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طبقه ی همکف

این نشریه با حمایت های مالی دفتر انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه تهران منتشر می شود.

توضیح تصویر روی جلد:
FISH تکنیک

تصویر سلول های بنیادی جنینی 4 روزه ی ماده را نشان می دهد.
رنگ قرمز نشانگر Nanog و رنگ سبز مربوط به RNA( Xist مؤثر در غیرفعال شدن کروموزوم X( است.

 Nanog زمانی رخ می دهد که سلول ها مارکر چندتوانی X این تصویر بیانگر این است که غیرفعال سازی کروموزوم
را از دست داده اند.

Navarro et al, Science, 2008 
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انجمن زیست شناسی جا دارد خیلی بهتر از این ها عمل کند. اما این 
»خیلی« را این جانب به عنوان سردبیر به زعم خود می نویسم چرا 
که اصاًل بازخوردی از سوی دانشجویان که مخاطبان فعالیت های 
انجمن زیست شناسی اند )نشریه، نمایش مستند، کتاب خوانی، بورد( 
وجود ندارد. شاید این »خیلی« باید به »خیلی خیلی خیلی« تغییر 

کند و شاید هم این »خیلی« اصاًل الزم نباشد.
که  آن اند  از  هدفمندتر  زیست شناسی  انجمن  فعالیت های  تمامی 
نمی گویم  شوند.  واقع  »بی توجه«  دانشجویان  از سوی  این حد  تا 
»بدون استقبال« و این طور هم انتظار ندارم. تنها انتظار می رود که 
توجه الزم را مبذول داشته و نظرات را انتقال دهید تا مشکالت و 

کاستی ها برطرف شوند.
این روزها کهالی غریبی دانشجویان را حتی از توجه به بورد کنار 
حتی  برخی  است  ممکن  می دارد.  باز  دانشکده مان  ورودی  درب 
کجاست!  حقیقتًا  دقیقًا  الواقع  فی  بورد  این  که  ندانند  حال  به  تا 
است  خطاب  مورد  این جانب  طرف  از  این  برای  بی توجهی  این 
فعالیت های  الی چهار سال  از سه  دانشجو می توانسته است  که هر 
علمی انجمن زیست شناسی بهره مند شود و نشده است و اگر ادامه 
داشته باشد در آینده هم نخواهدشد. یا در خصوص نشریه... نشریه 
جذاب نیست؟ نشریه خیلی تخصصی است؟ نشریه... کادری که 
شکل گیری نشریه را هدایت می کنند چشمشان به در خشک شد 

که این سواالت و راه حل هایشان را از زبان دانشجویان بشنوند!
حضور  محتمل  دلیل  یک  این  است.«  ضعیف  رسانی  »اطالع 
می تواند  نشریه  آماده سازی  جلسه ی  در  دانشجویان  انگشت شمار 
بر  اطالعیه  زدن  از  غیر  ما  اطالع رسانی  که  کنید  دقت  اما  باشد. 
روی درب ورودی دانشکده!!! و در بورد انجمن دیگر چه می تواند 
باشد؟! کما این که همه ی اطالع رسانی های دیگر دانشکده از همین 

طریق است.
با در نظر گرفتن همه ی موارد ذکرشده از شما خواهشمندم پیش 
نداشتن  اطالع رسانی،  عدم  به  زیست شناسی  انجمن  متهم کردن  از 
نشریه ی جذاب و ... به این فکر کنید که آیا شما به اندازه ی کافی 
به همراه  را  نظرات خود  به حال  تا  این که  یا  و  توجه کرده اید؟ 

راه حل های سازنده به انجمن منتقل کرده اید؟
این  به  برای حداقل فکرکردن  باشد  تلنگری  نوشته  این  امیدوارم 

کهالی غریب. 

