietic stem cell .11
Post mitotic progeny 12

13. یک تست که برای تشخیص بنیادی بودن سلول 
سرطانی انجام می شود.

عموماً این طور 
انتظار می رود که 
ترنس فرم شدن 

سلول های طبیعی 
به سلول های 

توموری 
یک فرآیند 

چندمرحله ای باشد 
که به علت وقوع 

انواع جهش ها 
و تغییرات 

اپی ژنتیکی رخ 
می دهد.

 یک تومور 
ممکن 

است توسط 
مجموعه ای از 
جهش ها که 
منجر به تغییر 

شکل یک نوع 
سلول می شوند 

ایجاد شده 
باشد.

تصویر4 :سلول های 
سرطانی پروستات در 
کنام مغز استخوان و 
اتفاقات پس از ورود به 
کنام جدید که نحوه ی 
متاستاز را توسط سلول 
بنیادی سرطانی نشان 
می دهد.

تومور اولیه

 رقابت بر سر کنام

ت استخوانی
م باف

کنا

تومور در حال 
کمون)خاموش(

رشد متاستاتیک

سلول بنیادی 
خون ساز

انتشار تومور

 بازگشت آهسته

سلول بنیادی
تومور

 درمان اختصاصی سلول 
بنیادی سرطانی

درمان سنتی سرطاندرمان ترکیبی

بازگشت تومور

ریشه کن شدن 
بیماری

عکس3: نتایج حاصل از 
راه های درمانی متفاوت: 

درمان سنتی مثل استفاده 
از انواع شیمی درمانی 

و پرتودرمانی، درمان بر 
اساس ازبین بردن سلول 
بنیادی سرطانی و روشی 

که ترکیبی از دو حالت 
قبل است.
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به  نسبت   colistin به  مقاوم  نمونه های 
نسل سوم سفالوسپورین ها نیز مقاوم بودند. 
در نتیجه نیاز شدیدی به بازنگری استفاده 
دامی  مکمل های  در  ها   polymyxin از 
و صنعت کشاورزی، و وجود نظارت بسیار 
انسان و  بر MCR-1 در  بین المللی  دقیق 

دام ها وجود دارد.
سیاستمداران  و  دانشمندان  هم اکنون 
در همکاری نزدیک و تنگاتنگ با یکدیگر، 
درصدد جلوگیری از این اتفاق وحشتناک 
تالش های  و  هستند؛  جهان  سراسر  در 
گسترده ای برای رفع این مشکل و کاهش 
را شروع  مقاوم  باکتری  این  سرعت شیوع 
مهم  این  به  دست یابی  ولی  کرده اند. 
و  همکاری ها  بیشتر،  بررسی های  به  نیاز 
با  است  امید  که  دارد،  اقدامات جدی تری 
علم  رویارویی  باشد.  همراه  موفقیت هایی 
انسان و قدرت باکتری ها، مبارزۀ هول انگیزی 

را به تصویر می کشد. 
شاید چیزی که تاکنون فقط در فیلم های 
هالیوودی دیده بودیم، در شرف وقوع است! 
ابتالء ساکنین زمین به گونه هایی ناشناخته 

و شیوع بیماری همه گیر در جهان! 
زامبی ها در راه هستند...
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شده بود، بررسی کردند؛ و در پانزده مورد از 
آن ها وجود ژن مذکور را تایید کردند. ضمن 
این که در برخی نمونه ها باکتری E.coli و 

salmonella مقاوم نیز دیده شد.
کشاورزی  مصارف  بین  ارتباط 
آنتی بیوتیک  این  به  مقاومت   ،Colistin
غذایی  مواد  خوراکی،  دام های  فلور  در 
چند  از  یکی  است.  واضح  کاماًل  انسان  و 
ارتباط،  این  قطع  برای  پیشنهادی  راه حل 
 colistin از  استفاده  توقف  یا  محدودیت 
ارادۀ  نیازمند  این  و  است،  کشاورزی  در 
سیاسی و پاسخ قاطعانه و سریع است. در 
پاسخ به رشد سریع باکتری های مقاوم به 
کشاورزی  وزارت  حیوانات،  در   colistin
چین بالفاصله با راه اندازی یک محدودیت 
افزودنی های  در   colistin از  استفاده  در 
خوراک دام، درصدد جلوگیری برآمد. این 
مسئولیت و واکنش مثبت، بازتابی از جدیت 
دولت چین در به دست گرفتن شرایط است. 
همچنین محققان چینی کار بسیار نزدیکی 
با دولت -به منظور بررسی تاثیر MCR-1 و 
روند رشد آن- دارند. البته باید توجه داشت 
 colistin که چین تنها کشور مصرف کنندۀ
از  بسیاری  بلکه  نیست،  کشاورزی  در 
از  اروپایی،  های  کشور  خصوصاً  کشورها، 
و  کشاورزی  زمینۀ  در  آنتی بیوتیک  این 
سویی  از  می کنند.  استفاده  دام پزشکی 
 colistin دیگر دولت انگلستان استفاده از
کرده است؛  منع  را  کشاورزی  صنعت  در 
در  فقط  آنتی بیوتیک  این  از  استفاده  و 
محدود،  مقداری  در  هم  آن  دام پزشکی، 

بالمانع است.
شکست  خطر  زنگ   MCR-1 ظهور 
در  اگرچه  است.  آنتی بیوتیکی  گروه های 
در  آلودگی  میزان  بیشترین  حاضر  حال 
کشور چین است، این ژن احتماالً توانایی 
مقاومت  ژن های  سایر  ایجاد  و  تحریک 
شیوع  همچنین  و   (blaNDM1 (مثل 
که  طوری  به  دارد؛  را  جهان  سراسر  در 

قادر می سازد مقاومت بسیار باالیی در برابر 
polymyxin ها داشته باشند- از خانوادۀ 
جداسازی   Enterobacteriaceae
Enterobacteri� خانوادۀ  شده است. 

باکتری های  از  بزرگی  خانوادۀ   ،aceae
گونه های  شامل  که  هستند  منفی  گرم 
Salmonella. E.coli. Yersin�  پاتوژن

می باشند.   shigella و   ia. klebsiella
ژن 1MCR- در باکتری های این خانواده 
تا 16۷452 است و  توالی بین 166544 
بنابراین  و  شده است،  یافت  پالزمیدها  در 
به راحتی می تواند طی فرآیند انتقال بین 
سویه های مختلف باکتریایی منتقل شود. 
زمینۀ  در  جدی  هشدار  یک  کشف  این 
گسترش و شیوع بین سویه های مختلف 
پزشکان  که  باشد. وقتی  می  باکتریایی 
)مانند  آنتی بیوتیک ها  اصلی  اشکال  با 
به کشتن  قادر  تتراسیلین(  و  پنی سیلین 
روی   Colistin به  نباشند،  باکتری ها 

می آورند.

آیا به » قیامت آنتی بیوتیکی« 
نزدیک می شویم؟

colis� شامل  ها   Polymyxin
کالس  آخرین   ،polymyxin B و   tin
غشاء   ساختار  در  و  بودند  آنتی بیوتیک ها 
ایجاد  اختالل  منفی  گرم  باکتری های 
  colistin می کردند. قبل از این، مقاومت به
فقط در اثر جهش های کروموزومی بوده و 
توانایی انتقال1 سلول به سلول را نداشت؛ 
و به رغم آن که حدود شصت سال از زمان 
این  می گذرد،  آنتی بیوتیک ها  این  کشف 
داروها اثرگذاری خود را به واسطۀ استفادۀ 
عوارض  دربارۀ  نگرانی ها  نتیجۀ  -در  کم 
)نظیر آسیب های کلیوی و  جانبی جدی 
که  آن  حال  کرده بودند.  حفظ  عصبی(- 
 mitochondrial یک ژن جدید به نام
NADH-cytochrome b5 reduc-
را  باکتری ها  tase -1 (MCR-1)Aکه 

transformation .1

در شش کشور گزارش شده بودند، که این 
میزان در سال 2015 به هفده کشور جهان 

افزایش یافته است.
نکتۀ مهم و نگران کننده در این زمان، 
MCR- نرخ انتقال )میزان همانندسازی ژن

1 و انتقال بین سویه های مختلف( این ژن 
است. نرخ انتقال MCR-1 در بین سویه های 
E.coli بسیار باال بوده، و محققان دریافتند 
که این ژن پتانسیل انتقال به سایر گونه های 
و   klebsiella مثل  زا  بیماری  باکتریایی 
می تواند  که  دارد؛  را   Pseudomonas
دلیل ایجاد انواع مختلفی از بیماری ها مثل 
سویی  از  باشد.  خونی  شدید  عفونت های 
حال  در  به سرعت   MCR-1 ژن  دیگر 

گسترش به پاتوژن های انسانی است.
این یافته ها ترسناک هستند، اما حداقل 
شوکه کننده نیستند. مقاومت آنتی بیوتیکی 
مدت هاست  که  است  ثابت  جریانی 
همیشه  باکتری ها  دارد.  و  داشته  ادامه 
ما  آنتی بیوتیک های  مقابل  در  است  قرار 
آن هاست.  ذات  این  که  چرا  باشند،   مقاوم 
مصرف کنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  چین 
colistin در زمینۀ کشاورزی و دام پزشکی 
تقاضا  جهان  سراسر  در  است.  جهان  در 
کشاورزی  بخش  در   colistin برای 
باشد؛  حدود 12000 تن در هر سال می 
که انتظار می رود تا پایان سال 2021، به 
انتخابی  فشار  برسد.  تن   16500 سالیانه 
و  شدید  استفادۀ  وسیلۀ  به  تحمیل شده 
از colistin در صنعت کشاورزی  بی رویه 
 MCR-1 چین می تواند از دالیل کسب ژن
توسط E.coli باشد.  محققان علوم پزشکی 
الزم  زمان  سال  سه  که  میزدند  تخمین 
است تا باکتری مقاوم به colistin از چین 
به انگلستان برسد. با این حال دو موسسۀ 
»سازمان  و  انگلستان2«  عمومی  »سالمت 
روی  آزمایش  حیوان3«  و  انسان  سالمت 
کردند.  آغاز  را  جمع آوری شده  نمونه های 
دانشمندان انگلیسی، 24000 نمونه ای را که 
بین سال های 2012 تا 2015 نمونه برداری 

Public Health England .2
human and animal health agency .3

در خالل آزمایش های معمول حیوانات 
مقاومت های  بررسی  جهت  خوراکی 
Jian- پروفسور   چین،  در  ضدمیکروبی 

 E.coli و همکارانش، یک سویه Hua Liu
مزرعه ای  خوک های  از  را   (SHP45)A
نشان دهندۀ  که  کردند،  جدا  شانگهای  در 
و  بوده  ها   polymyxin به  مقاومت 
توانایی انتقال به سایر گونه های باکتری را 
داشته است. این کشف سبب شروع فعالیت 
نمونه های  جمع آوری  جهت  محققان 
استان  چهار  در  خوک ها  از  باکتریایی 
فروخته شده  مرغ  و  خوک  گوشت  کشور، 
در سی بازار آزاد و سوپرمارکت ها در طی 
محققان  شد.  تا 2014  های 2011  سال 
جداشده  باکتریایِی  نمونه های  همچنین 
از بیماران دارای عفونت در دو بیمارستان 
را نیز بررسی کردند. نمونه ها برای بررسی 
MCR- حساسیت آنتی بیوتیکی و وجود ژن
1 از طریق روش های PCR و تعیین توالی 
بود؛  نگران کننده  نتایج  شدند.  بررسی 
 MCR-1 محققان متوجه شیوع باالی ژن
در E.coli های جدا شده از حیوانات )164 
از   ۷8( نمونه های گوشت خام  و  از 804( 
523( شدند، و مشاهده کردند که جمعیت 
سویه های مثبت هر ساله افزایش می یابد. 
 E.coli همچنین در شانزده MCR-1 ژن
و  Klesbsiella pneumonia جداشده 

از 1322 بیمار بستری شده مشاهده شد.
نمونه های  از  کمی  نسبت  که  آن جا  از 
احتمال  این  انسان جدا شده اند،  از  مثبت 
ایجادکنندۀ   MCR-1 که  دارد  وجود 
منشاء  حیوانات  از   colistin به  مقاومت 
گرفته و سپس به انسان منتقل شده باشد. 
پروفسور Liu میگوید: »نتایج ما حاکی از 
و    colistin به  مقاومت  ژن  اولین  ظهور 
انتقال آسان آن بین باکتری های شایع نظیر 
E.coli و k.pneumonia است. این نتایج 
پیشرفت  بودن  اجتناب ناپذیر  نشان دهندۀ 
باکتریایی   بین سایر گونه های  مقاومت در 
آلوده شدن  مشاهدۀ  این،  از  پس  است.« 
یک مرغ در فرانسه، یک انسان در دانمارک 
را  نگرانی ها  مالزی،  در  اهلی  حیوانات  و 
باکتری های  این  جهانی  شیوع  دربارۀ 
است  ذکر  به  الزم  داد.  گسترش  ابرمقاوم 
این باکتری های مقاوم در سال 2014 تنها 

دیر یا زود به زمانی 
خواهیم رسید 

که دیگر ارتقاء 
آنتی بیوتیک ها 
بیهوده است، 

چرا که شواهد 
نشان دهندۀ این 

است که به سرعت 
در حال محاصره  

توسط باکتری های 
بیماری زای مقاوم 

هستیم.

 MCR-1 ظهور
زنگ خطر شکست 

گروه های 
آنتی بیوتیکی است. 

اگرچه در حال 
حاضر بیشترین 

میزان آلودگی در 
کشور چین است، 

این ژن احتماالً 
توانایی تحریک و 

ایجاد سایر ژن های 
مقاومت )مثل 

blaNDM1( و 
همچنین شیوع 
در سراسر جهان 

را دارد.

شکست آخرین نسل آنتی  بیوتیک ها 

در برابر باکتری ها

کشف باکتری های مقاوم به آخرین کالس آنتی بیوتیک ها زنگ خطر بزرگی را برای 
جامعۀ بشری به صدا درآورده است. چشم انداز نگران کنندۀ مقاومت باکتری ها در برابر 
آنتی بیوتیک ها سبب شده است که دانشمندان این وضعیت را » قیامت آنتی بیوتیکی1« 
نام گذاری کنند، چرا که این شرایط جهان را به عصر ناتوانی بشر در درمان بیماری های 
polymyxin ها، آخرین خط  به  مقاوم  باکتری  با کشف  بازمی گرداند. حال  عفونی 
دفاعی انسان  در برابر باکتری، این کابوس دانشمندان رنگ واقعی تری به خود می گیرد؛ 
و می تواند باعث از بین رفتن یک قرن محافظت آنتی بیوتیکی در مقابل بیماری های 
مرگ باِر ناشی از میکروب های رایجی مانند E.coli شود. دیر یا زود به زمانی خواهیم 
رسید که دیگر ارتقاء آنتی بیوتیک ها بیهوده است، چرا که شواهد نشان دهندۀ این است 

که به سرعت در حال محاصره  توسط باکتری های بیماری زای مقاوم هستیم.
Judgment: Antibiotic .1

عکس1: آخرین 
اطالعات از توزیع ژن 

MCR-1 در چین

عکس2: نمونه 
برداری از گوشت 
های عرضه شده به 
بازار در چین

عکس3: خانواده 
های آنتی بیوتیکی 
بی اثر شده در برابر 
باکتری ها

عکس 4: نقشه ژنی و جایگاه 
ژن MCR-1 بر روی پالزمید 

E.coli SHP45
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آالیندۀ فسیلی باشد. همچنین در تحقیقات نوینی که 
در چند سال اخیر در جریان است، تالش شده تا با انجام 
روش های به روز تر، سوخت بهتری تولید شود. به عنوان 
مثال می توان به »اِسترجانشین مرطوب )مستقیم(«30 و 
»استفاده از حالل متغیر«31 اشاره کرد. در روش نخست 
مرحلۀ استخراج حذف شده، و با کاهش هزینه ها، تمامی 
زیست توده برای واکنش در دسترس قرار می گیرد که 
نتیجۀ آن افزایش بازده تولید است. روش دوم نیز از 
حالل هایی استفاده می کند که می توانند به وسیلۀ گاز 
نیتروژن به حالت قطبی و به وسیلۀ کربن دی اکسید به 
حالت  در  که  بدین صورت  درآیند؛  غیرقطبی  حالت 
قطبی تمایل آمیختگی زیادی به آب دارند و می توانند 
وارد سلول شده و به چربی های خنثی متصل شوند، 
درآیند  غیرقطبی  وضعیت  به  دوباره  که  هم  زمانی 
با فرآیندهای  از سلول خارج کرده و  را  این چربی ها 
اختصاصی از آن ها جدا می شوند. البته باید توجه داشت 
که در هر صورت »اِسِتری کردن جانشینی« آخرین قدم 

برای تولید سوخت صنعتی خواهد بود. 
کالم پایانی

پاک  منبعی  به عنوان  جلبک ها  شناخته شدن 
بزرگ  نعمت  یک  سوخت  تولید  برای  همیشگی  و 
است. استفاده از این نعمت بی دریِغ طبیعت می تواند 
حل کنندۀ بسیاری از مشکالت زیست محیطی جوامع 
انسانی باشد. نکتۀ اساسی در این زمینه هموار شدن 
و  سوخت  بهینۀ  فرمول  به  دست یابی  برای  مسیر 
برای حذف  نیاز  مورد  و ساختارهای  پایه ها  پی ریزی 
سوخت فسیلی و واگذاری قلمرو آن به سوخت زیستی 
پشت  سر  با  که  رسید  خواهد  روزی  بی شک  است. 
قرارگرفتن تمامی چالش ها، این سوخت های پاک به 
طور کامل جای انواع مضر کنونی را خواهند گرفت، و 
نام منابع فسیلی تنها در جزئی از برگ های تاریخ بشر 
باقی خواهد ماند. امید است که ما نیز در تحقق این رویا 
نقشی پررنگ ایفا کنیم، و آیندگان نام متخصصان و 
داشنمندان ایران عزیز را برای همیشه در زمرۀ کسانی 

که زندگی بشر را متحول ساخته اند، به خاطر بیاورند. 
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Wet (Direct) Transesterification .30
Switchable Solvents .31

فرآیند می تواند بسته به مادۀ نهایی مورد نظر در یک یا 
چند مرحله انجام شود، که البته فارغ از هر چیز هزینۀ 
نهایی آن بسیار تعیین کننده است. روش های غالبی که 

برای این مرحله پیشنهاد شده عبارت اند از:
سانتریفیوژ

لخته سازی23
صاف کردن

رسوب دهی24
معلق سازی25

مسائل  نسبی  پیچیدگی  و  گستردگی  دلیل  به 
جزءبه جزء  توضیح  از  روش ها،  از  هرکدام  به  مربوط 
خودداری کرده و نگاهی به دو نکتۀ کلیدی می اندازیم. 
در مواردی که هدف از کشت تولید سوخت صنعتی 
است، روش شناسِی برداشت و آب گیری اهمیت زیادی 
داشته و از سانتریفیوژ و صاف کردن مماسی استفادۀ 
نسبتاً وسیعی می شود. از روش های دیگر نیز می توان 
غذای  تولید  مانند  غیرسوختی  مصارف  برای  حتی 

ماهی ها بهره برد.
یا  اشباع  کربنی  تا 22  چربی های 12  جلبک ها 
چربی ها  این  قطبی  انواع  می کنند.  تولید  غیراشباع 
خنثی  انواع  و  می روند،  ِغشاء  سنتز  سراغ  مستقیماً 
نگاه داشته می شوند. گروهی  به عنوان ذخیرۀ کربنی 
که در صنعت برای تولید سوخت مدنظر هستند، 12 
دارند.  نام  تری آسیل گلیسرول26  و  بوده  کربنه  تا 16 
تولید این گروه در مواقع استرس افزایش می یابد، تا 
به عنوان منبع تغذیه برای شرایط گرسنگِی احتمالی 
ذخیره شوند. در روش معمول و سنتی مخلوط جلبک 
و مایع را آب گیری کرده و پس از استخراج روغن آن را 
تحت فرآیند »اِسترجانشین«2۷ قرار می دهند تا سوخت 
حاصل گردد. طی فرآیند مذکور که در روزگار حاضر 
است  سوخت  به  گیاهی  روغن  تبدیل  اصلی  راه کار 
یک  با  کاتالیزگر  یک  در حضور  استخراج شده  روغن 
الکل  با  را  خود  گلیسرین  و  شده  واکنش  وارد  الکل 
جایگزین می کند، در نتیجه »آلکیل اِسِتر«28 یا »آسیل 
اِسِتر«29 -که همان سوخت زیستی است- حاصل شده 
می شود.  آزاد  جانبی  محصول  به عنوان  گلیسرین  و 
انجام این واکنش در واقع ویسکوزیتۀ ماده را کاهش 
می دهد تا بتواند جایگزین مناسبی برای سوخت های 

Flocculation .23
Sedimentation .24

Flotation .25
Triacylglycerol (TAG)k .26

Transesterification .2۷
Alkyl-Ester .28
Acyl-Ester .29

فرآیند تولید سوخت جلبکی
چهار مرحلۀ کلّی و اساسی دارد:

انتخاب سویۀ مناسب.
کشت.3

برداشت و استخراج.4
تبدیل محتوای به دست آمده به سوخت.
مورد  جلبکِی  نمونۀ  باید  چیز  هر  از  قبل 
استفاده با انجام مطالعات و بررسی های دقیق 
شناخته شده و زیستگاه های مختلف اش به طور 
دوراهِی  به  آن،  از  پس  شود.  مشخص  دقیق 
سویه های  یا  وحشی  سویه های  از  استفاده 
کشت داده شدۀ صنعتی می رسیم، که در اغلب 
داده می شود؛ گرچه  ترجیح  موارد گزینۀ دوم 
در تعدادی از تحقیقات انجام شده )ازجمله در 
مورد  هم  وحشی  نمونه های  خودمان5(  کشور 
قابل قبول  نتیجۀ  و  گرفته  قرار  بهره برداری 
تعدادی  زیر  جدول  در  داده اند.  به دست 
محتوای  و  صنعتی  مطرح  جلبک های  از 

زیست تودۀ آن ها را مشاهده می کنید.
روش هـای  بـا  جلبک هـا   صنعتـی  کشـت 

Cultivation .3
Harvesting & Extracting .4

 M. H. Morowvat, S. Rasoul-Amini, .5
 Y. Ghasemi. (1388). Chlamydomonas

 as a ‘‘new” organism for biodiesel
 production. Bioresource Technology.
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پیش درآمدی بر جلبک ها
زنده هستند.  جلبک ها جزء مهم ترین موجودات 
تنوع وسیع ساختاری در کنار توانایی فتوسنتز )همانند 
گیاهان عالی( و گوناگونی شگفت انگیز زیستگاهی، که 
دیگر  انواع  و  سرد  یخچال های  تا  داغ  آتشفشان های 
باعث شده که  خشکی ها و دریاها را شامل می شود، 
بسیار مورد توجه قرار گیرند. قابلیت رشد در زمین های 
تولید  غیرآشامیدنی،  آب  با  سازگاری  غیرزراعی، 
تبدیل  برای  استخراج  قابل  روغن های  و  زیست توده1 
به سوخت در مقیاس بسیار وسیع تر نسبت به گیاهان 
آوندی و سایر دانه های روغنِی کنونی از شاخصه های 
مهم جلبک ها در زمینۀ تولید سوخت است. از جانب 
دیگر مسائلی همچون توسعۀ سامانه های مقرون به صرفه 
منظور  به  کم هزینه  و  کارآمد  راه کار های  رشد،  برای 
کشت و برداشت محصول و ابداع روش های ارزان برای 
استخراج روغن و تبدیل به سوخت )که برای محیط 
زیست نیز مضر نباشد( از مهم ترین دغدغه های محققان 

به شمار می روند.
برای رشد جلبک ها پیچیدگی  نیاز  شرایط مورد 
خاصی نداشته و عمالً ساده است. می توانند در آب های 
بسیار شور یا تازه، بازۀ گسترده ای از pH، محیط بسیار 
خشک مثل خاک و تخته سنگ و تقریباً هرجایی در 
کرۀ زمین که رطوبت کافی داشته باشد، بدون مشکل 
خاصی رشد کرده و به حیات خود ادامه دهند.چنین 
قدرت سازگاری کم نظیری سبب می شود که گونه های 
تولیدکنندۀ محتوای چربی غنی، مختِص یک محیط یا 
گروه تاکسونومیکی خاص نباشند، و انواع مختلفی از 
روغن ها از نظر کمیت و کیفیت در شاخه های گوناگون 
کوچک2  بسیار  موجوداِت  این  طرفی  از  شوند.  تولید 
ویژگی بسیار خوبی دارند، و آن تولید بیش از پنجاه 
درصد محتوای چربی است؛ که به موازات نیاز بسیار 
استفادۀ آن ها  نقطۀ عطفی در  مواد مغزی،  به  ناچیز 
به عنوان منبع تازه ای برای تولید سوخت صنعتی به 

حساب می آید. 