حسن رخش خورشید
rakhsh_hassan71@ut.ac.ir

کرد.  آغاز  را  هفتگی  ثابت  برنامه ی  دو  زوج  ترم  آغاز  با  انجمن 
دوشنبه ها از ساعت 12:20 جلسات کتاب خوانی برگزار می شود که 
چارلز  نابینا«ی  »ساعت ساز  کتاب  فصل های  از  یکی  هفته  هر  در 
داوکینز مورد بررسی و بحث علمی قرار می گیرد. جای بسی تأسف 
است که در دانشکده ی 740 نفری ما تنها شش نفر )تقریبًا ثابت( در 
اکثر هفته ها حضور دارند. در حالی که کالس های درسی دانشکده 
عدم  و  می برد  رنج  دانشجویان  دردآور  علمی  سکوت  از  عمومًا 
مطالعه ی فلسفه ی علم و تاریخ علم در یک دانشکده ی “علوم پایه” 
)!( به پس زمینه ی عادی و شاید “طبیعی” تبدیل شده، چنین جلساتی 
علوم  تکنسین  جای  به  زیست شناس  پرورش  برای  خوبی  فرصت 
زیستی است. در شرایطی که در پاسخ به نظرسنجی یکی از استادان 
سال دومی ها  را  دانشجویانش  هفتادنفری که عمده ی  تقریبًا  کالسی 
تشکیل می دهند بیش از یک سوم جمعیت کالس خود را باورمند به 
تکامل می دانند، ما چندنفر بسیار مشتاقیم در بحث هایمان از نظرات 
این تکامل باوران بهره مند شویم تا در نقد کتابی که معروف است به 
هدف قبوالندن تکامل به عوام نوشته شده، بعضًا گره های نامحتملی و 
شگفتی های مکانیزمی تکاملی را بیش تر درک و البته نقد و بررسی 
دانشگاه  زیست شناسی  دانشکده ی  فارغ التحصیالن  که  باشد  کنیم. 
تهران، به جای مخلوط کردن RNA و پروتئین )و الاقل در کنار 
این کار( توانایی تفکر در مورد نقش این مولکول ها در پیدایش و 
تکامل و بقای حیات و اصاًل مفهوم حیات را داشته باشند. بگذریم... 
و  می یابند  خاتمه   13 یا   12:50 ساعت  حدود  در  اجبار  به  بحث ها 
سپس مستندهایی مربوط به تکامل پخش می شوند که انصافًا بسیار 
تماشایی اند. یادآوری جلساتی که تنها سه نفر پای تماشای مستندی 
دیدنی مانند The Human Spark می نشینند و مقایسه ی آن با 
برنامه ی هفتگی پخش مستند دانشکده ی فیزیک که با استقبال حداقل 
پنجاه دانشجو همراه است و نگارنده شخصًا سه شنبه ها شاهد آن است 
لبخندی تلخ در پی دارد و سکوت... . به جز برنامه  ی کتاب خوانی 
و مستند تکاملی دوشنبه ها که همچنان ادامه دارد، سه شنبه ها مستند 
چندقسمتی DNA پخش می شد که استقبالش، اندکی پس از آغاز، 
چندان  بهتر از برنامه ی روز قبلش نبود و اکنون به پایان رسیده است.
دانشگاه  زیست شناسی  علمی-دانشجویی  انجمن  می کنم  یادآوری 
تهران نهادی دانشجویی و برخاسته از دانشجویان دانشکده است و نه 

یکی از سرویس های خدماتی دانشکده.