Biomass .1
2. گونه های معدودی از جلبک ها ماکروسکوپی هستند

به  و  تأمین  دارد،  وجود  اهمیت  با  بسیار  اما  کوچک 
عبارت دیگر تغلیظ کربن دی اکسید برای محیط کشت 
است. بدون کربن دی اکسید کافی حتی اگر دیگر شرایط 
در بهترین حالت خود باشند، میزان رشد و محتوای 
به حد مطلوب نمی رسد؛ چرا که  زیست تودۀ جلبک 
آنزیم  که  آنجا  از  است.  اساسی  آن  کفایت  و  وجود 
تمایل  کربن دی اکسید(  تثبیت  )مسئول  روبیسکو1۷ 
بیشتری به اتصال به اکسیژن و فعالیت اکسیدازی دارد 
و غلظت کربن دی اکسید جّو خیلی پایین تر از غلظت 
اکسیژن است، استفاده از سازوکارهای متراکم کننده18 
می تواند عالوه بر افزایش غلظت محلی کربن دی اکسید 
خروج  و   pH تنظیم  روی  مذکور،  آنزیم  اطراف  در 
گازهای غیرضروری دیگر نیز نقش مثبت داشته باشد. 
اولین  در  تغلیظ شده،  کربن دی اکسیِد  این  نهایت  در 
بیس-فسفات20  ریبولوز  با  کالوین19  مهِم چرخۀ  قدِم 
ترکیب شده و تولیِد 3-فسفوگلیسرات21 می کند، که 
بعداً توسط NADPH به گلیسرآلدهید3-فسفات22 احیا 
خواهد شد؛ ترکیبی که قندها، سلولز، چربی ها و سایر 

بزرگ مولکول های زیست توده از آن منشأ می گیرند.
پس از کامل شدِن رشد، نوبت به برداشت می رسد. 
مایعی که حاوی جلبک های بالغ است رّقت بسیار زیادی 
دارد؛ به طوری که غلظت آن در انواع اتوتروف یک درصد 
بوده و برای انواع هتروتروف به ده درصد می رسد. این 

 Rubisco (Ribulose-1,5bisphosphate .1۷
carboxylase oxygenase)a

Carbon Concentration Mechanisms (CCM)a .18
Calvin Cycle .19

Ribulose bis-phosphate .20
3-phosphoglycerate .21

Glyceraldehyde 3-phosphate (G3P)k .22

متنوعـی صـورت می گیـرد. در اغلـب مـوارد )نـه 
اسـتفاده  از سـویه های میکروسـکوپی  همیشـه( 
می شـود. در عصـر حاضـر حوض هـای روبـاز6 و 
رِاکتورهـای زیسـتی نوری۷ دو بسـتر عمـده بـرای 
کشـت هسـتند و هرکـدام مزایـا و معایـب خاص 

خـود را دارنـد کـه در ذیـل مـرور خواهـد شـد.
در  و  بـوده  کم عمـق  روبـاز  حوض هـای 
محیـط بـاز تعبیـه می شـوند؛ از نظـر شـکل نیـز 
به صـورت دایـره ای8، شـیب دار9، بیضی شـکل10 یا 
غیرمختلـط11 هسـتند. ایـن نـوع کشـت می تواند 
مسـتقیماً روی سـطح خـاک یـا روی بسـتری از 
یـک مـادۀ پوشـانندۀ مناسـب انجـام شـود، تا 
هدررفـت آب از طریـق نشـت کاهـش یافتـه و 
در عیـن افزایـش جـذب انـرژی خورشـید، میزان 
آلودگـی نیـز کاهـش پیـدا کنـد. از مزایـای مهـم 
ایـن روش می تـوان هوادهـی و تغذیـۀ مناسـب، 
سـازگاری بـا آب شـور یـا پسـماند، عـدم نیـاز 
پاییـن  هزینه هـای  و  )شـیرین(  تـازه  آب  بـه 
سـازمان دهی و نگهـداری را نـام بـرد. امـا ایـن 
تنهـا بخشـی از ماجراسـت، چـون مسـائلی مثـل 
هدررفـت آب به واسـطۀ تبخیـر سـطحی، احتمال 
باالی نشـر آلودگی در کشـت و خطـر گیاه خواران 
چالش برانگیـز بـوده و به راه حل دائمی نیـاز دارند.

زیسـتی نوری  ِراکتـور  دیگـر،  روش 
اسـت. ایـن نام، بـه محفظۀ بسـته و شـفافی 
کیسـۀ  می توانـد  کـه  می شـود  اطـالق 
پالسـتیکی12، پنل مسـطح13، لوله ای14، شبه 
فِرمانتـور15 و... باشـد. نوردهـی بـا روش های 
دیودهـای  همچـون  مقرون به صرفـه ای 
نـوری16 در کنـار اسـتفاده از نـور خورشـید 
تنظیم شـدۀ  انجـام  بـا  و  می شـود  انجـام 
اطمینـان  نـور  مناسـب  توزیـع  از  همزنـی 
حاصـل می گـردد. کشـت صنعتـی جلبک ها 
بـا ایـن روش نگهـداری آسـان، قیمـت کـم، 
مقاومـت  زیـاد،  حجـم  بـه  سـطح  نسـبت 
نسـبت بـه آلودگـی و گیاه خـواران، محصول 
فراوان نسـبت به سـطح زیر کشـت و کنترل 
آسـان تری دارد امـا هنوزکامـاًل مـورد تأییـد 

نگرفته اسـت. قـرار 
مسئلۀ مهمی که در رابطه با کشت این جانداران 

Open Pond .6
Photobioreactor (PBR)a.۷

Circular .8
Inclined .9

Raceway .10
Unmixed .11

Plastic Bag .12
Flat Panel .13

Tubular .14
Fermenter Like .15

LED Lights .16

قابلیت رشد در 
زمین های غیرزراعی، 

سازگاری با آب 
غیرآشامیدنی، 

تولید زیست توده  
و روغن های قابل 

استخراج برای تبدیل 
به سوخت در مقیاس 
بسیار وسیع تر نسبت 
به گیاهان آوندی و 

سایر دانه های روغنِی 
کنونی از شاخصه های 

مهم جلبک ها در 
زمینۀ تولید سوخت 

است.

طی فرآیند 
"اِسترجانشین" که 

در روزگار حاضر 
راه کار اصلی تبدیل 

روغن گیاهی به 
سوخت است روغن 

استخراج شده در حضور 
یک کاتالیزگر با یک 

الکل وارد واکنش 
شده و گلیسرین خود 

را با الکل جایگزین 
می کند، در نتیجه 
»آلکیل اِستِر«  یا 

»آسیل اِستِر«  -که 
همان سوخت زیستی 
است- حاصل شده و 
گلیسرین به عنوان 
محصول جانبی آزاد 

می شود.

جلبک ها، منبعی نو برای تولید سوخت
درآمدی بر استفاده از جلبک ها به عنوان ماده اولیه انواع سوخت صنعتی

اما  است،  سوخت  انواع  تولید  برای  عمده  راه  فسیلی  منابع  از  استفاده  امروزه 
میلیون ها  فسیلی  تجدید سوخت های  که  متوقف خواهد شد؛ چرا  روزی  روند  این 
از سوختن آن ها در حال تبدیل  سال طول می کشد و آلودگی های محیطِی ناشی 
شدن به یک معضل و بحران جدی است که عواقب بسیار مخربی را در حوزه های 
گوناگون به همراه دارد. به همین علت در چند سال اخیر تحقیقات گسترده ای در 
امپراطوری جلبک ها1 به عنوان جایگزین منابع فسیلی صورت گرفته  است. از آن جا 
که این موجودات زنده پتانسیل های زیادی از خود نشان داده اند، امیدهای زیادی 
برای توسعه و صنعتی سازی شان به وجود آمده؛ گرچه چالش های بسیاری نیز پیِش 

رو هستند.
1. به همراه سایر منابع پیشنهاد شده

عکس Chara vulgaris :1، از معدود جلبک های ماکروسکوپی

ِرآکتور چالشحوض روباز
زیستی نوری

متوسط
کنترل شرایط 

کشت، pH، دما، 
کربن دی اکسید

آسان

احتمال بروز زیاد
کمآلودگی

کمتبخیر آبزیاد

متوسط
محصول 

تولیدشده در هر 
مترمربع

زیاد

زیادنیروی مصرفیکم

زیادهزینۀ ساختمانکم

جدول1: 
مقایسه محتوای 

زیست توده 
تعدادی از 

جلبک های مهم 
صنعتی

 چربی
(%)

پروتئین 
(%)

کربوهیدرات 
جلبک(%)

21481۷Chalmydomo-
 nas rheinhardii

14-2251-5812-1۷ Chlorella
vulgaris

22-4444-6511-19 Chaetoceros
muelleri

28-3212-1838-40Chlorella sp

15-5510-5311-15Chlorella proto-
thecoidesa

-Nannochloropم.نم.ن31-68
.sis sp

-Neochloris oleoم.نم.ن35-54
abundans

-Schizochytriم.نم.ن50-۷۷
.um sp

شکل 2:کشت در حوض روباز بیضی شکل

شکل 3: رِاکتورلوله ای 
شکل )باال( با استفاده 

از نور خورشید 
)پایین( با استفاده 
از فناوری نوردهی 

صنعتی

جدول 2: تفاوت های اجمالی کشت بسته و باز

شکل 4: از فتوسنتز تا سوخت. در قسمت اول نور توسط فتوسیستم I و II با استفاده از کمپلکس آنتن جذب می شود، که نتیجۀ آن تولید NADPH و ایجاد 

شیب پروتونی در عرض غشاست، که تولید ATP می کند. چرخۀ کالوین NADPH و ATP را تحت عمل آنزیم روبیسکو برای تثبیت کربن دی اکسید در 
کربوهیدرات ها )که با ُدم CHOشان مشخص شده اند( استفاده می کند. یک سرنوشت برای کربوهیدرات های تثبیت شده، تبدیل شدن به چربی ها )از جمله 

تری آسیل گلیسرول( است. این ترکیْب استخراج شده و طی یک فرآیند صنعتی به سوخت تبدیل می شود.

ری
صف

ام 
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ن 
می

ا
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بینایی بسیار قدرتمندتری نسبت به انسان دارند، و 
می توانند پیچیده ترین پدیده های اطراف خود را آنالیز 
کنند. همان طور که می بینید، طرح سوال کار ساده ای 
نیست، و نیازمند ناآگاهِی حاصل از دانش بسیار است. 
اکنون شاید بهتر باشد موضوع ناآگاهی را در حوزه ی 

دیگری بررسی کنیم.
اروین شرودینگر می گوید: »در یک جستجوی 
مدت  یک  برای  که  مجبورید  علم،  برای  صادقانه 

نامعلوم به کّرات با ناآگاهی کنار بیایید.«
که  است  کاری  این  ناآگاهی«؛  با  آمدن  »کنار 
چندان  کار  و  دهیم،  انجام  چگونه  بگیریم  یاد  باید 
ساده ای هم نیست. این موضوع به سیستم آموزشی 
بازمی گردد. پس بیایید کمی در مورد »آموزش« و 

»ناآگاهی« صحبت کنیم. 
»آموزش« و »ناآگاهی«

در عصر گوگل و ویکی پدیا، روش کار دانشگاه ها 
و دبیرستان ها احتماالً باید تغییر کند. دیگر نمی توان 
با  اطالعات  این  تمامی  فروخت(؟)!  را  اطالعات 
پس  بود!  خواهند  دسترس  در  دکمه  یک  فشردن 
چه باید کرد؟ باید به دانش آموزان تجربه ی مطالب 
خارج از این محدوده را آموخت؛ تجربه ی آنچه خارج 
پس  در  آنچه  تجربه ی  است،  حقایق  محدوده ی  از 
این حقایق است! اما چگونه باید به این مهم دست 
یافت؟  یکی از مشکالت سیستم آموزشی، ارزش یابی 
و امتحان است. در حال حاضر سیستم آموزشی تا 
قیمتی؟  چه  به  بودن  مفید  اما  است،  مفید  حدی 
دانش آموزان دبستانی را در نظر بگیرید که چقدر به 
علم عالقه مندند. آن ها کنجکاوند و به کندوکاو کردن 
عالقه دارند. به موزه های علمی می روند و به طور کلی 
همین  اما  می دهند.  نشان  عالقه  علمی  مسائل  به 
دانش آموزان عالقه مند، وقتی وارد دوره ی دبیرستان 
می شوند، کمتر از ده درصد آنان ممکن است همچنان 

به علم عالقه مند باشند.
نتیجه گیری  می توان  اوصاف،  این  همه ی  با 
نمود که سیستم آموزشی در کل دنیا، یک سیستم 
فوق العاده ثمربخش برای از بین بردن هرگونه عالقه 
به علم در دانش آموزان است! سیستم آموزشی یک 
دانش آموزان  به  زور  با  را  حقایق  و  مطالب  سری 
روی  را  آن ها  نیز  دانش آموزان  و  می کند.  تحمیل 
برگه های امتحانی پیاده می کنند، بدون اینکه واقعا 

چیزی فهمیده باشند.
اما راه  حل چیست؟

اساس  که  دارند  ضرب المثلی  -نسل شناسان6 
زندگی آن هاست: »شما به آن چیزی خواهید رسید 

که برای آن انتخاب شده اید!«
به  شده ایم،  انتخاب  برایش  که  آنچه  از  بخشی 
چیزهای  بازمی گردد.  گرفتن  امتحان  روش های 
می شنویم.  امتحان  و  ارزش یابی  مورد  در  زیادی 
موقع  که  داشت  توجه  موضوع  این  به  باید  پس 
امتحان گرفتن در حال ارزش یابی هستیم یا هرس 
فرصتی  یعنی  بازخورد۷؛  یعنی  ارزش یابی  کردن؟! 
برای آزمون و خطا؛ یعنی شانسی برای کارکردن در 
زمانی طوالنی تر با استفاده از این بازخورد! ارزش یابی 

با هرس کردن تفاوت دارد!
شاید آن چیزی که نیاز داریم، امتحانی همانند 

این است:
Geneticists  .6

feedback .7

برکه  یک  روی  می شوند.)  ایجاد  ساکن  آب  روی 
تصور کنیم. اگر به علم به عنوان یک آب لرز همیشه 
که  مهمی  مسئله ی  کنیم،  نگاه  گستردن  حال  در 
متوجه آن می شویم این است که ناآگاهی ما -یا آنچه 
که در پیرامون این دانش است- نیز همراه با دانش 
رشد می کند. بنابراین، دانش ایجاد ناآگاهی می کند. 
همان گونه که جرج برناردشاو می گوید: »علم همیشه 
در اشتباه است. علم هیچ گاه مشکلی را حل نمی کند، 

مگر آن که ده مشکل دیگر ایجاد کند!«
درواقع ما از دانش خود برای ایجاد ناآگاهِی بهتر 

استفاده می کنیم؛
       Knowledge →   Ignorance

سوال  یک  که  است  آن چیزی  بهتر  و ناآگاهِی 
خوب را ایجاد می کند.

Ignorance →   Question 
سوال  طرح  مسئله ی  به  دوباره  بگذارید  حال 
بازگردیم. ممکن است نموداری که پیش تر آن را 
بررسی کردیم، دیدگاه خوبی درمورد طرح سوال به 
می توان  کوچک  تغییر  یک  ایجاد  با  ولی  ندهد؛  ما 
دیدگاه بهتری را از آن دریافت نمود. )عکس4( تنها با 
تغییر عنوان محور افقی می توان درک بهتری از این 
مسئله پیدا کرد. در واقع، هر چه میزان اطالعات فرد 
بیشتر باشد، باعث ایجاد ناآگاهی بیشتری نیز می شود 
و ایجاد ناآگاهی بیشتر به خودِی خود منجر به طرح 
سوال های بهتر می شود. همان طور که پیش تر نیز 
گفتیم، برای دانشمند شدن، دانستن مطالب متعدد 
نیاز است. اما هدف از دانستن این همه مطلب، توانایی 
طرح پرسش های جالب و اندیشمندانه است. برای 
طرح  را  سوال  یک  چگونه  عصب شناس  یک  مثال، 

می کند؟

سوال: مغز چه کاری انجام می دهد؟
دو  روی  راه رفتن  کنترل  آن  کارهای  از  -یکی 
پاست. ساده به نظر می آید، نه؟ پس شاید بهتر باشد 

یک کار پیچیده تر را مطرح کنیم.
-سیستم بینایی چطور است؟ جالب تر به نظر می 

آید، این طور نیست؟
حال به دقت بخوانید:

شبیه سازی  در  اخیر،  دهه های  در  تکنولوژی 
بوده است.  موفق  زیادی  حد  تا  بینایی  سیستم  کارِ 
الگوشناسی  و  عکاسی  انیمیشن،  فیلم،  تلویزیون، 
همگی مثال هایی از بازخورد سیستم بینایی انسان 
هستند. اما با گذشت بیش از یک سده از تکنولوژی 
روباتیک، هیچ گاه روباتی را نمی بینید که بتواند مثل 
انسان روی دو پا راه برود. چون راه رفتن روی دو پا 
کار چندان ساده ای نیست. امروزه بزرگ ترین چالش 
رباتیک انسان نما، ساخت ربات هایی است که بتوانند 
روی دو پا راه بروند و همزمان کارهای پیچیده انجام 
دهند. حال آن که روبات هایی را می بینید که سیستم 

موشکافانه تر بررسی کنیم.             
و  است  غلط انداز  حدی  تا  کلمه ی »ناآگاهی« 
چرا  باشد؛  دشوار  کمی  آن  از  استفاده  است  ممکن 
که می توان برداشت های متفاوتی از آن داشت. اما 
برداشت درست از این کلمه را می توان در یکی از 
جمالت جیمز کالرک ماکسول یافت، که می گوید: 
»ناآگاهِی کامالً آگاهانه سرآغازی برای هر پیشرفت 
آن که  از  پیش  بگذارید  است.«  علم  در  حقیقی 
درمورد این نوع ناآگاهی صحبت کنم، ابتدا مسئله ای 
حال  در  زیادی  سرعت  با  علم  کنم.  روشن  را 
پیشرفت است و ما آن را به صورت کوهی از 
پیشرفت  سرعت  درواقع  می بینیم.  اطالعات 
علم تا حدی باالست که به طور میانگین در هر 
دقیقه سه مقاله به چاپ می رسد! دانشمندان 
با این همه اطالعات چه می کنند؟ کاری که آنها 
انجام می دهند، نوعی نادیده انگاری کنترل شده 

است!
باید  شما  و  مهم اند  اطالعات  که  است  درست 
مطالب زیادی برای دانشمند شدن بدانید، اما دانستن 
مطالِب بسیار شما را به یک دانشمند تبدیل نمی کند. 
درواقع در علم، هدف ما دانستن مطالب بسیار نیست. 
دانستن مطالب بسیار فقط به ما کمک می کند که به 

ناآگاهی بیشتری برسیم. 
مدل های مختلف مورد استفاده در علم

برای درک بهتر دانش و ناآگاهی، بیایید چندین 
مدل مورد استفاده در علم را بررسی کنیم. یکی از این 
مدل ها، مدل پازل2 است؛ که بر اساس آن علم همانند 
یک پازل بزرگ تصور می شود که دانشمندان در حال 
کامل کردن آن هستند. مدل دیگر، مدل پیاز3 است؛ 
یعنی علم مثل یک پیاز الیه الیه است، که الیه های 
آن را یکی یکی برمی داریم تا به یک هسته ی حقیقت 
دست یابیم. مدل دیگر، مدل کوه یخی4 است؛ که 
بیان می کند علم همانند یک کوه یخی است که ما 
فقط نوک آن را می بینیم، در حالی که بخش اعظم 
این کوه یخی در زیر آب پنهان شده است. اما تمامی 
این مدل ها بر ایده ی »کالبدی عظیم از اطالعات« 
مثال،  برای  قابل حل اند.  هرحال  به  که  استوارند، 
می توان کوه یخی را برگرداند و به حقایق نهفته ی 
درون آن پی برد. اما آنچه واقعاً در علم اتفاق می افتد، 
بیش تر شبیه یک چاه جادویی(؟) است که هرچه از 
آن آب بردارید، همچنان مقداری آب در آن وجود 
خواهد داشت. یا حتی یک مدل بهتر این است که 
و  کوچک  (موج های  آب لرزهای5  به عنوان  را  علم 
آب  قطره ای  اصابت  اثر  بر  مثالً  که  متحدالمرکزی 

Puzzle model .2
Onion model .3

Iceberg model .4
ripple  .5

 برای دانشمند بودن، 
دانستن مطالب 
بسیار مورد نیاز 

است. اما دانستن 
مطالب بسیار شما 
را به یک دانشمند 

تبدیل نمی کند. 
هدف از دانستن 
این همه مطلب، 

توانایی طرح 
پرسش های جالب و 
اندیشمندانه است.

 دانش موضوع 
مهمی است، اما 

ناآگاهی موضوعی 
است بس مهم تر.

ناآگاهی1
اساس روش علمی؛ کمبودی در آموزش

Ignorance  .1

 )Stuart Firestein( ؛ استوارت فایراستاین)TED Talk( گزارشی از یک تد
رئیس دپارتمان زیست شناسی در دانشگاه کلمبیاست. آزمایشگاه تحقیقاتی او بر 
روی گیرنده بویایی در مهره داران تحقیق می کند. او در سال 2012 با چاپ کتاب 
"ناآگاهی: چگونه ناآگاهی به علم جهت می دهد"، ایده های جالبی را در مورد علم 
بررسی کرد و در سال 2013 نیز با حضور در تد، بار دیگر این ایده ها را مطرح 
نمود. موضوع اصلی صحبت های او ناآگاهی و تاثیر آن در رشد علم است. در ادامه 
با روش علمی و همچنین مفهوم ناآگاهی و اثرات آن بر علم و آموزش آشنا خواهید 
شد و در پایان نیز با مدلی از ارزشیابی رو به رو خواهید شد که شاید بتواند مدلی توانا 
در توجیه دقیق علم و سوق دادن دانش آموزان عالقه مند به علم به سوی ایجاد هدفی 

درست در زندگی باشد.
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بسیاری عالقه مندند، ولی اطالعات زیادی درباره آن ها 
ندارند. در دوره ی کارشناسی ارشد عالیق دانشجویان 
مورد  در  بیشتری  مطالب  و  شده  متمرکز  حدی  تا 
حوزه ی مورد عالقه شان فرا می گیرند. وقتی به مقطع 
دکتری می رسیم، می توان مشاهده کرد که فرد حجم 
زیادی از مطالب را تقریباً درمورد »هیچ« می داند! 
جالب است، نه؟ درواقع کسی که به مرحله ی دکتری 
می رسد، درمورد موضوع مورد عالقه اش آن قدر مطلب 
می داند که تقریباً به نیستی می رسد (البته همیشه 
این گونه نیست!)، و آن زمان است که دوره ی جدید 
علم برای او آغاز می شود: ناآگاهی1! ناآگاهی عنصر 
اصلی تولید علم است. شاید با خود فکر کنید این 
یک  است  ممکن  چگونه  است.  احمقانه  ذهنیت 
با  اگر  کند؟  علم  تولید  ناآگاهی  با  بتواند  شخص 
دید درستی به این مسئله بنگرید، خواهید دید که 
واقعیت محض است! اما چگونه؟ وقتی یک شخص به 
ناآگاهی می رسد، سواالتی ذهن او را مشغول می سازد 
که پاسخی برای آن ها ندارد. درواقع ناآگاهی باعث 
مقدمه ی  که  سواالتی  می شود.  سوال  به وجودآمدن 
تحقیقات آینده اند. کمی جلوتر به این موضوع خواهم 
پرداخت؛ اما ابتدا بگذارید کلمه ی ناآگاهی را کمی 

Ignorance  .1

روش علمی
وقتی کلمه ی علم به زبان می آید، بیشتر مردم 
به یاد سازوکاری منظم و دقیق می افتند که کارش 
فهم دنیا، گردآوری اطالعات و اثبات حقایق است؛ و 
بر مبنای قواعدی خاص کار می کند و دانشمندان از 
ابزاری به نام روش علمی (که مجموعه ای از قوانین 
برای به دست آوردن حقایق خشک از اطالعات است) 
استفاده می کنند. شاید این بینش بیشتر انسان ها 
دیگری ست.  چیز  واقعیت  اما  باشد،  علم  به  نسبت 
درواقع روش علمی چیزی بیش از سردرگمی 
در تاریکی نیست! شاید این حرف در ابتدا احمقانه 
به نظر بیاید. برای فهم بهتر این مسئله، دانشجویانی 
مقطع  یک  گذراندن  از  بعد  که  بگیرید  نظر  در  را 
گمان  مطالب،  تمام  بر  کامل  تسلط  با  و  تحصیلی 
می کنند از همه ابعاد رشته خود با خبر اند. آیا واقعاً 
این گونه است؟ آیا با دانستن تمام مطالب کشف شده 
درباره ی یک موضوع، دیگر چیزی برای دانستن باقی 

نمی ماند؟ 
نگاه  مسئله  این  به  این گونه  باشد  بهتر  شاید 
کنیم که بعد از گذراندن چندین دوره ی تحصیلی 
به  موضوع،  یک  حول  متعدد  مطالب  یادگیری  و 
مرحله ی جدیدی در علم می رسیم که شاید اکثریت 
دانشجویان از آن بی خبر باشند. اما پیش از آن که 
به این موضوع بپردازیم، بگذارید نموداری را بررسی 
اطالعات  بازه  عمودی  محور  نمودار،  این  در  کنیم: 
فرد را مشخص می کند و محور افقی نشان دهنده ی  
میزان اطالعات فرد است؛ و سه نقطه ی مشخص شده 
بر روی نمودار، هر کدام یک مقطع تحصیلی را نشان 

می دهد.)عکس2( 
حال با توجه به نمودار می توان نتیجه گرفت که 
دانشجویان در مقطع کارشناسی به حوزه های علمی 

عکس1: استوارت 
 Stuart( فایراستاین
Firestein(. عصب 
شناس بویایی و 
رئیس دپارتمان 
زیست شناسی در 
دانشگاه کلمبیا.

عکس2: نمودار بررسی 
نسبت میزان اطالعات 
به گستره ی اطالعات 
با گذراندن دوره های 

تحصیلی متوالی. هر چه 
فرد به جلو پیش می رود و 
اطالعات  بیشتری کسب 

می کند، دانسته های او 
متمرکزتر می شوند و به 
ناآگاهی بهتری می رسد.

عکس4: افزایش ناآگاهِی 
هدفمند عامل ایجاد 

سواالت هوشمندانه است. 
با دست یابی به نوِع بهتری از 

ناآگاهی )منظور از ناآگاهی 
بهتر، نوعی از ناآگاهی است 

که حاصل دانسته های بسیار 
درباره ی یک موضوع است(، 
سواالتی مطرح می شوند که 

زمینه های تحقیقاتی را فراهم 
می سازند.

 عکس3: مدل آب 
لرز. گسترش دانش با 
گستردن این موج های 

کوچک همراه است. 
ناآگاهی )که اطراف 
این موج ها را در بر 

می گیرد( نیز در حال 
افزایش است.

ناآگاهی: چگونه 
ناآگاهی به علم جهت می دهد

به عنوان  از علم  نادرست  ما دیدگاهی  بیشتر 
داریم. در حقیقت،  به گام  و گام  روشی سنجیده 
علم بیشتر شبیه به این است که به دنبال گربه ای 
سیاه در اتاقی تاریک باشید، و این در حالی است که 
ممکن است هیچ گربه ای در کار نباشد! ناآگاهی و 
اساس روش علمی پیکره ی اصلی کتاب را تشکیل 
می دهند و در طول کتاب توضیح داده می شود که 
دانشمندان چگونه از ناآگاهی برای برنامه ریزی و 
تعیین مراحل کارشان استفاده می کنند، و در چه 

حوزه ای باید انرژی خود را متمرکز کنند.
ناآگاهی پنجره ای نو رو به ذات حقیقی تحقیق 
برای هر شخص  کتاب  این  کند. خواندن  باز می 

کنجکاو در علم ضروری است. 

-سوال: x چیست؟
□ نمی دانم (هیچ کس نمی داند).

□ سوال چیست؟
□ از یک نفر می پرسم؛ در اینترنت جست وجو 

می کنم؛ پاسخ را پیدا می کنم!
   این پاسخی است که باید از دانش آموزان انتظار 
داشت. این که بتوانند با استفاده از اطالعات و امکانات 
موجود، به سوال ها پاسخ دهند. و یا شاید در سطحی 

پیشرفته تر بهتر است پاسخ این گونه باشد:
□ سوال بعدی چیست؟!!

وقتی یک دانش آموز اختیار این را داشته باشد که 
از همان ابتدا در حوزه ی مورد عالقه اش فعالیت کند، 
طبیعتا این نوع آموزش نتایج بهتری درپی خواهد 
داشت و انرژی کمتری صرف فعالیت های فرعی و کم 

بازده خواهد شد!
“Education is not filling buckets;

It is lighting fires”                                                                                     
W. B. Yeats

پیشنهاد کتاب 
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چنین اهدافی ممکن نیست؛ زیرا مباحث، آزمایش ها 
مشخص  آن ها  انجام  از  قبل  آزمایش ها  نتایج  و 
هستند. بنابراین کنجکاوی دانش آموزان کم می شود 
انتظار داشت که دانش آموزان  نتیجه نمی توان  و در 
شاید  البته  داشته باشند.  آزمایش  طراحی  توانایی 
آزمایشی   demonstration مرحله ی  در  بتوان 
هدف،  حال  این  با  اما  داد؛  ترتیب  غافل گیرکننده 
یادگیری موضوع و مبحثی از پیش تعیین شده است. 
برای حل این مشکالت و رسیدن به اهداف باال بود 
که شیوه ای جدید را طی چند سال اخیر ابداع کردم.

نام این شیوه "جوخه" است. در این جا بدون شرح 
بیان چگونگی و  به  این اسم، تنها  به  علت نام گذاری 
انجام کار  آموزش  برای  انجام آن می پردازم.  نحوه ی 
پژوهشی باید دانش آموز وارد آن کار پژوهشی شود. 
این  می ماند  بی پاسخ  معموالً  که  اساسی  سوال  اما 
است که دانش آموز وارد چه پژوهشی شود؟ و چطور 
که  است  واضح  اول  قدم  در  کرد؟!  را  کار  این  باید 
پژوهش  وارد یک  را  دبیرستانی  دانش آموز  نمی توان 
پژوهشی  پروژه ی  پس  کرد.  علم  مرز های  در  جدید 
باید به گونه ای باشد که مثاًل 200 سال پیش توسط 
زیست شناسان انجام شده باشد. در این صورت مشکلی 
پیش می آید که دانش آموزان جواب پژوهش را از قبل 
در کتاب درسی  خوانده اند! پس چه باید کرد؟! من 
برای حل چنین مشکالتی کیس هایی را مطرح کردم 
که دانش آموزان هیچ وقت با آن ها مواجه نشده باشد. 
حتی برخی از کیس ها تا حدی تخیلی و فرضی بودند، 
اما امکان طراحی آزمایش برای آن ها و نتیجه گیری از 
از این که  آن  آزمایشات وجود داشت. همچنین قبل 
دانش آموزان وارد مرحله ی جوخه شوند، جلساتی را 
برای یادگیری برخی از تکنیک های آزمایشگاهی که 
در جوخه استفاده می شوند برگزار کردم. برای درک 
و  میکروبیولوژی  درس  طرح  توضیحات،  این  بهتر 
جوخه میکروبی را که برای بچه های دبیرستانی اجرا 

کرده ام، به اختصار در زیر شرح می دهم:
طرح درس:

3 ساعت یادگیری انواع رنگ آمیزی)مثبت، منفی 
و گرم( به صورت عملی و مشاهده ی انواع میکروب ها 

زیر میکروسکوپ.
3 ساعت یادگیری مفاهیم استریل کردن و انواع 
روش های استریلیزاسیون، یادگیری نحوه تهیه کشت 

میکروبی، مخصوصاً کشت چهار مرحله ای.
درس  طرح  مشابه  مراحل،  تمام  این جا  تا 

در این یادداشت می خواهم یکی از تجربیات 
را  زیست شناسی  آموزش  به  راجع  اساسی ام 
هستم،  زیست شناسی  معلم  من  بدهم.  شرح 
البته نه از آن معلم هایی که از روی کتاب درسی 
را  بچه ها  همواره  من  بلکه  می کنند  دیکته 
آزمایشگاه  در  می کنم.  آزمایشگاه  روانه ی 
بر این که جو سنگین معلم و شاگردی  عالوه 
رنگ می بازد، به دالیلی انتقال مفاهیم اساسی درس 

راحت تر صورت می گیرد.
وقتی قرار است یکی از موضوعات درس مثل قلب 
یا گیاه شناسی تدریس شود، از نزدیک دیدن نمونه ها 
و درک کیفیت آنها بسیار راه گشاست و خیلی سریع، 
همه ی بچه ها شیر فهم می شوند. این شیوه ی  تدریس 
اصطالحاً demonstration نام دارد؛ به این معنی 
که یک پدیده  یا واقعیت نشان داده شود. نوع دیگری 
انجام  از  من  که  دارد  وجود  آزمایشگاهی  تدریس  از 
تدریس  نوع  این  می کنم.  پرهیز  آن سر کالس هایم 
دستورالعمل  که  است  شکل  این  به  آزمایشگاهی 
آزمایشات را به دانش آموز بدهیم و بگوییم بر طبق 
این  در  بدهد.  انجام  را  آزمایشات  دستورالعمل  این 
حالت معموالً هدف معلم اجرای دقیق دستورالعمل 
توسط دانش آموز است؛ نه این که او فرآیندی را ببیند 
و سپس مبحث درسی را متوجه شود. این دو شیوه ی 
تدریس در آزمایشگاه از زمین تا آسمان تفاوت دارند. 
زیرا هدفشان به طور کلی متفاوت از یک دیگر است. 
شیوه ی اول به وقت کم تری نیاز دارد و توسط معلم یا 
دانش آموز انجام می شود. هدف این شیوه ، یادگیری 
یک موضوع پس از مشاهده ی پدیده  یا انجام آزمایشی 

از پیش تعین شده می باشد. 
شیوه  این  از  خود  کالس های  بیش تر  در  من 
بهره گرفته ام و با انجام این کار عالوه بر انتقال بهتر 
مفاهیم، مباحث درس نیز برای دانش آموران جذاب تر 

شده است. 
آن چه که تا این جا گفته شد، آزمایشگاه کالسیک 
نامیده می شود. تجربه ی مهمی که از ابتدا  قرار بود، 
از خود پرسیدم:  توضیح دهم، زمانی رقم خورد که 
چگونه  داد؟  آموزش  را  علمی  روش  باید  چگونه 
می توان ایده  و خالقیت را وارد کار آزمایشگاهی کرد 
آزمایشی  انجام  و  به طراحی  وادار  را  دانش آموزان  و 
در  نیست؟!  مشخص  قبل  از  برایش  نتایج  که  نمود 
واقع چگونه می توان یک پژوهشگر تربیت کرد؟ کاماًل 
مشخص است که در آزمایشگاه کالسیک رسیدن به 

آزمایشگاه زیست شناسی ساختار میکروبی در دانشگاه 
تهران است؛ البته با جزئیاتی متفاوت که شرح آن ها 

در این مجال نمی گنجد.
جوخه:

دانش آموزان  کالس گروه بندی می شوند و هرگروه 
یک برگه دریافت می کند. در این برگه مساله ای مطرح 
می شود که کنجکاوی دانش آموزان را برمی انگیزد. با 
اندکی فکر و تحقیق، آن ها می توانند برای حل مشکل، 
آزمایش هایی را طراحی کنند. الزم به ذکر است که 
کیس مطرح شده برای هر گروه متفاوت با بقیه گروه ها 
است. دانش آموزان طی دو هفته  باید به صورت گروهی 
به آزمایشگاه بیایند و خودشان به تنهایی آزمایشاتی را 
که طراحی کرده اند، اجراکرده و در پایان، یک گزارش 
مکتوب و یک کنفرانس از روند انجام کار و نتایج شان، 
گروه ها  که کیس  آن جایی  از  دهند.  ارائه  در کالس 
با هم متفاوت است، هنگام برگزاری کنفرانس ها، هر 
بقیه گروه ها آشنا  با کیس های  بار  اولین  برای  گروه 
می شود و کنفرانس  و کار هیچ گرو هی تکراری نیست. 
در زیر برای واضح تر شدن ماجرا، کیس یکی از گروه ها 

را شرح می  دهم:
غذایی1-  مسمومیت  میکروب-  جوخه 

رستوران خان باجی
با باال رفتن آمار مسمویت غذایی همراه با عالئم 
از  یکی  در  دردهای شکمی  و  استفراغ  تهوع،  حالت 
بیمارستان های تهران و به دنبال پرسش نامه هایی که 
از بیماران در ماه اخیر گرفته شد، محققان دریافتند 
گذشته  هفته ی  طی  که  افرادی  از  درصد   80 که 
مشابهی  رستوران  در  مسمومیت شده بودند،  دچار 
رستوران  یک  خان باجی  رستوران  خورده اند.  غذا 
آذربایجان  محلی  غذاهای  طبخ  به  که  است  آذری 
زده شد  حدس  پرسش نامه ها  به  توجه  با  می پردازد. 
که در غذای کوفته تبریزی مشکلی وجود داشته  و 
احتماالً این غذا مسموم بوده است. محققان با مجوز 
بازدید  به  اقدام  سرزده   صورت  به  بهداشت  وزارت 
از بشقاب ها و  این رستوران کردند و  از آشپزخانه ی 
به خاطر  اگر مسمویت  کردند.  تهیه  نمونه  کوفته  ها 
کوفته  ها باشد باید باکتری مسمویت زایی در آنها وجود 
داشته باشد. محققان با انجام آزمایشات الزم بر روی 
نمونه ها و بررسی علل مسمویت، به نتیجه ای جالب و 

تکان دهنده رسیدند..)عکس 1(
غذای  بشقاب ها،  از  ترتیب  به  که  نمونه   سه 
مشکوک به مسمویت و غذای سالم تهیه شده اند، در 
انجام آزمایش ها تا دو  اختیار شماست، با طراحی و 

هفته ی دیگر موارد زیر را مورد بحث قرار دهید:
1. آیا کوفته تبریزی علت مسمویت  بوده است؟

2. عامل بیولوژیک این مسمویت چه بوده است؟ 
نوع  از  مسمویت  یا  بوده اند  دخیل  باکتری  ها  آیا 

شیمیایی است؟
این غذا ها چه  انسانی در مسموم شدن  3. عامل 

نقشی داشته است؟

حالت دیگری 
در تدریس 

آزمایشگاهی 
وجود دارد که 
من از آن پرهیز 
می کنم و آن 

آزمایشگاهی 
است که 

پروتکلی را به 
شاگرد بدهی و 
بگویی آشپزی 

کن!

هدف 
تکست بوک 
ساده است: 

آگاهی دادن و 
آموختن.

 جوخه ی آزمایشگاه زیست شناسی

آموزشی متفاوت در زیست شناسی

حی
نو

ضا 
در

می
ح

جدول1: کلید جوخه  ی 
میکروب

نام رستوران
غذای 

مسموم 
شده

عامل علت انسانی
بیولوژیک

نمونه هایی که به دانش آموزان می دهیم و باکتری های آنها

1-غذای 
سالم

2-غذای مشکوک به 
3-بشقاب هاآلودگی

کوفته 1-خان باجی
تبریزی

دستان آلوده به 
-E.coliB.subtilisB.subtilis + E.coliمدفوع

2-پدرخوانده
غذاها 
سالم! 

بشقاب های 
آلوده.