سرمقاله 
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پروتئین های ضدیخ؛ 
سرگذشت مولکولی یک استراتژی تکاملی

نیلوفـر یوسفی
n.yousefi@ut.ac.ir

ساکنان اقیانوس های منجمد چگونه یخ نمی زنند؟
تاکنون، تاب آوردن  این سیاره ی خاکی  بر روی  پیدایش حیات  از آغاز 
در برابر چالش های بی شماری که زیستگاه های گوناگون زمینی فراروی 
شگفت آوری  استراتژی های  تکامل یافتن  به  گذاشته اند،  زنده  موجودات 
با تنش های محیطی رقم زده است.  انجامیده که مبارزه ای دیدنی  در آن ها 
آن  با  همیشه  زنده  موجودات  که  محیطی  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
روبه رو هستند، تنظیم دمای درونی پیکر شان بوده است. توانایی تنظیم دما، 
سرد  بسیار  محیط های  در  که  اکتوترمی  جانداران  مورد  در  خصوص  به 
زندگی می کنند حیاتی است. در شرایطی که آب درون سلول های ارگانیسم 
یخ می زند و بلور های یخ بزرگ می شوند، از ترکیدن سلول و مرگ آن 
گریزی نیست. تاکنون هیچ جانداری شناخته نشده که قادر باشد در شرایطی 
که همه ی بافت های بدنش یخ زده اند زنده بماند، اما بعضی موجودات به 
این مرحله نزدیک شده اند؛ چرا که این دشواری مانع از گسترش حیات 
زنده  موجودات  از  بسیاری  نشده است.  زمین  بسیار سرد کره ی  نواحی  به 
دارای استراتژی های پیچیده و  –گیاهان، جانوران، باکتری ها و قارچ ها– 
سوسک  خاصی  نوع  هستند.  محیط  سرمای  با  مقابله  برای  شگفت انگیزی 
آبی دارای ترکیبات ویژه ای در مایع خارج سلولی اش است که در دماهای 
پایین باعث شتاب گرفتن روند یخ زدن و کریستالیزه شدن مایع خارج سلولی 
می شود؛ در نتیجه مایع خارج سلولی سریع تر از مایع داخل سلول شروع به 
یخ زدن می کند. به تدریج و با یخ زدن مایع خارج سلولی، غلظت مولکول های 
محلول در این مایع باال می رود و مایع داخل سلولی در اثر اسمز به فضای 
پایین  داخل سلولی  مایع  انجماد  نقطه ی  نتیجه  در  می کند؛  نشت  بین سلولی 
می آید. با پایین تر آمدن دمای محیط این روند ادامه یافته و نقطه ی انجماد 

مایع درون سلولی پایین تر و پایین تر می آید.
در برخی موارد، و بیش تر در باکتری ها، سلول ها از موادی مانند گلیسرول 
اما  کنند.  جلوگیری  یخ زدگی  از  تا  می شوند  انباشته  گوناگون  قندهای  و 
در بیش تر موارد جانداران به یک ضدیخ حقیقی نیاز دارند: پروتئین های 

ضدیخ1 .
پروتئین های خیلی خاص

یا  و  پروتئین  ضدیخ2(  )گلیکوپروتئین های  AFGPها  یا  AFP  ها 
گلیکوپروتئین هایی هستند که میل زیادی برای ترکیب شدن با یخ دارند. 
فیزیکی–  تعادل  در  آبی  محلول  یک  با  یخ  قطعه  یک  که  شرایطی  در 
ببریم،  انجماد  نقطه ی  از  پایین تر  را کمی  دمای آب  اگر  است،  شیمیایی 
مولکول های آب شروع به پیوستن به قطعه ی یخ و منجمدشدن می کنند. 
می شود.  بزرگ تر  یخ  قطعه  و  یافته  پیوند  هم  به  کریستال ها  نتیجه،  در 
و  آلبومین  پروتئین های  )مثاًل  پروتئین ها  جمله  از  حل شونده ها،  بیش تر 
میوگلوبین( از ساختار شش ضلعی که مولکول های آب در حال انجماد و 
به هم پیوستن تشکیل می دهند خارج شده و به آبی که قطعه یخ را احاطه 
دیگر  با  جهت  این  از  اما،  ضدیخ،  پروتئین های  می شوند.  رانده  کرده، 