دیر شستن 
بشقاب ها یا 
مشکل از 
شوینده

E.coliB.subtilisB.subtilis + E.coli
B.subtilis

آبیاری با سبزیجات3-ریحان
-E.coliB.subtilisB.subtilis + E.coliفضوالت انسانی

کباب4-کباب بناب
گوشت فاسد 
شده به خاطر 
عدم نگه داری 

مناسب 

S.aureusB.subtilisB.subtilis +S.aureus-

داده اید.  هدر  را  وقتتان  مطمئناً  رفتن،  پیش 
است  بعضی  خوانندگان  ذاتی  عالقۀ  روش  این 
که یک کتاب را از اول به آخر بخوانند، اما در 
ندهید.  انجام  را  کار  این  تکست بوک ها  مورد 
خوانده  اول  به  آخر  از  وقتی  رازآلود  رمان های 
می دهند.  دست  از  را  خود  زیبایی  می شوند، 
فیلم های هیجان انگیز هم همین طورند. اگر شما 
قبل از خواندن یک کتاب رمان صفحه ی آخر را 
قطعاً،  نخواهد داشت.  بخوانید، دیگر جذابیتی 
در  آخر  تا  را  شما  به ندرت  تکست  بوک ها 

ابهام نگه می دارند. 
می خواهید این استراتژی را امتحان کنید؟ 

فصل اول کتابتان را به این شکل بخوانید:
فصل  آخر  سؤال های  سراغ  ابتدا   .1
می توانید  که  جایی  تا  آن ها  به  سپس  بروید. 
پاسخ دهید. سپس با استراتژی خودتان شروع 
به خواندن کنید. این کار درواقع »موتور ذهن« 

شما را روشن می کند.
را بخوانید.  2. خالصه ی آخر هر بخش 
به  راجع  کلی  پیش زمینه ی  یک  کار  این 

نظریه های اصلی فصل به شما می دهد.
3. نگاهی به عنوان و قسمت های فرعی 

هر بخش بیندازید.
را  بخش  هر  به  مربوط  اصلی  متن   .4

بخوانید.
نادیده گیری  استراتژی،  این  بردن  به کار  با 
تأکید  زمانی  تقدم  روی  دیگر  شما  ترتیب، 
دادن  ارتباط  روی  بعد  به  این  از  بلکه  ندارید. 
نظریه های یک فصل تمرکز می کنید. این ارتباط 
دادن بی نهایت مهم تر از خواندن آن ها در همان 

ترتیبی است که نوشته شده اند.
نظریه های  یادگرفتن،  برای  دوم:  مرحله 

اصلی1 را بخوانید.
بسیاری  جزئیات  دارای  تکست بوک ها 
هستند. زمانی که شما نیازی به تمام جزئیات 
ندارید، الزم نیست همه ی جزئیات کوچکی را 
که در فصل وجود دارد بفهمید. باید روی چیزی 

که از همه مهم تر است تمرکز کنید.
که  چرا  فوق العاده اند؛  تکست بوک ها 
نظریه های مهمی را توضیح می دهند. اما سعی 

Big Ideas .1

در این یادداشت شما با روشی متفاوت 
با آنچه بیشتر ما برای مطالعه کتاب های 
مرجع علمی، یا به اصطالح تکست بوک ها، 
تاکنون انجام می دادیم، آشنا خواهید شد. 
با به کارگیری مجموعه این نکاتی که در 
و  سرعت  می شود،  مطرح  یادداشت  این 
کارآیی شما در مواجهه با تکست بوک ها به 
صورت چشم گیری افزایش خواهد یافت. 

مؤثر خواندن تکست بوک ها، مهارت کلیدی 
درس خواندن برای موفقیت هر دانشجو است. 
تقریباً در همۀ واحدهای درسی شما را مجبور به 
خواندن آن ها می کنند. تکست بوک خواندن 
کتاب  دیوانۀ  شما  اگر  حتی  است!  پیچیده 
خواندن باشید، از آن نوع کسانی که کتاب های 
هری پاتر را در یک هفته می خوانند، بهتر است 
کمی  تکست بوک ها  متن خوانی  که  بدانید 

پیچیده تر است.
که  هستند  کتاب هایی  تنها  تکست بوک ها 
اگر  درواقع  دارند.  تصویر  صفحه  هر  در  تقریباً 
شما مجبور شوید یک تکست بوک بدون تصویر 
بخوانید، کار شما بسیار دشوار می شود. بنابراین 
حیاتی  بخوانید  تکست بوک  این که چطور  فهم 

است.
آگاهی دادن  است:  ساده  تکست بوک  هدف 
خیلی  هری پاتر  کتاب های  هدف  آموختن.  و 
متفاوت است. رمان ها داستان روایت می کنند، 
در حالی که تکست بوک ها نظریه ها را پیرامون 
شرح اطالعات به هم ربط می دهند. به همین 
یک  به  خواندن  تکست بوک  برای  شما  خاطر 
استراتژی متفاوت نیاز دارید. این چهار مرحله 

را برای رسیدن به هدفتان دنبال کنید:
مرحله اول: از ابتدا به انتها نخوانید )اتفاقاً 

این کار را باید برعکس انجام دهید!(
انتها  به  ابتدا  از  با  تکست بوک  خواندِن  در 

متن خوانی آسان 
چهار مرحله ی سریع 

و مؤثر متن خوانی 
)تکست بوک( 
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سی
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سی

گزارش  مناسبی از طراحی و نحوه  ی انجام آزمایش 
بنویسید.  به دست می آورید  که  نتایجی  نیز  و  خود 
درضمن خود را برای یک کنفرانس به مدت ده دقیقه، 

آماده کنید.
مطمئناً خیلی راحت می توان حدس زد که چه 
آزمایش هایی باید انجام شود. به همین دلیل در این 
نکته ای  باید  البته  نمی پردازیم؛  آنها  شرح  به  مجال 
راجع به کیس جوخه ی گروه  ها ی دیگر بیان کنم تا 

به عمق کار پی ببرید.
کیس گروه ها ی دیگر  نیز مسمویت هایی با عالئم 
مشخص بودند. با وجود ساختگی بودن کیس ها امکان 
است.  ممکن  عمل  در  منطقی  لحاظ  از  آن ها  وقوع 
بنابرین از همان ابتدا دانش آموزان به طور جدی به 
مانند یک  تا  باعث می شود  این  و  موضوع می نگرند 
دانشمند فکر و آزمایش هایی را طراحی کنند و نیز 
پس از انجام آزمایش ها، نتایج را به طور منطقی مورد 

آنجایی که هر گروه  از  قرار دهند.  بررسی  تحلیل و 
همه ی کارها را به تنهایی انجام می دهد، نحوه ی انجام 
کارگروهی و درک سختی و جزئیات کار آزمایشگاهی 
را نیز تجربه می کنند. با این حال از آن جایی که دو 
هفته وقت دارند، از طریق ایمیل و یا حضوری، فرصتی 
پیش می آید تا با معلم مشورت کنند. هر کیس نیاز به 
جمع آوری اطالعاتی مربوط به مسمویت هایی با عالئم 
ذکرشده دارد که بر همین اساس تعدادی باکتری به 
عنوان گزینه های ممکن، مطرح می کند. در مرحله  بعد 
هر گروه با توجه به اصول اولیه ی کشت و رنگ آمیزی 
که قبال یاد گرفته بود، آزمایش های ساده ای را انجام 
می دهد و به طور تشخیصی اعالم می کند که آیا علت 
مسمومیت باکتری بوده  و به طور احتمالی چه باکتری  
بوده است؟ سپس با توجه به این که نمونه ی بشقاب 
آلوده بوده یا غذا یا هردو، حدس زده می شود که در 
کدام قسمت رستوران مشکل وجود داشته است. در 
تحلیل  و  بسیار تالش کرده  گروه  کنفرانس هر  روز 

دیگر  برای  گروه  هر  کار  درضمن  داده است.  انجام 
این  گروه ها جدید است و همچنین در هیچ کتابی 
تکراری  برای دانش آموزان  ندارد که  تحلیل ها وجود 
باشد. بنابراین بحث هایی که در روز کنفرانس مطرح 
می شوند خیلی گیرا و جذاب خواهندبود. هم چنین در 
نهایت همه ی دانش آموزان به نوعی درگیر پژوهش و 
درک مفهوم آن می شوند. در جدول زیر کلید اطالعات 
جوخه را مشاهده می کنید. در واقع نمونه هایی که به 
دانش آموزان داده شدند را خودمان ساخته بودیم. با 
این که درنهایت تحلیل   دانش آموزان عینا مانند چیزی 
که جوخه را بر اساسش طراحی کرده بودم نشد اما 
به  هر کسی  حقیقت  در  رسیدم.  اصلی ام  اهداف  به 
تبع تالشی که می کرد، مطالب بیشتری می آموخت 

و تحلیل های جامع تری ارائه می کرد.
طراحی  جدول1  کلید  اساس  بر  جوخه ها 

شده بودند.

نظریه ها ی  ابتدا  نشوید.  گم  جزئیات  در  کنید 
اصلی را بخوانید. بدین طریق شما در درجه ی 
نخست قادر هستید اطالعات اصلی را پیدا کنید. 
شناخته  به راحتی  اصلی  نظریه های  متن ها  در 
می شوند. زیرا اغلب به صورت بُلد(Bold) یا در 
دنبال جمله ی  عناوین فصل مشخص شده اند. 
را  متن  قسمت های  دیگر  که  بگردید  کاملی 
خالصه می کند. این گونه شما قادر خواهید بود 

نظریه ی اصلی را تشخیص دهید.
مرحله سوم: جزئیات کلیدی

نظریه های اصلی نیاز به اثبات دارند و در غیر 
بعد  ناقص هستند.  فقط دیدگاهی  این صورت 
از این که نظریه ی اصلی را تشخیص دادید، به 
جزئیاتی توجه کنید که کمک می کنند نظریه 
کامل شود و شکل بگیرد. با وجود این که یافتن 
مختلف  موضوعات  در  کلیدی  جزئیات  این 
متفاوت است، تشخیص شان آن قدر هم سخت 
نیست. به عنوان مثال، افراد، مکان ها و اتفاقات 
کتاب های  در  را  کلیدی  جزئیات  غالباً  اصلی، 
تاریخی شکل می دهند؛ قواعد دستوری معموالً 
دستور  آموزش  کتاب های  در  مهم  جزئیات 
با  را  یادداشت هایتان  پایان،  در  هستند.  زبان 
سؤال های آخر فصل چک کنید. اگر آن ها هم 
متوجه  دادند،  نشان  را  مشابهی  کلیدی  نکات 

می شوید که به راه حل صحیح دست یافته اید.
ولی  یک بار،  را  کتاب  چهارم:  مرحله 

یادداشت هایتان را چندین بار بخوانید.
را  بخش  یک  نیست  نیازی  تئوری،  نظر  از 
خوانده  خوبی  به  را  متن  اگر  بخوانید.  چندبار 
یادداشت برداری  خواندن،  حین  و  باشید 
کرده باشید، در واقع گزارشی از تمام اندیشه های 
مطرح شده در کتاب جمع کرده اید. اگر اوایل 
نتوانستید بخشی را فقط یک  بار بخوانید، نگران 
این  به  تا  می کشد  طول  مدتی  زیرا  نباشید؛ 
خواهید  نیاز  تمرین  کمی  کنید.  عادت  روش 
داشت. اما اگر همین حاال روش صحیح خواندن 
کتاب را آغاز کرده و به این روش عادت کنید، 
خواهید دید که در دراز مدت چقدر در وقت تان 
بهره  روش  این  از  اگر  می شود.  صرفه جویی 
مشاهده  به زودی  را  آن  مفید  اثرات  بگیرید، 

خواهید کرد.
www.studyright.net :منبع
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قبلی خود و سایرین هم ایده بگیرید و ایده ی 
جدیدی ارائه کنید. اما این کار در مدت مشخصی 
انجام می گیرد، نه کمتر و نه بیشتر. در آخرین 
فاز که مدت زمان آن هم برابر سایر فاز ها است، 
ایده ها  ادغام  و  و سپس حذف  امتیاز دهی،  به 
مختلفی  شکل های  به  امتیازدهی  می پردازیم. 
ممکن است انجام بگیرد، که یکی از شیوه های 
نوگرایان  توسط  قبل  دهه های  از  که  متداول 
حوزه های مدیریت دراختیار قرار گرفته، برحسب 
داشته  )توجه  ایده هاست.  بودن  اسمارت  سطح 
باشید که SMARTness یا سطح اسمارت بودن 
را نباید با هوشمند بودن اشتباه گرفت زیرا در 
عنوان  به   SMART8 کلمه ی  است  بهتر  اینجا 
یک اسم خاص ببینیم نه یک اسم معنی، زیرا 
SMART  مخفف پنج کلمه است که هریک از 
مولفه های ارزیابی ایده هستند. از بین این موارد 
مهمتر، A یعنی سطح دست یافتنی بودن ایده و 
R متناسب بودن است( و نهایتا بر اساس ایده ی 
برگزیده شروع به تدوین محصول اولیه می نماییم، 
البته با استفاده از آموزه های چرخه ی بهبود پس 
ورود  و  عمل  در  محصول  کاربرد  و  آزمایش  از 
انتقادات و دریافت تحلیل های کارشناسان مجددا 
با کمک تفکر طراحانه اقدام به طراحی محصول 
می کنیم؛ منتها این بار مسأله ی اولیه تغییر می کند 
به این صورت که »چگونه محصول را بهتر کنیم« 

و داستان ادامه دارد.
در پایان شما رو به پایداری توصیه می کنم. 

شوخی کردم! شما رو به فراگیری علوم خاص 
برای  چیزی  هر  از  مهم تر  اما  می کنم،  تشویق 
تضمین آینده شغلی توصیه می کنم که فنون و 
مهارت های کاروکسب های نوپا را فرابگیرید. برای 
موفقیت در طراحی کسب و کار و سایر مسائلی 
که ممکن است پیش رو داشته باشید، مهارت های 
تقویت  در خود  را  تفکر هم افزا  و  تفکرطراحانه 
کنید. کتاب هایی آموزنده در این زمینه بخوانید، 
و  کار«  و  کسب  مدل  »خلق  کتاب های  مانند 
»مدل کسب و کار شما« از الکساندر استرووالدر و 
دوستانش و همچنین کتاب »نوپای ناب« از اریک 
ریس و کتاب »تغییر با طراحی« از تیم براون و 
نوپا و کاروکسب های  ایده های  از مطالعه  هرگز 

پرسود دست برندارید...
با آرزوی توفیق - امید غیور - بهمن 1394 

- اصفهان

SMART: Specific / Measurable / Achiev-  .٨
able / Relevant / Time-bound

فرآیند تفکر طراحانه با دریافت مسأله اولیه 
شروع می شود و با برونداد محصول اولیه پایان 

می یابد.
برخالف برخورد عوام برای حل مساله که پس 
به دادن پیش نهاد های  از دریافت مساله شروع 
ارزنده ای بر اساس تجربیات قبلی خود در حل 
فرایند  مسایل احتماال مشابه می نمایند. دراین 
پیش از رسیدن به فاز آزمایش کار به چهار فاز 
اصلی تقسیم می شود، که هرگز در فاز اول و دوم 
خبری از ارائه راهبرد یا راه حل خبری نیست.

تصور  مطالعه  بدون  هرگز  طراحانه  تفکر  در 
مسأله ی  مشابه  مسأله  این  که  کرد  نخواهند 
فاز  که  شده  باعث  علت  همین  است؛  دیگری 
شود،  نامیده  مطالعه/عکس برداری3  فاز  اول 
از آنجا که طراح خود را با حال  البته در ایدئو 
و هوای پیدایش مساله نزدیک می کند آنرا فاز 
همدلی نیز می نامند. پس از این فاز که برحسب 
زمان بندی یک چهارم مدت زمان مدیریت شده 
برای حل مساله است فاز دوم که فاز تفسیر4 
است شروع می شود. در فاز تفسیر، تصاویری که 
در فاز اول از زوایای مختلف مساله گرفته شده 
را مورد تحلیل قرار داده تا مشخص شود کدام 
مولفه است خواسته ی مشتری برای حل مساله 
که  می آید  بدست  جدیدی  مساله ی  می باشد. 
آن را مسأله ی محرک5 می نامیم. برای شفاف تر 
شدن موضوع بگذارید چنین بگویم: اگر مساله ی 
اولیه بصورت »یک چیز مفید می خواهم« باشد، 
می  مفید  چیز  »یک  شبیه  محرک  مساله ی 
این مساله  بود.  باشد« خواهد  خواهم که فالن 
از مساله ی اول به جواب نزدیک تر است، زیرا که 
موضوع ظریف تری دارد، طراح ذهنش را برروی 
دایره ی کوچکتری متمرکز می کند؛ و لذا اطالعات 
حاشیه ای کمتری مزاحم او در حین یافتن راه 
حل برای مساله ی پیش رو خواهد داشت. باالخره 
پس رسیدن به نیمه ی راه، یعنی رسیدن به مساله 
محرک، دو فاز دیگر پیش رو است که به ترتیب 
هستند.  فاز پیاده سازی۷  و  فاز ایده پردازی6 
در فاز ایده پردازی طراح یا تیم طراحی شروع به 
بارش ایده می کنند. در زمان بارش هیج ایده ای 
بد نیست. اساسا در این مرحله هیچ ایده ای نباید 
مورد ارزیابی قرار گیرد. در مرحله بارش می توان 
با استفاده از تکنیک های طوفان مغزی از ایده های 

Empathize  .3
Interpretation .4

Motivating Problem .5
Ideation  .6

Protyping  .7

به  فهرست اطمینان جذب خارج شدند و 
فهرست امید جذب باال وارد شدند. در پایان 
همین دهه متاسفانه دیپلمه ها از فهرست 

امید جذب باال خارج شدند. 
اطمینان  فهرست   90 دهه  ابتدای  در 
دارندگان  و  بود  نشده  خالی  هنوز  جذب 
هنوز در  از رشته ها  بعضی  مدرک دکتری 
لیست بودند که اگر به روند پذیرش دانشجو 
در مقاطع مختلف تحصیلی علی الخصوص 
مقطع دکتری است به زودی اطمینان جذب 
همان چند رشته ی باقی مانده هم از بین 

خواهد رفت.
پس اگر دکترای هر رشته ای را هم داشته 
باشیم دولت استخدامی برایمان ندارد!!! پس 

چرا ادامه تحصیل بدهیم!؟
استخدام  عدم  علی رغم  جواب: 
تا  می دهیم  تحصیل  ادامه  ما  دولتی... 
یک  برای  شغلی  جایگاه  یک  بتوانیم 

زندگی مرفه بسازیم.
چگونه می توانیم جایگاه شغلی برای 

خود بسازیم؟
جواب این سوال، بدین شکل که گام به 
گام چه کنیم، در یک جمله که نه، که حتی 
در دو یا سه پاراگراف هم نمی گنجد. اما خبر 
این که خوب، با مجموعه ای از ابزارهایی که 
در دهه های اخیر در اختیار بشر قرار گرفته 
می توانیم یک کسب  و کار طراحی کنیم و 

استخدام تعطیل!
داشته  انتظار  نباید  امروز  دانشجویان 
باشند که با پایان تحصیالت بالفاصله جذب 
دولتی  دستگاه های  سایر  یا  نفت  وزارت 
توانمند شوند و از یک زندگی مرفه بهره مند 
گردند. اصطالحاً نه تنها اطمینان جذبی برای 
فارغ التحصیالن امروز وجود ندارد حتی امید 

جذب آن ها نیز باال نیست.
شاید بدانید که از سالها 1320 تا 13۷0 
هرکسی که به دانشگاه می رفت تنها با کسب 
درجه کارشناسی می توانست یکی از مصادر 
سال های  در  نماید.  کسب  را  دولتی  عالی 
1320 تا 1345 حتی دارندگان دیپلم نظری 
هم از امید جذب فوق العاده باالیی برخوردار 
بودند. تا حدی که واژه ی اطمینان جذب را 
اطمینان  برد.  بکار  افراد  این  برای  می توان 
جذب در دهه ی 20 و 30 برای همه ی افراد 
دیپلم به باال وجود داشت؛ اما در دهه 50 
به علت باال رفتن متوسط سطح تحصیالت 
در جامعه اطمینان جذب برای افراد دیپلمه 
هنوز  ولی  شد،  تبدیل  باال  جذب  امید  به 
تمام افرادی که تحصیالت عالیه داشتند از 

اطمینان جذب برخوردار بودند.
در دهه ۷0 مجددا به علت باالتر رفتن 
ابتدا  جامعه  تحصیالت  متوسط  سطح 
درپایان  و  کارشناسی  مدرک  دارندگان 
از  هم  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارندگان 

دانستن  که  دارند  اسم هایی  مدل ها  برخی 
آن اسامی خیلی مفید نیست، زیرا مدل هایی 
مدل های  هستند  خاص  اسامی  دارای  که 
کاروکسب کالسیک هستند که تعداد آن ها 
بیش از 10 ولی خیلی کمتر از 100 مدل 
است حال آنکه با کمک بوم طراحی مدل 
کسب و کار الکس می توان بیش از 100000 

مدل متصور شد.
زمان  آیا  سواالت  این  دادن  پاسخ  اما 

می برد؟
بله و در شرایطی خیر. پاسخ های هریک 
از این سواالت بصورت چند گزینه ای وجود 
دارد. نکته اینجاست که کدام گزینه برای 
آن چه در ذهن دارید مناسب یا مناسب تر 
است. که اگر بخواهیم با سعی و خطا اجزای 
9گانه را تغییر دهیم آیا می توانید 1000 بار 
شرکت خود را تغییر داده و آزمایش کنید؟ 

خیر. اما گفتم در شرایطی بله.
خبر خوب اینکه با کمک تفکرطراحانه 
کمتر  خطای  با  و  سریع  بسیار  می توانید 
ایده ی  با  به پاسخ سواالت 9گانه متناسب 

کاروکسب خود برسید.
اما ممکن است که یک سوال هنوز برجا 
باشد. و آن اینکه چرا باید مدل کاروکسب 

جدیدی طراحی کنم؟
یک  نوپا  یک  اینکه  بخاطر  خوب... 
کاروکسب نیست! و اساسا یک نوپا براساس 
یک ایده ی نو، یا نوآوری و خالقیت برپایه 
بهبود یا کارآمدسازی کاروکسب های موجود 
ایده کامال نو باشد،  راه اندازی می شود. اگر 
نخواهیم  آن  مشتریان  از  شناختی  هیچ 
با  تعامل  نحوه ی  از  شناختی  هیچ  داشت؛ 
کدام  بوسیله  نمی دانیم  نداریم؛  مشتری 
باشیم؛  ارتباط  در  مشتریان  با  باید  کانال 
نمی دانیم؛  صریحا  را  کلیدی  فعالیت های 
شرکای کلیدی را نمی شناسیم. همین موارد 
5 مورد از 9 موردی است که در بوم طراحی 
مدل کاروکسب باید به آن بپردازیم. اگر هم 
نوآوری یا خالقیتی در یکی از کاروکسب های 
شناخته شده انجام دهیم، احتماال در یکی و 
یا بیش از یکی از اجزای بوم طراحی مدل 
کسب و کار تغییراتی باید اعمال کنیم تا 
نوآوری و خالقیت اعمال شده توان تحقق 

یافتن را پیدا کند.
تفکر طراحانه2 چیست؟)عکس 3(

تفکر طراحانه در زبان ساده شاید بتوان 
گفت مشابه رفتاری است که یک ریاضیدان 
نشان  از خود  با مسایل جدید  در مواجهه 
می دهد و نتیجه ی این رفتار سازمان یافته، 

یافتن راه حل برای آن مسائله است.
معروف است که...

ریاضی دان ها می گویند: »برای حل مسأله یا 
راهی پیدا می کنم یا راهی می سازم«

Design Thinking .2

جایگاه شغلی خود و احتماال دوستان و یا 
افرادی دیگر را بسازیم. برخی ممکن است 
واژه کارآفرینی یا اشتغال زایی را بکار ببرند. 

اما پیشنهاد من واژه طراحی شغل است.
تفکر  با  ریس  اریک   2008 سال  از 
خودش در جهان کارآفرینی چیزی به نام 

نوپای ناب1 را مطرح کرده.
بنا به تعریفی که استیو بالنک ارائه کرده:
برای  موقتی  است  بنگاهی  نوپا،  »یک 
سودمند،  کاروکسب  مدل  یک  پیداکردن 

گسترش پذیر و...«

اگر اجازه بدهید که یکی از اصطالحاتی 
که در تعریف باال به کار برده شد را توضیح 

بدهم، بالدرنگ به نکته پی می برید.
»مدل  اصطالح  از  باال  تعریف  در 
الکساندر  آنرا  کاروکسب« استفاده شد، و 

استرووالدر چنین تعریف می کند:
که  است  منطقی  کاروکسب،  »مدل 
چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش، توسط 

یک کاروکسب را توصیف می کند.«
یک  که  فهمید  می توان  بالفاصله  پس 
فعاًل  الاقل  نیست.  کاروکسب  یک  نوپا، 
نیست. نوپا ها به دنبال یافتن مدل کاروکسب 
یابند،  مدل دست  آن  به  چنانچه  هستند. 
به  می شوند.  تبدیل  کار  و  کسب  یک  به 
کاروکسب هایی که در ابتدا یک نوپا بوده اند، 
به  بنیان« و گاهی  نوپا  گاهی »کاروکسب 
متناقض نمای  ترکیب  با  را  آن ها  اختصار 

»کاوکسب نوپا« خطاب می کنند.
وقتی به این نکته اشاره شد که نوپاها به 
دنبال مدل کاروکسب هستند، ذهن هر کس 

با چند سوال روبرو می شود.)عکس1(
کاروکسب  مدل  دنبال  به  باید  چرا 

بگردیم؟
نمی شود از مدل های کاروکسب موجود 

استفاده کنیم؟
دست یافتنی  کاروکسب  مدل  الزاما  آیا 

است؟
را  کاروکسب  مدل  باید  شیوه  کدام  با 

طراحی کنیم؟
چه مدت باید به دنبال آن گشت؟

اجازه دهید اجماال به سواالت فوق پاسخ 
دهیم.

مدل کاروکسب الکس)عکس2(
کاروکسب  مدل  طراحی  بوم  کمک  با 
برخی  نظر  به  که  اوسترووالدر،  الکساندر 
بنیادی  پرسش های  مگر  چیزی  دوستان 
9گانه الکساندر اوستراوالدر نیست، می توان 
کنید.  شناسایی  را  خود  کاروکسب  مدل 

Lean Startup .1

 استخدامی در 
کشور نداریم 

اما کشور نیاز به 
مدل های افراد فعال دارد.

کاروکسب 
کالسیک کمتر از 100 
مدل می باشند اما با 
کمک بوِم طراحِی 
مدِل کاروکسِب 
الکس بیش از 100000 

مدل را می توان 
متصور شد.

تفکر طراحانه
فصل جدیدی در کارآفرینی

اینکه وقت شما را بگیرم، بگویم که خیلی خوشحال می شوم  از  باید پیش 
اگر بدانم خواننده ای با خواندن این مطالب به نگرشی مثبت در مورد آینده ی 
شغلی خودش پیداکرده باشه. اما قبل از ادامه دوست دارم در مورد طرح کلی 
پایین  احتمال  مورد  آغاز در  در  بدهم.  اجمالی  توضیح  نوشته یک  این  اجزای 
استخدام شدن فارغ التحصیالن دانشگاه ها می خوانیم و پس از آن به موضوع داغ 
جوانان با استعداد، یعنی نوپاها و چیستی و راه اندازی آن ها پرداخته شده. همچنین در 
شماره های بعد فهرستی از چند نوپای موفق در حوزه های زیستی و حوزه های وابسته 
را خواهیم دید و از راهکارهای مشابهی که در داخل می توان پیاده سازی کرد خواهیم 
انشاءاهلل  تفکر طراحانه می رسیم.  از  به یک معرفی خیلی سطحی  خواند. در آخر هم 
بتوانیم در شماره های بعدی عالوه بر موضوعات روز، پیرامون هربخش باز هم مطالب 

بیشتری داشته باشیم.

ور
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ید 
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 برای رسیدن به 
مقصد یا راهی 
خواهم یافت 

یا راهی خواهم 
ساخت.

عکس2: تصویری 
شماتیک از بوم کاروکسب 

الکس

عکس3: تفکر طراحانه در 
چهار مرحله انجام می گیرد 
و با مرحله آزمایش ادامه 
پیدا می کند.
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آرکوسور ها از بین رفتند. با پایان این انقراض، عصر 
طالیی دایناسور ها شروع شده و تا انقراض پنجم 
-که آخرین انقراض گروهی کرۀ زمین بود- ادامه 
پیدا می کند. دالیل طبیعی بسیاری برای هرکدام از 
این انقراض ها آورده می شود؛ مثالً برای آخریِن آن ها 
-که 65 میلیون سال پیش به وقوع پیوست و بخش 
عظیمی از دایناسور های کرۀ زمین را از بین برد- 
دالیلی مثل برخورد شهاب سنگ، شیوع بیماری ها و 
فعالیت آتش فشان ها پیشنهاد می شود. حتی اولین 
حدس ها در مورد از بین رفتن دایناسور ها مربوط به 
بیماری و تب زیاد بوده است. با این اوصاف می توان 
از رفتار عادی طبیعت  انقراض گروهی را بخشی 
دانست که گریز از آن ممکن نیست. انقراض گروهی 
تنوع زیستی را نابود کرده، ولی دوباره آن را از اول 
دایناسور ها،  انقراض  از  بعد  است  کافی  می سازد. 
تا  بیندازیم  زمین  روی  جانوری  تنوع  به  نگاهی 
بفهمیم که چطور پستانداران رشد کرده و کنام هایی 
را که قبالً توسط دایناسور ها اشغال شده بود، از آن 
خود کردند.  اما انقراض طبیعی به شکل قابل توجهی 
با سرنوشت قریب الوقوعی که پیش روی ده ها هزار 
گونۀ گیاهی و جانوری است تفاوت دارد، سرنوشتی 
شاید  و  می خورد  رقم  انسان  دست  به  تماماً  که 
تبدیل به فاجعه بارترین انقراض گروهی تاریخ زمین 
شود. امروزه همۀ ما از نابودی بی سابقۀ جنگل های 
استوایی، از بین رفتن وحشیانۀ صخره های مرجانی و 

شکار بی رویۀ گونه های جانوری اطالع داریم.
برای کوچک ترین قدم ها درراه جلوگیری از این 
اتفاق باید موضوع مورد بررسی را کامل بشناسیم. 
در  احساسی  مرثیه خوانی  یک  نه  پاورقی  این 
سوگ تنوع زیستی، بلکه بررسی جدی گونه ها و 
اکوسیستم های کره زمین است. برای درک بهتر نیز 
همواره سری به تنوع زیستی دوران مزوزوئیک -که 
شبیه ترین تنوع قبل از آخرین انقراض گروهی به 
تنوع زیستی امروزه است- خواهیم زد. شاید قبل 
پیراهن  روی  ایرانی  یوز  عکس  دیدن  با  اینکه  از 
 A. تیم ملی خوشحال بشویم، بهتر است در مورد
نکات  از  بدانیم.  بیشتر   jubatus venaticus
مهم دیگر بحث تنوع زیستی، وابسته نبودن آن به 
مرز های سیاسی است. یوز ایرانی همان قدر برای ما 
ارزش دارد که گرگ تاسمانی ارزش دارد؛ از بین 
رفتن ببر ایرانی به اندازۀ انقراض دودو ناراحت کننده 
است. درنهایت تنوع زیستی مانند گنجی ارزشمند 
و  محافظت  الزمۀ  و  است،  بشریت  تمام  برای 
آگاهي و شناخت درست  از آن داشتن  نگهداری 
است؛ و این پاورقی تالشی هرچند کوچک جهت 

آشنایي و شناخت بهتر است.
ادامه دارد... 
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این  مورد  در   :data deficient(DD)A  -1
گروه اطالعات کافی وجود ندارد، مثل کبوتر کوهی 

یا میمون پوزه دراز کوچک.
گروه  این  افراد   :not evaluated(NE)A  -2

بسیار کم بررسی شده اند.
با مفهوم انقراض و اقسام مختلف آن آشنا شدیم، 
در ادامه به انقراض هایي که در تاریخ زمین اتفاق 
افتاده اند و چگونگي روند آن ها مي پردازیم. در طی 
تاریخ زمین، تا قبل از تکامل انسان، انقراض های 
را  آن ها  نشانه  اولین  رخ داده است.  بی شماری 
تولید  به  شروع  سیانوباکتر ها  که  زمانی  می توان 
اکسیژن کردند، به شمار آورد. اما پدیده ای که به طور 
بسیار گسترده روی تنوع زیستی کرۀ زمین تأثیر 
گذاشته است، انقراض گروهی است. انقراض گروهی 
از  وسیعی  بسیار  حجم  در  و  ناگهانی  انقراض  به 
موجودات زنده گفته می شود، که درصد بسیار باالیی 
از تنوع زیستی کل بیوسفر در آن نابود می شود. در 
عظیم  گروهی  انقراض  پنج  تابه حال  زمین  تاریخ 
رخ داده است. اولین انقراض گروهی 450 میلیون 
سال پیش به وقوع پیوست، که باعث پایان دوران 
اردوویسین و شروع سیلورین شد. در این بازۀ زمانی 
زمین بسیار سرد شده بود؛ و سطح آب دریاها -که 
بسیار  بود-  اکثر جانداران آن زمان  محل زندگی 
پایین آمده بود، و باعث انقراض نزدیک به هفتاد 
درصد تمام گونه های کرۀ زمین شد. این انقراض 
گونه های  تعداد  لحاظ  از  بزرگ  انقراض  دومین 
نابودشده بود. انقراض گروهی دوم -که نزدیک به 
160 میلیون سال بعد اتفاق افتاد- موجب اتمام 
دوران دوونین و آغاز پرمین شد، و نزدیک به پنجاه 
درصد تمام جنس ها و شصت درصد تمام گونه ها 
از بین رفتند. این انقراض نزدیک به بیست میلیون 
متشکل  که  می رود  احتمال  و  کشید  طول  سال 
اتفاقات مرگ آور برای حیات باشد.  از  از دنباله ای 
انقراض گروهی سوم، که بزرگ ترین انقراض تاریخ 
بود و باعث پایان یافتن پرمین و شروع تریاسه شد، 
در 252 میلیون سال پیش رخ داد. در این رخ داد 
حدود 96 درصد تمام گونه های زندۀ کرۀ زمین از 
بین رفتند؛ ولی همین انقراض باعث به وجود آمدن 
تنوع عظیمی از پستانداران ابتدایی خزنده مانند و 
آرکوسور ها شد. انقراض چهارم بین دو دورۀ تریاسه 
و ژوراسیک در 201 میلیون سال پیش اتفاق افتاد 
که در آن ۷0 تا ۷5 درصد تمام گونه ها از بین رفتند. 
در این انقراض آرکوسور هایی که منشأ دایناسور ها 
بودند زنده مانده ، و دوزیستان بزرگ به همراه بقیۀ 

گونه ای،  تنوع  مولکولی،  تنوع  مثل  سطوحی 
از  می شود.،  ژنتیکی  تنوع  و  اکوسیستم  تنوع 
آن جایی که ملموس ترین و قابل بررسی ترین این 
سطوح، سطح گونه ای و اکوسیستم است، در این 
صفحات تمرکز خود را بیشتر روی این بخش از 
تنوع زیستی گذاشته ایم؛ البته که سعی شده از 
دیگر تعاریف تنوع زیستی نیز غفلت نشود. در 
تعاریف تنوع زیستی آمده است: »مجموعۀ ژن ها، 
این  در  ناحیه«.  یک  اکوسیستم های  و  گونه ها 
تعریف ابتدایی و ساده، به سه سطح اصلی آن 
اشاره  شده است. در سال 2003، آنتونی کمپبل 
از دانشگاه کاردیف، چهارمین سطح تنوع زیستی 
به نام تنوع مولکولی را نیز تعریف کرد؛ ولی در 
تعاریفی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند، 
هنوز همان تعاریف قدیمی با اندکی به روزرسانی 
بین المللی  اتحادیه   ،1982 سال  در  هستند. 
حفاظت از طبیعت (IUCN) تعریف تنوع زیستی 
گوناگونی  زیستی،  »تنوع  داد:  ارائه  این گونه  را 
یک  از  سطحی  هر  در  حیات  مختلف  اشکال 
نظام زیستی است )مولکولی، گونه ای، جمعیتی 
یا هر سطح دیگری(«. در سال 1992، اجالس 
جهانی زمین1، تنوع زیستی را این گونه تعریف 
می کند: »تفاوت های موجود در جانداران در هر 
زیست گاهی )اعم از خشکی، دریا یا هر محیط 
اکولوژیک  تعامالت  مجموعۀ  در  یا  دیگر(،  آبی 
و  بین گونه ای  درون گونه ای،  تنوعات  دارای  که 
اکوسیستمی می شود«. باوجود تعاریف مختلف 
برای این مفهوم، هنوز تعریف کاماًل جامع و مانعی 
برای تنوع زیستی ارائه نشده است. در بسیاری از 

United Nations Conference on Environ-.1
 ment and Development (UNCED, Earth

Summit)A

چه بسا  و  افراد  اکثر  برای  زیستی  تنوع 
زیست شناسان مفهوم غریبی است؛ این واژه از 
ترجمۀ واژۀ biodiversity به دست آمده. برای 
ابتدا  است  بهتر  زیستی  تنوع  از  تعریفی  ارائۀ 
این  در  »تنوع«  بپردازیم.  »تنوع«  تعریف  به 
 diversity کلمۀ  از  است  ترجمه ای   عبارت، 
 diversitas واژۀ  از  که  انگلیسی،  زبان  از 
معنای  به  نه  که  است؛  مشتق شده  التین  در 
»گوناگونی«، بلکه به معنای »گوناگون شدن« 
دوبارۀ  بازبینی  در  معنا  دو  این  تفاوت  است. 
می شود؛  آشکار  به راحتی   diversitas تعریف 
که  »ویژگی ای  داریم:   diversitas تعریف  در 
پیدا  نمود  و  بازتاب  مختلف  شکل  چندین  به 
کند«. درواقع نه تنها وجود تفاوت و گوناگونی، 
بلکه سازوکار ایجاد این گوناگونی را نیز باید در 
معنی این کلمه لحاظ کرد. از این لحاظ می توان 
عبارت  در  »تنوع«  بخش  به  جدید  نگاهی  با 
مزبور نگریست، نگرشی که معنی آن را بسیار 
نزدیک و گره خورده با واژۀ تطور )بهترین ترجمۀ 
به صورت  که   ،evolution کلمۀ  برای  ممکن 
نادقیق تکامل یا فرگشت نیز ترجمه می شود( 
می بیند. بنابراین در این صفحه، تنوع زیستی را 
نه فقط به عنوان یک تعریف ساده، بلکه به عنوان 
یک سازوکار با ساختاری پویا استفاده می کنیم. 
همان طور که بعداً نیز خواهیم دید، تنوع زیستی 

همواره در حال تغییر است. 
زیست شناسی،  علم  در  که  همان طور 
مثل  موجودات  بررسی  از  مختلفی  سطوح 
سلول، بافت، جمعیت و گونه وجود دارد، تنوع 
زیستی نیز از این فاعده مستثنا نیست و شامل 

کاماًل  که  گونه هایی   :extinct(EX)S-1
منقرض شده اند و دیگر مشاهده نمی شوند، مانند 

ببر مازندران یا دودو )شکل 1(.
extinct in the wild(EW) S-2: گونه هایی 
که دیگر در طبیعت یافت نمی شوند و تنها می توان 
آن ها را در باغ وحش ها و مراکز تحقیقاتی یافت، مثل 

وزغ وایومینگ )شکل 2( یا گوزن زرد ایرانی.
 :critically endangered(CR)A  -3
گونه هایی که به شدت در معرض خطر هستند، مثل 

یوز ایرانی یا پانگولین چینی )شکل 3(.
به  که  گونه هایی   :endangered(EN)N  -4
علت شکار، تغییر شرایط محیط زیستي یا هر مسالۀ 
دیگری در خطر انقراض هستند. مانند پلنگ ایرانی 

)شکل 4(.
 vulnerable(VU)A -5: این گونه ها به عنوان 
و 8565  می شوند  شناخته  آسیب پذیر  گونه های 
گونه موجود در لیست قرمز در این جایگاه قراردارند. 
-که  آسیایی  سیاه  و خرس  آفریقایی  شیر  مانند 
یافت  نیز  مناطق جنوبی سیستان وبلوچستان  در 

می شود- )شکل 5(  و از این دسته اند.
از  گروه  این   :near threatened(NT)a-6
موجودات در آستانۀ تهدید هستند، ولی هنوز در 
این گروه  از  نگرفته اند.  قرار  معرض آسیب جدی 
می توان به شنگ یا اوتر اروپایی -که در مازندران، 
گیالن، کردستان و خوزستان یافت می شود- )شکل 

6( و گربۀ طالیی آسیایی اشاره کرد.
این  گونه های   :least concern(LC)A  -۷
طبقه در معرض خطر نیستند و می توان با کمترین 
نگرانی آن ها را مورد بررسی قرار داد، از نمونه های 
ایرانی این دسته می توان به شغال زرد )شکل ۷( و 
راکون -که یک گونۀ مهاجم است- اشاره کرد. عالوه 
بر این دسته بندی هفتگانه ، دو گروه دیگر نیز وجود 

دارد که عبارت اند از:

اوقات 
یف  ر تعا

زیستی  در سطوح مختلف، با تنوع 
یکدیگر تفاوت های بسیار دارند؛ برای مثال یک 
گونه ای ضعیف،  تنوع  با  است  جمعیت ممکن 
می تواند تنوع ژنتیکی غنی ای را در خود پنهان 

کرده باشد.
همان طور که در ابتدای متن نیز گفته شد، 
تنوع زیستی حاصل بیش از چهارمیلیارد  سال 
تکامل )به علت نامانوس بودن و پرهیز از گیج 
شدن، به جای واژۀ تطور، واژۀ تکامل به عنوان 
جایگزین به کار می رود.( در کرۀ زمین است. در 
این  افزایش  باعث  گونه زایی  پدیدۀ  میان،  این 
تنوع و پدیده هایی مثل انقراض موجب کاهش 
آن شده است. بر اساس تخمین ها تاکنون نزدیک 
به ده تا هشتاد میلیارد گونه )اعم از گیاه، جانور، 
قارچ و میکروب ( در زمین زیسته اند؛ از این تعداد 
تنها ده تا هشتاد میلیون گونه در حال حاضر 
بخش  انقراض  نشان دهندۀ  که  دارند،  وجود 
عظیمی از موجودات زنده در طی تاریخ زمین 
است . اما انقراض یعنی چه؟ انقراض را از بین 
رفتن تمام نمایندگان یک تاکسون مونوفایلتیک 
تعریف می کنند، ولی این کلمه ابعاد وسیع تری 
نیز دارد. اگر تعدادی از افراد یک گونه به شکلی 
گونه  آن   بازیابی  دیگر  که  باشند  رفته  بین  از 
را  آن  می توان  نباشد،  عملی  محیط زیست  در 
شهدخوار  مرغ  مثال  برای  نامید.  منقرض شده 
 Melamprosops  علمی نام  با  سرسیاه 
یک  به عنوان  سال 2004  در   phaeosoma
گونۀ منقرض شده ثبت شد، در حالی که هنوز در 
باغ وحش 3 نمونه وجود داشت، که البته همین 
از  از مدتی  بعد  و  نیاوردند  نیز دوام  نمونه  سه 
بین رفتند. با توجه به این که توانایی هر گونه 
در بازیابی افراِد از بین رفته اش متفاوت است، 
اعالم انقراض هر گونه کار بسیار دشواری است. 
در همین راستا اتحادیه بین المللی حفاظت از 
طبیعت و منابع طبیعی (2IUCN) فهرستی را 
لیست  قرمز -که جامع ترین  لیست  به  موسوم 
و  گیاهی  طبیعی  منابع  از  نگهداری  وضعیت 
جانوری است- در سال 1963 تدوین کرد. در 
این فهرست جهت سهولت توصیف وضعیت هر 
که  است،  انجام گرفته  طبقه بندی  نوعی  گونه، 
گوناگون  با وضعیت های  گروه  نُه  به  را  گونه ها 

تقسیم بندی می کند:
 International Union for Conservation  .2

of Nature

تنوع زیستی حاصل 
بیش از چهارمیلیارد 

 سال تکامل در 
کرۀ زمین است. 

در این میان، پدیدۀ 
گونه زایی باعث 

افزایش این تنوع 
و پدیده هایی مثل 

انقراض موجب 
کاهش آن 

شده است.