1 Antifreeze Proteins )AFP(
2 Antifreeze Glycoproteins )AFGPs(

پروتئین ها متفاوت اند که جذب سطح یخ می شوند. در نتیجه از رشد یخ 
به آن متصل شده اند جلوگیری می  کنند و پیش روی  در مکان هایی که 
یخ را محدود به نقاطی می کنند که از اتصال با آن ها آزاد است و از این 
مهم ترین سالح  اما   .]1[ می کنند  جلوگیری  یخ  رشد  از  تا حدی  طریق 
آن ها برای جلوگیری از رشد کریستال های یخ چیست؟ به فاصله ی بین 
نقطه ی انجماد کولیگاتیو و نقطه ی ذوب ثانویه که تعادل را بر هم می زند 
محدوده ی تأخیر دمایی3 گفته می شود، که ایجاد آن از ویژگی های کلیدی 
یخ زدن  از  جلوگیری  در  آن ها  بنیادین  سازوکار  و  پروتئین های ضدیخ 
ارگانیسم های زنده است ]2[. همان طور که گفته شد، آنچه حقیقتًا برای 
سلول های زنده خطرناک است، رشد کریستال های یخ است. این پدیده 
recrystallization نام دارد و به این صورت است که کریستال ها به 
جای زیادشدن بزرگ می شوند. recrystallization به دلیل این که به 
کاهش کلی انرژی آزاد سیستم منجر می شود خودبه خودی است، اما حتی 
اتفاق می افتد که محلول تا  با وجود خودبه خودی بودن فقط در شرایطی 
حدی گرم شود که انرژی کینتیکی مورد نیاز برای حرکت کریستال ها و 
به هم پیوستن شان فراهم شود. به همین دلیل، این فرایند در دماهای منفی 
اما نزدیک به نقطه ی ذوب سرعت بسیار باالیی می گیرد. ایجاد محدوده ی 
 recrystallization مانع  انجماد  نقطه ی  پایین آوردن  با  دمایی  تأخیر 
می شود ]3[. این تأثیر پیش گیری کننده به ویژه در ماهی های استخوانی 
زندگی  جنوب  قطب  منجمد  اقیانوس های  در  که   Notothenioid
می کنند قابل مشاهده است؛ گلیکوپروتئین های ضد یخ موجود در خون 
و مایع میان بافتی آن ها دمای انجماد را حدود یک درجه پایین می آورند. 
انجماد  نقطه ی  از  پایین تر   1°C میزان  به  دمایی  تأخیر  محدوده ی  یک 
کولیگاتیو، برای بقای این ماهی ها در آب های اطرافشان، که دمایی در 

حدود C°1/9- دارد کافی است ]4[.

شکل 1. پروتئین های ضدیخ در دسته های چندتایی به کریستال های یخ متصل می شوند 
و موجب رشد کریستال به صورت خمیده در فضاهای بین پروتئین های ضدیخ همسایه 
می شوند. این مسئله به محدودیت رشد کریستال ها می انجامد. در این تصویر کریستال های 
یخ پس از شکل گیری به فرم نهایی هرم دووجهی در آمده اند. پروتئین های ضدیخ با 
یک مارکر فلورسنت عالمت گذاری شده اند. ساختار خمیده ای که بین پروتئین ها شکل 

گرفته در مرکز ساختار هرمی قابل مشاهده است..

3 Thermal hysteresis
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شکل 2. مقایسه ی توالی و ساختار دو ژن؛ این تصویر صرفًا نواحی کد کننده را نشان می دهد و مقیاس ها رعایت نشده اند. اگزون ها به شکل مستطیل های 
بزرگ و اینترون ها به شکل مستطیل های باریک و کوچک نشان داده شده اند. کدون های آغاز و پایان نیز در تصویر مشخص شده اند. بخش هایی که ترجمه 
نمی شوند با هاشور مشخص و بخش هایی که کدکننده ی سیگنال های مولکولی هستند نقطه دار شده اند. خط چین های پررنگ نواحی همولوگ بین ژن مربوط 
به AFGP و ژن تریپسینوژن ماهی D. mawsoni را مشخص می کنند. دقت کنید که در ناحیه ی اینترون ژن مربوط به AFGP، یک ناپیوستگی وجود 
دارد که در ژن تریپسینوژن دیده نمی شود. قطعه ی مشخص شده با فلش دوسر نشان دهنده ی توالی خاصی از ژن تریپسینوژن D. mawsoni است که 
چندین بار در بخش اصلی ژن مربوط به AFGP پشت سر هم تکرار شده است )این تکرارها با خط چین های کمرنگ نشان داده شده اند(. در بین تکرارهای 