 انقراض طبیعی به 
شکل قابل توجهی 

با سرنوشت 
قریب الوقوعی که 

پیش روی ده ها هزار 
گونۀ گیاهی و 

جانوری است تفاوت 
دارد، سرنوشتی 

که تماماً به دست 
انسان رقم می خورد 

و شاید تبدیل به 
فاجعه بارترین 

انقراض گروهی 
تاریخ زمین شود.

تنوع زیستی
چگونه از چیزی که نمی دانیم چیست، محافظت کنیم؟

شاید از مهم ترین اهداف زیست شناسی بتوان به فعالیت های پزشکی و حفاظت از محیط زیست 
اشاره کرد، اهدافی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در راستای بهبود وضعیت معاش انسان است، 
اولی با بررسی و درمان های مربوط به خود شخص و دیگری با مطالعه محیط زندگی افراد. درهرحال 
انسان هرچقدر اطرافش را با مصنوعات و تزیینات مدرن امروزی بپوشاند در دنیایی زندگی می کند 
که مستقیماً با یک سیستم بزرگ و پیچیده به نام "محیط زیست" روبروست، سیستمی که برای 
مقابله با اندک تغییراتش باید سرمایه و وقت بسیار زیادی پرداخت کرد. در این وضع است که بشر 
باید بتواند تعامل با این سیستم بزرگ، پیچیده و بعضاً خطرناک را فرابگیرد و برای یادگیری این 

تعامل ابتدا باید یک شناخت اولیه نسبت به آن پیدا کند. می
هرا

س ب
رئی

ش 
آر
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چنان که یادم می آید سر یکی از کالس های دانشکده، به احتمال زیاد درس تکامل دکتر ندرلو 
بود که استاد خاطره ای راجع به یکی از دانشگاه های ایران تعریف کرد. این خاطره نکته ی مهمی 
در بر داشت و به همین علت در خاطرم باقی مانده است. موضوع این بود که در آن دانشگاه کذایی 
تنی چند از اساتید در حال انجام پژوهشی بر روی تکامل بودند. قرار بود در آن پژوهش به صورت 
تجربی امکان وقوع تکامل در سطح کالن به بوته آزمایش گذاشته شود. صحبت از تکامل یک 
گونه ی خاص نبود، بلکه خود تکامل زیر سوال رفته بود که آیا انجام می شود یا نه، و مثل این که 
هدف این بوده که نشان دهند اصالً تکامل امری محال است. استاد این خاطره را به شیوه ای طنزگونه 
تعریف کرد، زیرا این پرسش که تکامل امری ممکن است یا کالً محال است؛ پرسشی بود که در زمان 
داروین مطرح بوده است و عده ای درباره اش بحث می کردند. اکنون نه تنها در هیچ کدام از دانشکده ها ی 
زیست شناسی در سطح جهان کسی به این موضوع نمی پردازد؛ بلکه همگان تکامل را پیش فرض گرفته 
و تکامل گونه ای خاص را در گذر زمان یا در زمان حال بررسی می کنند. به هر حال این خاطره، فارغ از 
این که چقدر حقیقت داشته باشد، بیانگر این مساله است که علم مسیری دارد و نکته ی اساسی آن است 
که الزم نیست در این مسیر چرخ را دوباره اختراع کنیم. در این جا می توان پرسید آیا پاسخ درستی به 
سوال »تکامل، آری یا نه؟« در گذشته داده شد، یا توطئه ای در کار بود که مسیر علم را به این سمت 
کشانید؟! اگر خوش بینانه نگاه کنیم شاید افرادی که در آن دانشگاه کذایی چنین پژوهشی انجام دادند، 
واقعاً بی طرفانه به اصل ماجرا مشکوک بوده  و دست به پژوهش زده اند. به هر حال این سوال موجهی است 
و نباید سرسری از آن گذشت. چرخ تکامل چطور اختراع شد؟ آیا صرفاً ایده ای فلسفی بود که پذیرفته 
شد، یا در عمل نیز آزموده شد و بعد مسیر علم به شکلی که می دانیم رقم خورد؟ درحقیقت اگر تاریخ 
علم را در خصوص این موضوع به درستی بدانیم می توانیم بگوییم آن افراد مذکور در آن دانشگاه کذایی 
به احتمال زیاد از تاریخ علم بی خبر بوده اند. به هر حال این قضاوت را بعد از خواندن ادامه ی متن زیر، 

به عهده ی خودتان می گذاریم.
در ادامه خالصه ای از فصل اول کتاب Doing biology را می آوریم تا ببینید این سوال در چه 
دوره ای از تاریخ علم حقیقتاً سوال موجهی برای پژوهش بوده است و برای پاسخ به آن چه اقداماتی انجام 
شده است. عنوان این فصل کتاب » H. B. D. Kettlewell و پروانه های شب پرواز فلفلی« می باشد. 
داستان این پروانه ها را در سال پیش دانشگاهی شنیده اید؛ ولی ماجرا دقیقاً آن طور که گفته می شود یا در 

کتاب های درسی و تکست بوک ها آورده می شود نیست؛ خودتان ببینید.

طور مستحکمی پایه ریزی شدند. ریاضی دانان با 
ترکیب انتخاب طبیعی و مفاهیم تازه ی وراثت، 
نشان دادند که تکامل آن طور که داروین ادعا 
کرده بود، می تواند رخ داده باشد. از طرف دیگر 
ترکیب داروینیسم و مندلیسم موجب رد شدن 

نظریه های جایگزین شد.
تا جنگ جهانی دوم، بیش تر زیست شناسان، 
در  جهش ها  رخ دادن  مانند  تکاملی   تصوراتی 
مقیاس وسیع و وراثتی شدن صفات اکتسابی 
را -که سابقاً مورد قبول بودند- رد کرده بودند. 
انقالب داروینی به سرانجام خود رسیده بود. به 
هر حال مقبولیت یافتن گسترده ی نظریه داروین 
موجب برانگیخته شدن سواالت جالبی شد. آیا 
ممکن است زیست شناسان، جوامعی بیابند که 
به وسیله ی انتخاب طبیعی در حال تکامل یافتن 
باشند؟ داروین و بسیاری از پیروان وی، تصور 
می کردند که فرآیند تکامل به قدری تدریجی و 
کند است که تنها بعد از گذشت دهه ها و قرن ها 
می توان پدیدار شدن تغییرات را تشخیص داد. 
نظری   زیست شناساِن  برخی  دیگر،  طرف  از 
انتخاب  اگر  که  می کردند  پیش بینی  چنین 
طبیعی به قدر کافی قوی باشد، می تواند موجب 
تکامل بسیار سریع جمعیت ها شود. آیا می توان 
جمعیت مناسبی برای آزمایش این پیش بینی 

یافت؟

درآمد
خود،  کتاب  مهم ترین  داروین  که  زمانی 
منشأ انواع )1859(، را می نوشت قصد داشت 
تا به دو هدف زیر جامه  ی عمل بپوشاند. اول 
در  و  زمان  گذر  در  گونه ها  نشان دهد  آن که 
نتیجه ی فرآیند تکامل آلی تغییر می کنند. دوم 
را متقاعد سازد که  آن که خوانندگان کتابش 
این فرآیند تکاملی به صورت عمده ای  نتیجه ی 
انتخاب طبیعی است. گرچه داروین در طول 
زندگی اش موفقیت اندکی کسب کرد، اما عاقبت 
هر دو هدف محقق شدند. تا زمان مرگ او در 
سال 1881، جامعه ی علمی کمابیش مفهوم 
تکامل را پذیرفته بود، اما تنها تعداد اندکی از 
زیست شناسان بر این باور بودند که دلیل اصلی 
از گذشت  بعد  است.  طبیعی  انتخاب  تکامل، 
نیم قرن از مرگ داروین، زیست شناسان هنوز بر 
سر نظریه های جایگزین تکاملی بحث می کردند.

مقبولیت  نهایی فرضیه ی انتخاب طبیعی به 
طور گسترده به خاطر پیشرفت ژنتیک بود، که 
برای منشأ و نحوه  ی پراکنده شدن تفاوت های 
ارثی یک توضیح متقاعد کننده به دست می داد. 
داروین متوجه اهمّیت وراثت در انتخاب طبیعی 
شده بود، اما توضیح قانع کننده ای برایش نداشت. 
تا سال 1920، اصول اساسی ژنتیک مندلی به 

نتایج  انتشار  با  هریسون  کرده است.  مکتوب 
انگلیسی  مشهور  مجله ی  در  آزمایش هایش 
نیچر، تئوری خود را یک جایگزین آشکار برای 

انتخاب طبیعی جلوه داد.
آزمایش های  تکرار  برای  بعدی  تالش های 
هریسون با شکست مواجه شد و توجیهات او 
برای مالنینی شدن صنعتی با انتقادات طرفداران 
داروین مواجه شد. به عنوان مثال فیشر2، یکی از 
چهره های شاخص زیست شناسی نظری، خاطر 
نشان کرد که توجیهات هریسون مستلزم وجود 
نرخ جهشی بیشتری نسبت به آن چیزی است 
که قبالً گزارش شده بود. با این حال، هریسون 
برای مّوجه نشان دادن تئوری المارکی خود، به 
آوردن دالیل بیشتر ادامه داد. از آن جایی که 
علمی  جامعه ی  شناخته شده ی  اعضای  از  او 
انگلستان بود، ممکن نبود ایده های او به راحتی 
نادیده گرفته شود.  از این رو، این اختالف نظر 
دانشمندان، زمینه را برای پژوهش های آتی در 

مورد مالنینی شدن صنعتی فراهم کرد.
نتایج  هریسون  آن که  از  پس  دهه  یک 
،که یک  فورد3  را منتشر کرد،  آزمایش هایش 
ارائه داد.  را  بود، توجیه جایگزینی  ژنتیک دان 
به عقیده ی فورد، مالنینی شدن صنعتی می تواند 
انتخاب طبیعی جهش یافته  های نادر  بر اساس 
توجیه شود. طبق نظر فورد، جهش های تصادفی 
همواره موجب ایجاد تعدادی پروانه ی شب پرواز 
مالنینی در جمعیت های بال سفید شده بودند؛ اّما 
این جهش یافته ها سریعاً توسط انتخاب طبیعی 
ویژگی  این  صورت  این  در  می شدند.  حذف 
اثر  در نواحی آلوده شده می بایست دارای یک 
سازشی شناخته می شد، تا افزایش شایستگی 
در  آن ها  گسترش  موجب  مالنینی شده  افراد 

جامعه  شود. 
باید تفاوت های بزرگی را که بین فرضیه های 
هریسون و فورد وجود دارد در نظر گرفته شود. 
هریسون مدعی بود که جهش ها مستقیماً در 
به طور  اتفاق  این  و  داده  آلودگی رخ  نتیجه ی 
جمعیت  افراد  از  زیادی  تعداد  در  هم زمان 
مدعی  فورد  دیگر  طرف  از  افتاده است.  اتفاق 
بود که تغییرات ژنتیکی مستقیماً تحت تأثیر 
آلودگی رخ نداده است و این جهش ها همواره 
ایجاد  جمعیت ها  این  در  اندکی  تعداد  به 
در  تکامل  هریسون،  به عقیده ی   می شدند. 
نتیجه ی جهش یافتن هم زماِن تعداد زیادی از 
اّما  افراد جامعه به فرم بال سیاه رخ داده است. 
به عقیده ی فورد، تکامل، ناشی از باالتر بودن نرخ 
بقا و موفقیت تولید مثلی جهش یافته های نادر در 

مقایسه با خویشان بال سفیدشان بوده است. 
فورد آزمایشی برای آزمودن فرضیاتش انجام 
نداد و توجیهاتش تعدادی سوال مهم را بی پاسخ 
باقی گذاشت. فایده ی مالنینی شدن چیست؟ 
یک  یا  بود  مطرح  استتار  مساله ی  واقعاً  آیا 
فایده ی نامشخص فیزیولوژیک که با رنگ بال 

R. A. Fisher .2
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پدیده ی مالنینی شدن صنعتی 
جمع آوری حشرات یک سرگرمی پر طرفدار 
طبیعی دانان  نتیجه  در  و  است  انگلستان  در 
تغییرات  ایجاد  می توانستند  به سرعت  آماتور 
قابل توجه در رنگ بال در چندین گونه پروانه ی  
شب پرواز را متوجه شوند. این تغییر به خصوص 
Biston bet� )درمورد پروانه شب پرواز فلفلی 
وابسته  -که  رنگ  این  شد.  گزارش   )ularia
مالنین  به نام  تیره ای  رنگ دانه ی  حضور  به 
است- همان طور که در تصویر 1.1 می بینید، 
شهر های  نزدیک  شب پرواز  پروانه های  در 
صنعتی بیشتر دیده می شود. جمعیت هایی که 
تماماً متشکل از پروانه های شب پرواز بال سفید 
هستند یک قرن بعد، در سال 1800، بیش تر 
بودند.  بال سیاه  شب پرواز  پروانه های  دارای 
مهم شناخته شدِن این تغییرات از لحاظ تکاملی، 
موجب جلب توجه زیست شناسان حرفه ای به 

پدیده ی مالنینی شدن صنعتی شد. 
آزمایشات  از  سری  یک  دهه ی 1920  در 
حشره شناس  هریسون1،  هنسلوپ  توسط 
آزمایشات  این  در  او  شدند.  انجام  انگلیسی، 
پوشیده شده  برگ های  با  را  پروانه ها  الروهای 
از ترکیبات سّمی، که به طور معمول در دوده 
یافت می شوند، تغذیه کرد. به عنوان مثال، دریک 
آزمایش، الروهای جمع آوری شده از یک جنگل 
نیترات  از  پوشیده شده  برگ های  با  غیرآلوده 
سرب تغذیه شدند. بعد از مرحله ی شفیرگی، 
53 پروانه ی شب پرواز بال سفید و سه پروانه ی 
شب پرواز بال سیاه از پیله ها بیرون آمدند. تمام 
الروهای گروه شاهد، که با برگ های غیرآلوده 
تغذیه شدند، به پروانه های شب پرواز بال سفید 

تکوین پیدا کردند.
که  کرد  نتیجه گیری  چنین  هریسون 
توسط  القاشده  جهش های  از  نتایج،  این 
شده است.  حاصل  شیمیایی  آلوده کننده های 
بسیاری  توسط  سیاه  بال های  که  آن جایی  از 
از زاده های پروانه های شب پرواز آزمایش او به 
ارث رسیدند، هریسون چنین ادعا کرد که او 
یک نمونه از موروثی شدن صفات اکتسابی را 

J. W. Henslop Harrison .1
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صحبت از تکامل یک 
گونه ی خاص نبود، 

بلکه خود تکامل زیر 
سوال رفته بود که آیا 
انجام می شود یا نه، و 
مثل این که هدف این 
بوده که نشان دهند 

اصالً تکامل امری 
محال است.

داروین و بسیاری از 
پیروان وی، تصور 

می کردند که 
فرآیند تکامل به 

قدری تدریجی و کند 
است که تنها بعد 
از گذشت دهه ها 
و قرن ها می توان 

پدیدار شدن تغییرات را 
تشخیص داد.

عکس2 : پروانه های 
شب پرواز فلفلی بال سفید 
و بال سیاه روی دو 
پس زمینه ی متباین

عکس 1: برخی جمعیت های 
محلی  پروانه های شب پرواز فلفلی 
در انگلستان. نمودارهای دایره ی 
نشان دهنده ی فراوانی نسبی 
پروانه های بال سفید و بال سیاه در 
هر جمعیت می باشد. بیرمینگهام 
و دورست مکان هایی هستند 

که کتل ول، آزمایش های 
مشهور خود را )نشانه گذاری-
رها سازی-دوباره گرفتن( در 

آن ها انجام داد. 

هم بستگی دارد، در میان بود؟ آیا شکارچی ها به 
راستی می توانستند بین پروانه های مالنینی شده 
و عادی تفاوت قائل شوند؟ آیا انتخاب طبیعی 
می توانست با سرعتی باال موجب افزایش تعداد 

پروانه های مالنینی در مناطق آلوده شود؟ 
اساسی  آزمایش   چند  انجام  برای  زمینه 
مهّیا شده بود که کتل ول مطالعه ی پروانه های 
کرد.  آغاز   1951 سال  رادر  فلفلی  شب پرواز 
کتل ول،  ورود  زمان  در  آکسفورد  دانشگاه 
مرکزی فعال در حیطه ی فعالیت های میدانی 
فورد،  از  نظر  صرف  بود.  زیست شناسی 
از  دیگر  تعدادی  میزباِن  آکسفورد  دانشگاه 
دیوید  نظیر  مشهور،  بین المللِی  طبیعی داناِن 
و  اِکولوژیست  التوِن  چارلز  پرنده شناس،  الِک 
نیکو تینبرگِن اِتولوژیست نیز بود. این جامعه ی 
تینبرگن  شد.  واقع  ارزشمند  بسیار  علمی، 
تا نشان دهد  ادامه به کتل ول کمک کرد  در 
تفاوت های  براساس  را  پرندگان طعمه هایشان 

موجود در رنگ بال انتخاب می کنند.
خاص  ژنتیک دانانی  دستیارانش  و  فورد 
انجام  جای  به  می دادند  ترجیح  زیرا  بودند؛ 
محیط  در  را  آن ها  آزمایشگاه  در  آزمایش ها 
طبیعی4 انجام دهند. فورد به دلیل روابط کاری 
نظری،  ،زیست شناس  فیشر  با  که  تنگاتنگی 
حساب شده ای  آزمایشگاهی  روش های  داشت 
طبیعی  جمعیت های  ژنتیِک  مطالعه  برای  را 
بسیاری  برخالف  او  به عالوه  طراحی کرده بود. 
از طبیعی دانان معاصر خود، از علم آمار برای 
بررسی داده های آزمایشگاهی اش بهره برد. فورد 
که تا حدودی تحت تأثیر مدل های ریاضی فیشر 
بود، عقیده داشت که انتخاب طبیعی مهم ترین 
علت تکامل است. مطابق نظرات فیشر و فورد، 
انتخاب طبیعی اغلب اوقات به قدری قاطع بوده 
که درصورت تغییر شرایط محیطی، سازش های 
جدید می توانستند به سرعت در میان جمعیت، 
گسترده شوند. مطالعات فورد اعّم از مطالعات 
آزمایشگاهی در محیط، نظریه پردازی بر اساس 
مدل های ریاضی و تأکید بر انتخاب طبیعی در 
مجموع به عنوان ژنتیک اکولوژیکی شناخته شد. 
این همان رویکردی بود که کتل ول با بهره گیری 
مسئله ی  برای  جوابی  توانست  آن  از  مناسب 

مالنینی شدن صنعتی بیابد.
کتل ول مطمئن بود که رنگ بندی بال، یک 
فلفلی  پروانه های شب پرواز  برای  مهم  سازش 
به حساب می آید. ماده ها به ندرت پرواز می کنند؛ 
یک  روی  را  زندگی شان  تمام  آن ها  از  برخی 
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شاخه ی درخت سپری می کنند. نر ها در طول 
شب پرواز می کنند و در طول روز روی تنه ی 
دو  هر  ضمن  در  می کنند.  استراحت  درخت 
جنس با بال هایی باز استراحت می کنند؛ بدین 
ایجاد  موجب  باید  استتارشده  بال های  جهت 
حفاظت در برابر پرنده های شکارچی شود. آیا 
این موضوع می تواند دلیل مالنینی شدن صنعتی 

باشد؟  
بال های سفید  براساس فرضیه ی کتل ول، 
پروانه های  که  می شود  استتار  موجب  زمانی 
شب پرواز روی درختان پوشیده شده از گلسنگ 
استراحت کنند. گلسنگ ها اغلب اوقات تنه های 
درختان را در جنگل های انگلستان می پوشانند. 
این رنگ بندی پنهان کننده به حدی موثر عمل 
می کند که گاهی فردی که چند قدم با آن ها 
فاصله دارد، قادر به دیدنشان نیست )تصویر1.2(. 
افراد مالنینی شده ممکن است تصادفاً در مناطق 
روستایی یافت شوند، اما به دلیل تباین5 بال های 
سیاهشان روی تنه ی درختاِن پوشیده شده از 
گلسنگ های روشن، بیشتر مستعد خورده شدن 
توسط پرنده های شکارچی هستند. در نتیجه ی 
انگلستان  نواحی  از  بسیاری  صنعتی،  انقالب 
سوختن  از  ناشی  دود  شدند.  آلوده  شدیداً 
و  گلسنگ ها  از بین رفتن  موجب  زغال سنگ 
شد.  دوده  وجود  به خاطر  درختان  تیره شدن 
بال  این مکان ها ارزش سازشی رنگ بندی  در 
معکوس شد. در پس زمینه ی تیره پروانه های 
و  می شوند  مستتر  مالنینی شده  شب پرواز 
حداقل  این  هستند.  رؤیت  قابل  سفید ها  بال 
این  با  می کرد.  تصور  کتل ول  که  بود  چیزی 
آیا  ماند:  بی جواب  سواالت  از  بسیاری  حال 
پرندگان واقعاً به خاطر این استتار ها دچار اشتباه 
می شدند؟ آیا رنگ بال به اندازه ی قابل توجهی 
برای استتار، مفید واقع می شد؟ و سوال مهم تر 
این که آیا کتل ول می توانست آزمایش های قانع 

کننده ای برای تأیید فرضیاتش طراحی کند؟ 
آزمایش های اولیه ی کتل ول در 

آزمایشگاه 
یکی از اولین سواالتی که کتل ول درصدد 
یافتن جوابش برآمد این بود که آیا پروانه های 
شب پرواز به رنگ تنه ی درختی که قرار است 
می دهند؟  اهمیت  کنند  استراحت  رویش 
اگرآن ها به این موضوع توجه نمی کنند، پس 
در این صورت بال های استتارشده چه برتری را 
موجب می شوند؟ عدم انتخاِب رنگ پس زمینه  ی 
مناسب، ممکن است به مرگ بینجامد. بنابراین 
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حالی  در  این  و  کنند  انتخاب گر عمل  عوامل 
بود.  آموخته شده  رفتار  یک  صّیادی  که  بود 
طور جّدی  به  بتوانند  آن که  از  پیش  پرنده ها 
به استفاده از منابع بپردازند، باید یاد بگیرند تا 
را شناسایی کنند.  مواد غذایی  از  نوع خاصی 
زیست شناسان دیگر هنوز به این قضیه شک 
این  حشره شناسان  و  پرنده شناسان  داشتند. 
رنگ  براساس  بتوانند  پرندگان  که  را  موضوع 
بال به جست و جوی فّعال پروانه های شب پرواز 
انتقاد ها،  این  بپردازند، رد کردند. در پاسخ به 
کتل ول از نیکو تینبرگن درخواست کمک کرد. 
او تصاویر ثابت و متحّرکی از پرندگان شکارچی 
تهّیه کرد. مشاهدات وی مشخص  در محیط 
کرد که پرندگان، پروانه های شب پرواز قابل رؤیت 
روی  که  آن هایی  از  بیشتر  سه برابر  حدوداً  را 
همان درخت استتار دارند، شکار می کنند. این 
بررسی ها شواهد معتبری در جهت حمایت از 

فرضیه ی کتل ول فراهم آوردند.
آزمایش های کتل ول در محیط طبیعی 

آزمایش های  سری  یک  انجام  با  کتل ول 
شواهد  نشانه گذاری-رها سازی-دوباره گرفتن6 
کرد.  فراهم  انتخاب طبیعی  بر  دال  را  بهتری 
انجام  متفاوت  محیط  دو  در  آزمایش ها  این 
شدند: یکی در یک جنگل آلوده شده در حوالی 
شهرک  صنعتی بیرمینگهام و دیگری در جنگلی 
در  کتل ول  دورِست.  روستای  نواحی  در  پاک 
این گونه روش ها -که اولین بار توسط فورد و 
پروانه های  باِل  زیر  شده بودند-  استفاده  فیشر 
نرها  تنها  کرد.  نشانه گذاری  را  نر  شب پرواز 
به ندرت  ماده ها  که  چرا  شدند؛  نشانه گذاری 
پرواز می کنند، به همین دلیل دوباره گرفتن آنها 
دشوار است. پس از نشانه گذاری، تعداد زیادی 
بال سفید هنگام  بال سیاه و  پروانه ی شب پرواز 
غروب آفتاب رها سازی شدند. درهر بعدازظهر از 
هفته ی پس از آن، نرها به وسیله ی المپ های 
بخار جیوه و تله های فرومون )یعنی تله هایی که 
دارای ماده های باکره است( گرفته شدند. جدول 
آزمایش های  این  از  برخی  از  خالصه ای  زیر 
تعداد  است.  متباین  محیط  دو  در  انجام شده 
به  گرفته شده،  دوباره  شب  پروازِ  پروانه های 
صورت کسری از تعداد کل پروانه های شب پرواز 

رهاسازی شده بیان شده است.  

این آزمایش، چنان که به نظر می رسد، یک 
کنترل شده  آزمایش های  از  نمونه ی کالسیک 
است. بدون درنظرگرفتن محیط ها در جمع آوری 
مجدد، پروانه های شب پرواز مستتر شده حدوداً 
رؤیت،  قابل  شب پرواز  پروانه های  دوبرابر 
گرفته شده بودند. کتل ول چنین نتیجه گرفت که 
پروانه های شب پروازی که به دام نیفتاده بودند، 
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باید  انتخاب  این  که  بود  باور  این  بر  کتل ول 
مورد  در  شک هایی  گرچه  گیرد.  صورت 
این  با  آزمایشگاهی وجود داشت،  بررسی های 
حال کتل ول آزمایش ساده ای را برای بررسی 
فرضیه اش طراحی کرد. او داخل یک بشکه ی 
راه راه سیاه و سفید  پارچه ی  با یک  را  چوبی 
پوشاند. او شب هنگام تعداد برابری پروانه های 
بشکه  وارد  را  بال سیاه  و  بال سفید  شب پرواز 
کرد. دهانه ی بشکه با یک شیشه و یک پارچه ی 
سفیدرنگ پوشانده شد. صبح روز بعد، او مکانی 
استراحت  آن  در  شب پرواز  پروانه های  که  را 
کرده بودند، ثبت کرد. نتایج زیر به دست آمدند:

تست  با  نتایج  آماری  بررسی  در  کتل ول 
تفاوت  که  شد  متوجه   )2P(کای مربع  آماری 
انتخاب های رنِگ پس زمینه معنی دار است. او در 
ادامه کوشید تا با بررسی انتخاب های پروانه های 
شب پرواز در محیط طبیعی، بیش تر فرضیه اش 
را بیازماید. برخالف انتظار او، مطالعات انجا م شده 
در محیط نشان داد که هیچ رابطه ی معنا داری 
رنِگ  صحیِح  انتخاِب  این  وجود  از  حاکی 
وجود  شب پرواز  پروانه های  توسط  پس زمینه 
به طور  شب پرواز  پروانه های  که  گویی  ندارد. 
تصادفی روی پس زمینه های مناسب و نامناسب 
نشسته باشند. علی رغم این نتایج منفی، کتل ول 
بر این باور باقی ماند که انتخاب رنگ پس زمینه 

باید امر مهمی باشد.
منزله ی  به  پس زمینه ها  انتخاب  مسئله ی 
پایانی برای پژوهش های کتل ول شد. با این که او 
بر اعتقاد خود باقی ماند، اما هیچ وقت نتوانست 
اتفاق  به طور قانع کننده ای نشان دهد که این 
رخ می دهد. مهم تر از آن، چنانچه که مشخص 
شد، ادعای او در رابطه با این بود که پرندگان، 
پروانه های شب پرواز قابل رؤیت را انتخاب و شکار 
می کنند. در یک آزمایش اولّیه ی دیگر، کتل ول 
بال سفید  شب پرواز  پروانه های  برابری  تعداد 
و بال سیاه را در یک محوطه ی سرپوشیده در 
محیط طبیعی که دارای درختان با تنه های تیره 
و روشن بود آزاد کرد. بعد از استقرار پروانه های 
یک  او  استراحت،  برای  تنه ها  روی  شب پرواز 
جفت پرنده ی حشره خوار را وارد محوطه کرد. 
خورده نشد،  پروانه ای  هیچ  اول  ساعت  دو  در 
حتی آن هایی که روی تنه هایی با رنگ متضاد 
پرنده ها  آن که  محض  به  اّما  بودند.  نشسته 
آموختند که پروانه ها را شناسایی کنند، فّعاالنه 
به جست و جوی پروانه های قابل رؤیت پرداختند. 
پروانه هایی که هم رنگ پس زمینه بودند به میزان 
کمتری شکار شدند. با این حال برخی اوقات 
آن ها نیز کشته می شدند؛ به خصوص زمانی که 
یکی از این پروانه ها نزدیک یک پروانه ی قابل 

رؤیت، در حال استراحت بود. 
چنین  کتل ول  آزمایش،  این  به  توجه  با 
به عنوان  پرنده ها می توانند  نتیجه گرفت که 

از  خورده شده اند.  شکارچی  پرنده های  توسط 
طرفی با توجه به آنچه گذشت، این مجموعه 
قانع کننده ای  آزمایش های هوشمندانه شواهد 
را دال بر این که مالنینی شدن صنعتی به سبب 
انتخاب طبیعی رخ داده است، فراهم می کند. اّما 
عکس العمل معاصران کتل ول به این آزمایش ها 
چه بود؟ بیش تر توضیحات کتب درسی در این 
دارند.  را  چیزی  ساختن  پذیرفته  قصد  مورد 
درصورتی که تاریخچه ی واقعی این آزمایشات، 
بهتر از آن توضیحات، در روشن شدن واقعّیت 

کار ساز خواهد بود. 
در سال 1952 و 1953، کتل ول نخستین 
نشانه گذاری-رها سازی- آزمایش های  از  سری 
نزدیک  آلوده شده،   را در جنگلی  دوباره گرفتن 
بیرمینگهام، انجام داد. آزمایش های مشابه در 
دورست،  روستایی  مناطق  غیر آلوده ی  جنگل 
دو  این  نتایج  و  گرفت.  انجام  بعد  ماه  چند 
مجموعه از آزمایش ها به طور جداگانه منتشر 
با  کتل ول  اول  مقاله ی  خوانندگان  شدند. 
شدند،  مواجه  بیرمینگهام  آزمایش  داده های 
نتایج  از  آگاه شدن  برای  راهی  که  در صورتی 

آزمایش دورست نداشتند.
سوال از خواننده ی متن:

چنین در نظر بگیرید که هم اکنون گزارش 
را  بیرمینگهام  مورد  در  کتل ول  آزمایش های 
خوانده اید. نتایج آزمایش های دورست تاکنون 
منتشر نشده اند؛ در نتیجه شما از نتایج آن ها 
داده های  گرفتن  نظر  در  با  هستید.  بی خبر 
جز  )به  جایگزینی  فرضیات  چه  بیرمینگهام، 
این  توجیه کننده ی  می توانستند  صّیادی( 
موضوع باشند که پروانه های شب پرواز بال سیاه 
می افتند؟  دام  به  بال سفید ها  از  بیش تر  غالباً 
درنظرگرفتن داده های هر دو محیط، چطور این 
فرضیه های جایگزین را غیرمحتمل می سازد؟      
تصمیم  برای  فراوانی  قبول  قابل  دالیل 
کتل ول مبنی بر انتشار جداگانه ی دو مجموعه  
از داده ها وجود دارد. یافتن بیشه های جنگلی 
به  انگلستان،  غیرآلوده ی  و  آلوده  مناطق  در 
با یک دیگر قابل قیاس باشند، کار  نحوی که 
بادی  بود. همچنین ممکن است در  دشواری 
امر، مسئله ی ضرورت تکرار آزمایش در مناطق 
نکرده باشد.  خطور  کتل ول  ذهن  به  مختلف، 
کاری  وسیع،  میدانی  آزمایش های  انجام 
طاقت فرساست و معموالً کسی برای کمک به 
کتل ول وجود نداشت )همسر و پسرش اغلب 
براین،  عالوه  بودند(.  دستیارانش  تنها  اوقات 
نقل مکان بین دو محل مطالعه با درنظرگرفتن 
این که هر محل  چند صد مایل با اکسفورد فاصله 
چندصد  پرورش  بود.  زمان بر  کاری  داشتند، 
هم زمان  رهاسازِی  جهت  شب پرواز  پروانه ی 
در دو محل نیز در عمل با مشکالت عدیده ای 
تا  باال، موجب می شد  موارد  تمام  بود.  روبه رو 
کتل ول نتواند دو مجموعه ی کامل از آزمایش ها 

را در یک زمان به انجام برساند. 

آزمایش های کتل ول 
از چند جهت حائز 
اهمیّت هستند. 

اغلب به اشتباه چنین 
پنداشته می شود که 

فرضیات تکاملی 
قابل آزمایش نیستند. 

پژوهش کتل ول نشان 
داد این تصور تا چه حد 

اشتباه است.

صرف نظر از این که این دالیل چه بودند، 
کتل ول در مقاله ی نخست خود هیچ اشاره ای 
به مقدماتی بودن گزارش خود نکرد. او بحث 
در  موازی  آزمایش  یک  انجام  ضرورت  وجود 
محیط غیرآلوده را در هیچ جای مقاله ی خود 
نظر  به  این طور  زیاد  احتمال  به  نکرد.  مطرح 
می رسد که او ابتدا بر این باور بود که آزمایش 
انجام شده در محیط آلوده به شکل قانع کننده ای 
مؤید فرضیه اش می باشد. شاید او هر فرضیه ی 
جایگزین برای نتایج به دست آمده را یقیناً ردشده 
حاکی  شواهدی  او  مثال،  برای  می پنداشت. 
تمایل  بال سیاه  پروانه های شب پرواز  این که  از 
بیشتری برای ورود به تله ها دارند تا بال سفید ها 
نیافت. به همین صورت، در پروانه های شب پرواز 
به  مهاجرت  برای  بیشتری  تمایل  بال سفید 
خارج از محدوده ی انجام آزمایش دیده نشد. هر 
دو نوع به یک میزان مقاوم به نظر می رسیدند؛ 
هم نوعان  از  بیش تر  به هیچ وجه  بال سفید  ها 
عوامل  از  ناشی  مرگ  مستعّد  بال سیاه خود 
بررسی  از  بعد  نبودند.  صّیادی  به جز  دیگری 
صّحت موارد باال، کتل  ول بر این باور بود که 
تمام متغیر های ممکن را –به جز متغیری که در 

حال بررسی است- حذف کرده است. 
اول  آزمایش  دیگر  زیست شناسان  ظاهراً 
را متقاعد کننده نیافتند. بعد ها کتل ول خاطر 
نشان کرد که نتایج به دست آمده از آزمایش او 
در بیرمینگهام، مورد شک فراوان دانشمندان 
از  ناگزیر  را  خود  این رو  از  شد.  هم دوره اش 
تکرار آزمایش در محیطی متباین دید. نتایج 
از  تینبرگن  فیلم های  به همراه  او  آزمایش   دو 
پرنده هایی که فّعاالنه در حال انتخاب پروانه های 
شب پروازِ در زمینه ی متباین هستند، بسیاری 
توجیهات  که  کرد  قانع  را  زیست شناسان  از 
که  طبیعی  انتخاب  بوده اند.  درست  کتل ول 
انتخابی پرنده ها به وجود  در نتیجه ی صّیادی 
آمد، محتمل ترین علّت مالنینی شدن صنعتی 

بوده است.
بازنگری آزمایش های کتل ول

حائز  جهت  چند  از  کتل ول  آزمایش های 
اهمّیت هستند. اغلب به اشتباه چنین پنداشته 
آزمایش  قابل  تکاملی  فرضیات  که  می شود 
نیستند. پژوهش کتل ول نشان داد این تصور 
تا چه حد اشتباه است. آزمایش های میدانی 
پیگیری  و  بادّقت  و  وسیع  مقیاس  در  او 
انجام شدند که به طور معمول در کارهای 
این  ماحصل  دارد.  وجود  آزمایشگاهی 
آزمایش ها آن شد که ما اکنون می دانیم 
اوقات  انتخاب طبیعی گاهی  فشار قوی 
جوامع  سریع  تکامل  موجب  می تواند 

شود.
بزرگ،  آزمایش های  دیگر  همانند 
که  اندازه  همان  به  کتل ول  کار 
سوال های  داد،  پاسخ  را  سوال هایی 
توجیهات  اگر  برانگیخت.  جدیدی 
مالنینی شدن صنعتی  درباره ی  وی 

درست بودند، در صورت کاهش میزان آلودگی 
پاک سازی  دوده ها  اگر  می افتاد؟  اتفاقی  چه 
فایده ی  مالنینی شدن  آیا  می شدند،  زدوده  و 
آیا  و  می داد؟  دست  از  را  خود  بودن  انتخابی 
بال سفید ها  بودیم؟  برتری  شاهد  دیگر  بار 
زیست شناسانی که جوامع پروانه های شب پرواز 
را در مناطق صنعتی مطالعه کرده اند، دریافتند 
در مناطقی که آلودگی کاهش پیدا کرده است، 

بال سفید ها دوباره در حال ازدیاد هستند.
در  کتل ول  رویکرد  نهایی  بازنگری  در 
زیست ورزی۷ الزم است به خاطر داشته باشیم که 
او از شواهد گوناگونی جهت دفاع از فرضیه اش 
استفاده کرد. هنگامی که او شروع به کار کرد، 
مالنینی شدن  پدیده ی  برای  توجیه  تعدادی 
ناشی  طبیعی  انتخاب  داشت.  وجود  صنعتی 

Doing biology .7

بود،  محتمل  توجیه های  از  یکی  صّیادی  از 
اثبات  با قطعیت  نیاز آن دیده می شد که  اّما 
شود. کتل ول در طی چندین سال، روش های 
مختلفی را باهم تلفیق کرد تا شواهد مناسبی 
برای انتخاب طبیعی بیابد. برخی رویکرد ها به 
بن بست رسیدند و کنار گذاشته شدند. برخی 
دیگر نظیر فیلم های تینبرگن، آن هم زمانی 
که با شواهد تجربی دیگر کنار هم قرار گرفتند 
ابتدای کار، آزمایش های  مؤثر واقع شدند. در 
عنوان  به  نشانه گذاری-رها سازی-دوباره گرفتن 
بخش کوچکی از پروژه ی کتل ول انجام شد. اّما 
در ادامه به عنوان یکی از مهم ترین قسمت های 
کنار  هم  نهایت،  در  کرد.  پیدا  گسترش  آن 
انجام شده  گذاشته شدن و تلفیق آزمایش های 
در دو محیط متفاوت، پاسخی را برای مسئله ی 

مالنینی شدن صنعتی فراهم کرد.
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و  داروینی-ِمنِدلی  تناقضاِت میان دیدگاِه 
منجر  ایستایی  چنین  به  اخیر  یافته های 
زیست شناسی  در  چراکه  است؛  نشده 
در  و  بوده  متنوع تر  پژوهش  موضوعاِت 
دارند.  کمتری  انسجاِم  فیزیک  با  قیاس 
زیست شناسی،  شاخه های  از  شماری 
همچنان  مولکولی،  زیست شناسِی  چون 
چراکه  می دهند؛  ادامه  پیشرفت  به 
قرن  فروکاست گرایانه ی  روش شناسی 
بررسی موضوعاِت  برای  نوزدهم همچنان 
پژوهشی این شاخه ها کفایت می کند. اما 
زیست شناسی  و  تکاملی  زیست شناسی 
اقبال  خوش  چندان  راه  این  در  تکوینی 
به  تکاملی  زیست شناسی  نبوده اند. 
است؛  دیده  آسیب  وضعیت  این  از  ویژه 
شاخه های  سایر  بر  مبتنی  تکامل  چراکه 
پیشرفت  عدم  و  است،  زیست شناسی 
و  رفتاری  تکوینی،  زیست شناسِی  در 
در  جبران ناپذیر  ضرری  به  بوم شناسی 

شناخِت تکاملی وقایِع زیستی می انجامد.
پسا- کالسیِک  تکاملی  زیست شناسی 

در  استعاره  دو  به  پسا-داروینی  و  ِمنِدلی 
باب موجودات زنده تکیه دارد. استعاره ِی 
اول فرآیندهای تکوینی را مشابه فرگشِت 
می انگارد،  ژنتیکی  اطالعاِت  براساِس  ُفرم 
و  القاح  حیِن  در  تلنگری  به  تنها  که 
نیازمند  تکوین  برای  مناسب  محیطی 
فایلوژنتیک  فرآیند  استعاره  است. دومین 
محیط  می کند.  تشبیه  مسئله  حل  به  را 
را  آن  که جاندار  است  ای  زیست مسئله 
حل می کند و در نهایت تکامل یکی از این 
راه حل ها را بر می گزیند. به نظر راقِم این 
اشتباه اند.  استعاره ها  این  دوی  هر  سطور 
فیلوژنتیک  و  نیست  ُفرم  فرگشِت  تکوین 
نیست.  راه حل ها  و  مسائل  از  مجموعه ای 
زیست  محیط  و  زنده  موجودات  ژن ها، 
هستند  پیچیده ای  فرآیندهای  درگیر 
یافته های  یکدیگر ند.  معلول  و  علت  و 
تکوین و تاریخ طبیعی نشان می دهند که 
نه  و  زنده اند،  موجوداِت  مسبب  ژن ها  نه 
موجودات  گونه ها.  مسبب  زیست  محیِط 
و  خودند  زیست  محیط  حاصل  هم  زنده 
هم محیط زیست خود را در طی تکامل 
تغییر می دهند. تکوین موجودات زنده هم 
سازش  معلول  هم  و  موجودات  این  علت 

این موجودات است.

زیست شناسی  تاریخ  از  آگاهی  بدون 
رویکرد  این  شگرِف  اهمیت  به  نمی توان 
پی برد. مدل های علمی مکانیکی در آن 
پیشنهاد  چنانکه  نداشتند،  رونقی  دوران 
دکارت براِی مطالعه ی موجوداِت زنده به 
مثابه ی ماشین اشاره تا سال های متمادی 
مکانیکی  توصیِف  و  نداشت  خریداری 
هاروی از دستگاِه گردِش خون هم تا قرن 
نوزدهم پذیرفته نشده بود. کندی پیشرفت 
در زیست شناسی حاصِل عدم درک تمایِز 
دیدگاِه المارک  بود.  معلول  و  علت  میان 
نمونه ی  اکتسابی  صفاِت  وراثِت  درباِب 
واضحی از چنین تفکر پیش داروینی است. 
معلول  به  جانداران  ساختِن  مبدل  با 
عناصِر  اندرکنِش  ماحصِل  خود  که  عللی 
ژنتیکی و محیِط بیرونِی جانداران بودند، 
به  را  زیست شناسی  ِمنِدل  و  داروین 
دادند.  ارتقاء  فیزیک  هم سنِگ  علمی 
چنین  بدون  زیست شناسی  پیشرفِت 
این  بود.  ناممکن  بنیادینی  تغییراِت 
برای  را  کمیت  و  تغییر  پیش بینی پذیری 
چنین  آورد.  ارمغان  به  زیست شناسی 
فروکاست گرایِی مکانیکی و جداسازی علِل 
بیرونی در تحول زیست شناسی  و  درونی 
نیوتونی  را داشت که اصوِل  همان نقشی 
این  وجود  با  کرد.  می  بازی  فیزیک  در 
زیست شناسی،  تکامِل  در  کلیدی  نقش 
دیدگاِه داروینی-ِمنِدلی لزوماً مدلی کامل 
عصر  در  زیست شناسی  پیشرفت  برای 
حاضر نیست. برخی دیدگاهای انقالبی در 
نهایت به نتایجی می انجامند که در تضاِد با 
این رویکردها  هستند و در عین حال ریشه 
در همان رویکردها دارند. مکانیک نیوتونی 
تضادهای اساسی با نظریه ی نسبیِت خاص 
نسبیِت  تناقصات،  این  وجود  با  و  دارد 
خاص بر پاِی فیزیِک نیوتونی استوار است. 
باِب  در  ِمنِدل  دیدگاه  زمان  گذر  با 
وراثتی،  مستقِل  عناصِر  و  وراثت  قوانین 
معلوِل  را  جانداران  که  داروین  دیدگاِه  و 
یافته های  با  دانست  می  طبیعی  انتخاِب 
تکوینی  زیست شناسی  زمینه ی  در  اخیر 
قرار  تضاد  در  جمعیتی  زیست شناسی  و 
فیزیِک  تناقضاِت  فیزیک،  در  اند.  گرفته 
انجامید؛  فیزیک  ایستایی  به  کالسیک 
و  نسبیت  ظهوِر  با  تنها  که  ایستااِی 
اما  رسید.  سرانجام  به  کوانتومی  فیزیِک 

در  انتقاداتی  اخیر  سال های  در 
کالسیِک  اصوِل  بازنگرِی  خصوِص 
مطرح  تکاملی  زیست شناسی 
انتقادات  این  شده است. هدِف اصلی 
دیدگاِه ژن محور نظریه ی نئوداروینی 
بر  انتقادات  این  شالوده ی  است. 
اثِر  و  زنده  موجودات  پیچیدگِی 
تنظیمی  آر.اِن.اِی های  چون  عواملی 
اکثریِت  است.  استوار  اپی ژنتیک  و 
این انتقادات در ظاهر امر بر کژفهمی 
وابسطه اند.  تکاملی  اِی  پایه  مفاهیم 
به  که  انتقادات،  این  سرچشمه ی 
ظهوِر نظریه ی سیستم های تکوینی1 
استیون  آثار  را می توان  است  منجر شده 
ِجی گولد2 و ریچارد لیونتین3 دانست. متن 
ذیل نوشته ی ریچارد لیونتین به ریشه های 
تاریخی دیدگاه های تکاملی و دشواری های 

پیش روی این دیدگاه ها می پردازد4.
***

نظریه ی نویِن تکامل ماَحَصِل دو دیدگاِه 
ژرِف قرِن نوزدهم است: کشِف داروین در 
سطح  در  زیستی  تنوع  تبدیِل  خصوِص 
جمعیت  سطِح  در  زیستی  تنوِع  به  افراد 
ِمنِدل.  توسِط  وراثت  مبانِی  کشف  و 
پیشرفت های چشم گیِر حوزه های مختلِف 
زیست شناسی در قرن بیستم مدیون این 
کشفیات  این  گرچه  بوده اند.  کشف  دو 
به  اند،  مسبِب چنین پیشرفت هایی شده 
زیست شناسی  توسعه ی  در  دشواری هایی 
ما  که  دشواری هایی  اند.  شده  منجر  نیز 
تکامل  درباِب  منجمد  نگرشی  محصوِر  را 
و تکویِن موجودات زنده کرده اند. ریشه ی 
جداسازی  در  می توان  را  دشواری ها  این 
علِل بیرونی و درونی ای که موجوداِت زنده 
را شکل می دهند، جست وجو کرد. جالب 
موفقیِت  علت  رویکرد  این  که  این جاست 
پژوهش های  غایِت  بود.  ِمنِدل  و  داروین 
که  بودند  )ژنوم(  درونی  عوامل  ِمنِدل 
زنده  موجوداِت  شکل گیری  به  نهایت  در 
می شوند.  منجر  تکوین  واسطه ی  به 
جوانِب  تمامِی  در  محور  ژن  دیدگاه  این 
زیست شناسی مولکولی و مکانیکی رسوخ 
کرده است. از نظِر داروین موجوداِت زنده 
حاصِل برهمکنش دو علت مستقل بودند: 
زنده  موجوداِت  تنوِع  به  که  درونی  عامِل 
منجر می شد و عامل بیرونی که گونه ها را 

بر اساس تنوع موجود شکل می داد. 
Developmental systems theory .1

Stephen Jay Gould .2
Richard Lewontin .3

 From Cycles of Contingency, MIT, .4
2001

براساِس نظریه ی سیستم های 
تکوینی برهمکنش های 
پیچیده میان موجود زنده 
و محیطش صحت ِ دیدگاه 
هاِی کالسیِک تکاملی را زیر 
سوال می برد.

 ژن، موجود زنده
و محیط
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پیشنهاد دکارت برای 
مطالعه ی موجوداِت 

زنده به مثابه ی ماشین 
تا سال های متمادی 

خریداری نداشت.

تکوین فرگشِت ُفرم 
نیست و فیلوژنتیک 

مجموعه ای از مسائل و 
راه حل ها نیست.
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مغز و چشم میپردازد- برای مخاطبی که 
زیست شناسی می خواند، کمی ساده انگارانه 
و حوصله سر بر می شوند، و البته مشکل 
کتاب  درواقع  همینجاست.  دقیقاً  کتاب 
تخصصی  اطالعات  کشاکش  در  نتوانسته 
و متن ساده اش به تعادلی منطقی برسد. 
ولی با شرح آزمایش های مهم و همین طور 
را  خود  جذابیت   ، متنوع  دید ِ  خطاهای 
همراه  خود  با  را  مخاطب  و  کرده  حفظ 
می کند. درواقع کافی است نوع بیان کریک 
را تحمل کنید تا به دیدگاهی نو و جدید از 
مسائلی قدیمی برسید. درواقع هدف کتاب 
با تصویری جدید  این است که مخاطب، 
اتفاقات درون مغز خود  از  کاماًل علمی  و 
روبرو شود که نه تنها کریک در تفهیم این 
هدف موفق است بلکه اطالعات زیادی از 
فیزیولوژی مغز و چشم و انواع آزمایش های 
تمام  می توان  می دهد.  ارائه  روانشناسی 
از  نویسنده  ابتدایی   نقل قول  در  را  کتاب 
باید  "انسان ها  که  کرد  خالصه  سقراط 
خنده ها،  شادی ها،  خوشی ها،  که  بدانند 
بازی ها، غم ها، سوگ ها، یاس ها و زاری ها 

جز مغز، خاستگاه دیگری ندارند."
محمدرضا  دکتر  ترجمه  با  کتاب  این 
دسترس  در  مازیار  انتشارات  از  غفاری 

تمامی فارسی زبانان است.

با دانلود کردن مدل ها می توانید روی آن ها 
زوایای  از  و  بچرخانید  را  آن ها  یا  کنید  زوم 
مختلف، نمونه را بررسی کنید. حتی می توانید 
کنید،  چاپ  را  آن ها  سه بعدی  پرینتر  یک  با 
دیگر می توانید اسکلت جمجمه انسان اولیه در 
ژوهانسبورگ را روی میز خود داشته باشید. البته 
برای دانلود بعضی نمونه ها باید یک درخواست به 
کسی که استخوان را اسکن کرده است بفرستید، 
که در این حالت بعد از بررسی، اگر درخواستتان 
فایل به شما  اجازه دانلود  موردقبول واقع شد، 

داده می شود.
سایت،  این  اصلی  هدف   
دست یابی سریع تر به اطالعاتی است که ممکن 
است خیلی سخت به دست آید. برای مثال کمتر 
 ،Homo naledi از 12 ساعت پس از کشف
مدل های سه بعدی آن در دانشگاه فلوریدا چاپ 
قرار  مورداستفاده  درس  کالس های  در  و  شد 
زیرساخت های  و  امکانات  به  توجه  با  گرفت. 
دانشگاه تهران، شاید نفوذ این سایت در دانشگاه، 
مانند اتفاقی که برای دانشگاه فلوریدا افتاد، به این 
سرعت ممکن نباشد ولی اگر خودتان اینترنت 
پرسرعت دارید حتماً برای یک بار هم شده روی 
تختتان دراز بکشید و در این موزه بزرگ قدم 

بزنید!

یکی  قلمرو  به  کریک  فرانسیس 
علمی-  مقوله های  حساس ترین  از 
روح و آگاهی- قدم می گذارد. او که 
در1962 نوبل پزشکی و فیزیولوژی 
واتسون  جیمز  با  مشترک  به طور  را 
دریافت کرد، در کتاب فرضیه شگفت 
را  علم  و  مرز های شبه علم  انگیزاش 
کاماًل مشخص کرده و با نگاهی صرفاً 
علمی و ماده گرایانه به بررسی روح و آگاهی 
انسان می پردازد، مسئله ای که برای مدت ها 
بحثی معنوی و عرفانی تلقی می شد. این 
دیدگاه برای تبیین آگاهی در انسان نتیجه 

و  دیرین شناس  بویر،  داگ  وقتی 
انسان شناس تکاملی دانشگاه دوک، قصد 
داشت،  را  جدیدش  پروژه ی  روی  کار 
اطالعات را از 13000 کیلومتر آن سوتر، 
در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی دریافت 
جد  فسیلی  بقایای  که  جایی  می کرد، 
Homo nale-  انسان های امروزی، یعنی

di قرار داشت.
با چند کلیک ساده او می تواند مدل سه بعدی 
برای  شده  یافت  فسیل  هزاران  از  هرکدام 
روی  دقیقه  چند  از  بعد  را   Homo naledi
کامپیوتر خود داشته باشد. تا چند سال قبل، 
اختیار داشتن چنین  برای در  دیرین شناسان 
اطالعاتی باید نیمی از زمین را سفر می کردند 

و وقت و انرژی و پول بسیاری صرف می شد.
ولی اکنون برای Homo naledi داستان 
 Homo به شکل دیگری درآمده است. فسیل
یک  در  اکنون  دیگر،  گونه  هزاران  و   naledi
پایگاه مجازی رایگان از اسکن های دیجیتالی قرار 

دارد و هرکسی می تواند به دانلود آن ها بپردازد.
که   morphosource.org پایگاه 
شده  اندازی  را   2013 سال  در  بویر  توسط 
مخزن  قابل دسترس ترین  و  بزرگ ترین  است، 

فسیل های دیجیتالی در نوع خود است.

نفی یا اثبات وجود روح یا هر مقوله معنوی 
دیگر نیست، و همان طور که در کتاب به 
حاالت  تبیین  برای  است  شده  اشاره  آن 
روحی و انواع آگاهی، نیازی به این دست 
فرضیه های غیرمادی و متافیزیکی نیست، 
همان طور که از دیگر مفاهیم متافیزیکی 
درون  فضاهای  و  الکترون ها  و  اتم ها  مثل 
هسته ای نیز استفاده نمی شود. این موضوع 
یک  که  می شود  بیان  این گونه  کتاب  در 
زیست شناس اعصاب امروزی برای توضیح 
رفتار انسان ها و سایر حیوانات به روح در 
مفهوم مذهبی آن احتیاجی ندارد. در این 
کتاب به کمک بررسی پدیده "دیدن" در 
مغز به اساس وجود روح پرداخته می شود. 
درواقع تشریح سازوکارهای ساختار بینایی 
آن هم در سطح مغز و نه در سطح چشم 
و به صورت کاماًل فیزیولوژیک، خواننده را 
روح  انتزاعی  مفاهیم  از  به درک جدیدی 
لحن  علی رغم  کتاب  می رساند.  آگاهی  یا 
کاماًل علمی، برای مخاطب عام نوشته شده 
است و تمام مفاهیم موردنیاز برای درک 
فیزیولوژی مغز، سلول عصبی و گیرنده های 
بااین وجود  است،  آمده  کتاب  در  بینایی 
دانش  که  خواننده ای  برای  کتاب  متن 
کافی برای درک این مباحث ندارد ثقیل 
بوده، اگرچه بعضی فصل ها -که به تشریح 
فیزیولوژی  یا  و  نورون ها  ساختار های  به 

درواقع  "ما  می گوید  دراین باره  بویر 
بیرون  موزه ها  دخمه های  از  را  استخوان ها 

کشیدیم و آن ها را در اینترنت قراردادیم"
ابتدا،  همان  در  باید  سایت  به  ورود  با 
به صورت رایگان، عضو شوید و سپس می توانید 
بپردازید.  استخوان ها  بین  گشت وگذار  به 
در  یا  کنید  را جستجو  مدنظر خود  گونه  اسم 
موردنظر  نمونه  دنبال  سایت،  دسته بندی های 
نوع  سه  مخاطبش  به  سایت  بگردید.  خود 
دسته بندی برای یافتن راحت تر نمونه پیشنهاد 
می کند، اولی بر اساس موسسه ای که استخوان 
را اسکن کرده است، کافی است بدانید که اسکن 
استخوان مدنظر شما در کدام دانشگاه یا موزه 
انجام شده است و بعد از ورود به لینک مخصوص،  
بر  راه  دومین  کنید.  دانلود  و  پیداکرده  را  آن 
اساس تاکسونومی گونه هاست، دنبال ران اسب 
درهرصورت  بزنید،  Equus سر  به  می گردید؟ 
لیست تمامی گونه ها به ترتیب حروف نوشته شده 
و شما می توانید استخوان موردنظرتان را در هر 
بسیار  که  سوم  دسته بندی  کنید.  پیدا  گونه 
هم جالب است بر اساس مقاله ها یا کتاب های 
منتشرشده می باشد، اسامی مقاالت و کتاب های 
نوشته شده  فهرستی  در  استخوان ها  با  مرتبط 
است و مخاطب می تواند از آن برای پیدا کردن 

نمونه ها بهره ببرد.
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بیماری هـا،  امپراتـور  "کتـاب 
سـرطان" توانسـته اسـت جوایـز نفیس 
و  کنـد  آن خـود  از  را  بسـیاری  ادبـی 
طـی دو سـال اول انتشـار خود بـه تمام 
شـود.  ترجمـه  دنیـا  رایـج  زبان هـای 
حاصـل  کتـاب  ایـن  فارسـی  ترجمـه 
غیـرت مردانـه و حس وطن پرسـتانه ی 
جمعـی از فرزنـدان این مرز و بوم اسـت 
کـه در دیـار غربـت سـال هـای جوانـی 
عمـر خود را صرف کسـب علـم و دانش 
کرده انـد و باقـی در تالشـند جـا پـای 

آنهـا گذارنـد. 
شـاید اگـر "دکتـر امیررضـا عـارف" 
نامی در آن سـوی اقیانوس هـا و "آقای 
مصطفـی پویـان" نامـی در ایـن سـوی 
بـه وطـن  اقیانوس هـا داعیـه ی عشـق 
نداشـتند، هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت 
مـا از وجـود چنیـن کتاب پرارزشـی که 
شـهرت آن در کمتـر از دو سـال تمـام 
مرزهـای جهانـی را در نوردیـده اسـت 
بـی اطـالع بودیـم چه رسـد به داشـتن 
و خوانـدن آن. بودنشـان را قـدر بنهیم و 

داشـتن و خوانـدن کتـاب را، ارج...
درخـت  شـاخه  بـر  خاطراتـم  مـرغ 
خاطـرات کوردکـی می نشـیند. صـدای 
مـی  جانـم  گـوش  در  مـادرم  مهربـان 
پیچـد: "قصـه تمـام شـد نـگار، حـاال 
شـده  سـنگین  پلک هایـم   ... بخـواب" 
"کتاب هـا  می اندیشـم  خـود  بـا  انـد، 
قصـه مـی گویند تـا آدم ها بخوابنـد" ... 
بـه خـود می آیـم. بـه زمـان حال. سـال 
هـا از آن شـب هـا گذشـته اسـت. جلد 
کتـاب "امپراتـور بیماری هـا، سـرطان" 
ایـن  رهـاورد  کنـم.  مـی  لمـس  را 
کتـاب بـرای مـن تغییـر کامـل مسـیر 
سرنوشـت و زمینـه تحقیقاتـی آینـده ام 
بـود. خوانـدن ایـن کتـاب مـرا از دنیای 
ترحـم نسـبت به افراد مبتال به سـرطان 
بیرون کشـید و در مسـیر "بایـد دسـت 
بـر آرم و کاری بکنـم" قـرار داد. نگاهـم 
از ورای شیشـه پنجـره اتاقم، مهمان دل 
تاریـک شـب مـی شـود. زمزمـه وار بـه 
خـود می گویـم: "بعضـی از کتاب ها هم 
قصـه می گوینـد تـا آدم ها بیدار شـوند" 
و کتـاب "امپراتور بیماری ها، سـرطان" 

از ایـن دسـت کتـاب هاسـت.
بی رحـم  داس  کـه  روزی  امیـد  بـه 
این بیمـاری گل لبخند را بـر لبان هیچ 

کـودک و بزرگسـالی پرپـر نکند.

کنـون کـه پـس از ماه هـا دوری 
از کتـاب و کتابخوانـی و کارهـای 
دوسـت  درخواسـت  بـه  نشـر، 
عزیـزی قلـم بـه دسـت گرفتـم تـا 
چنـد خطی دربـاره کتـاب امپراتور 
بیماری هـا بنویسـم، مـرغ ذهنم به 
گذشـته های دور یعنـی زمانـی کـه 
شـب ها پیـش از خـواب مـادرم برایـم 
کتـاب می خوانـد تـا خوابـم ببـرد پـر 
کشـیده. دختربچه شـیطان و بی قراری 
بـودم کـه جـز بـا حربـه کتـاب کسـی 
نمی توانسـت شـب ها وادار بـه خوابیدنم 
کنـد. بلـه، درسـت اسـت، برایـم کتاب 
ذهـن  در  و  بخوابـم  تـا  می خواندنـد 
کودکانـه مـن کتاب هـا قصـه می گفتند 
تـا آدم ها بخوابند. سـال ها طول کشـید 
تـا بفهمـم همـه کتاب هـا قصـه نمـی 
گوینـد تا آدم هـا  بخوابنـد بعضی، قصه 

مـی گوینـد تـا آدم ها بیـدار شـوند...
عشـق وافرم بـه کتـاب و کتابخوانی، 
یـادگار همان سـال های پر از شـیطنت 
اسـت. سـال هایی کـه  هـای کودکانـه 
تنهـا زمانی می شـد مـرا آرام و بی صدا 
دیـد کـه کتابـی، مجلـه ای یـا چیـزی 
خواندنـی پیـدا مـی کـردم و در کنـج 
خواندنـش  غـرق  معصومانـه ام  خلـوت 
مـی شـدم. کتـاب بسـیار خوانـده ام از 
تـا  رمان هـای عاشـقانه دنیـل اسـتیل 
دومـا،  الکسـاندر  تاریخـی  نوشـته های 
از سـرزمین جاویـد گیرشـمن تـا آتش 
مـادام  از  ابراهیمـی،  نـادر  دود  بـدون 
بـوواری گوسـتاو فلوبر تا دنیای سـوفی 
یاسـتین گـوردر، از ... در ذهن همیشـه 
تشـنه من برای خوانـدن، هرکتابی دنیا 

و رنـگ و بـو و ارزش خـود را دارد امـا 
قصـه ی کتـاب "امپراتـور بیمـاری هـا، 

سـرطان" قصـه ی متفاوتـی اسـت.
سـرطان"  بیماری هـا،  "امپراتـور 
حاصـل تـالش بـی وقفـه و دلسـوزانه 
و  جسـور  فرزنـد  موکرجـی  سـیدهارتا 
دانایـی از مشـرق زمیـن برای پاسـخ به 
سـوال یکـی از بیمارانش اسـت، بیماری 
مبتـال به سـرطان که می خواهـد مردانه 
با بیماری ترسـناکش بجنگد اما دوسـت 
دارد بدانـد دنیای علـم در کجای مبارزه 
بـا این غول مهیب ایسـتاده  اسـت. آنچه 
این کتاب را از سـایر کتاب های نوشـته 
شـده دربـاره سـرطان متمایز مـی کند، 
عالوه بر نثر سـلیس، روان و شیوای آن، 
زبـان روایی و داسـتان گویانه آن اسـت. 
نویسـنده، کتـاب را بـه نحـوی نگاشـته 
کـه بـرای هـر فـردی بـا هر سـطحی از 
دانـش قابـل فهم باشـد اما... امـا مهم تر 
از نثـر سـلیس و زبـان داسـتان گونـه 
کتـاب، این اسـت که نویسـنده که خود 
پزشـکی است درد کشـیده از دیدن رنج 
و درد بیمارانش، خواننده کتاب را سـوار 
بـر قایـق زمـان بـا خـود بـه همـراه می 
بـرد و رونـد درمـان ایـن بیمـاری را از 
زمانـی کـه نشـانه های آن در تاریخ پیدا 
می شـود تـا بـه امـروز بـه او نشـان می 
دهـد و او را بـا رنـج پنهـان شـده ی این 
بیمـاران در ال بـه الی اعصـار تاریخـی 
همـراه مـی سـازد. از اندوه آتوسـا دختر 
کـوروش کبیـر و همسـر داریـوش کـه 
بـا خشـمی از سـر رنـج و ناامیـدی از 
می خواهـد  خـود  یونانـی  خدمتگـزار 
پسـتان مبتـال به سـرطانش را کـه درِد 
دردنـاک آن جانـش را بـه لـب رسـانده 
اسـت ببـرد و اتاق هـای جراحـی قرون 
وسـطی و جراحـی هـای بـدون داروی 
تمـام  هـای  بیمارسـتان  تـا  بیهوشـی 

مجهـز قرن بیسـت و یـک ... 
ره آورد ایـن کتـاب تـرس از بیمـاری 
سـرطان یـا احسـاس غم بـه خاطـر افراد 
مبتال به آن نیسـت بلکه انگیزه ای شگرف 
برای دسـت بر آوردن و کاری کردن اسـت 
کـه خواننـده، پس از اتمام کتـاب در قلب 
و روح و جـان خـود حـس می کنـد. خواه 
کـودکان سـرطانی  از  عیـادت  کار،  ایـن 
موسسـه محک باشـد خـواه کمـک مالی 
بـه موسسـات تحقیقاتـی سـرطان، خـواه 
... هـر چـه هسـت همـه، نیـرو و انگیزه و 

است...  خواسـتن 
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