این توالی، ناپیوستگی هم وجود دارد که مشخص شده است. تصور می شود این نواحی مربوط به جایگاه های برش و پیرایش پس از ترجمه باشند.

مدت کوتاهی پس از کشف نخستین پروتئین های ضدیخ در ماهی های 
نیستند که  تنها جانورانی  Notothenioid، مشخص شد که آن ها 
کرده اند.کشف  استفاده  یخ زدگی  با  مقابله  برای  استراتژی  این  از 
گربه ماهی  نوع خاصی  از  مختلف،  جانداران  در  پروتئین های ضدیخ 
گرفته تا حشراتی مانند کرم ابریشم زرد، خبر از تکامل یافتن مسیر های 
متنوع و منتهی به یک استراتژی می دهد؛ پدیده ای که زیست شناسان 
تکاملی آن را تکامل همگرا1 می نامند. چه طور جاندارانی که به لحاظ 
فیلوژنتیک، خویشاوندی بسیار دوری با هم دارند، دارای پروتئین هایی 

با عملکرد کاماًل یکسان و ساختار مشابه هستند؟
راه حل های چندگانه برای چالشی یکسان

ژن های نو چگونه به وجود می آیند؟ جهش مضاعف شدن2، بُرخوردن 
اگزون ها3 و نوترکیبی از راه های آشنا هستند؛ به همین دلیل هنگامی 
که ژن جدیدی از راه متصل شدن بخش هایی از DNA که قباًل هیچ 
انگیزی روی داده  ایجاد می شود، پدیده ی هیجان   نداشتند  عملکردی 
است. Liangbiao Chen و همکارانش در سال 1997 نشان دادند 
گونه   یک  در  ضدیخ  گلیکوپروتئین  کدکننده ی  ژن  از  بخشی  که 
ماهی استخوانی ساکن قطب جنوب، برخاسته از بخش غیرکدکننده ی 
DNA است ]5[. در مقاله ای دیگر از همین پژوهشگران، صحبت از 
گلیکوپروتئین  ضدیخ موجود در یک نوع ماهی در اقیانوس های منجمد 
قطب شمال شده است که ساختار بسیار مشابهی با گلیکوپروتئین های 
ضدیخ ماهیان قطب جنوب دارد اما ژن کد کننده ی آن از مسیر بسیار 
 Arthur کارهای ،Chen متفاوتی به وجود آمده است ]6[. پیش از
DeVries و همکارانش در اواخر دهه ی 1960 از تنوع شگفت انگیز 
پروتئین ها و گلیکوپروتئین های ضدیخ پرده برداشته بود ]7[. بسیاری 
از این پروتئین ها و گلیکوپروتئین ها، فاقد منشأ ژنتیکی مشترک، اما 
این  بودند. همن هچنین، همه ی  قابل توجه  دارای تشابهات ساختاری 
پروتئین ها، عملکرد مشابهی در جلوگیری از رشد یخ، از طریق ایجاد 
تأخیر دمایی از خود نشان می دهند ]8[. این پروتئین ها چه طور ایجاد 

شده و تکامل پیدا کرده اند؟

1 Convergent evolution
2 Duplication
3 Exon shuffling

تولد یک ژن
در مطالعات انجام شده بر روی منشأ ژنتیکی گلیکوپروتئین  ضدیخ موجود 
 ،Dissostichus mawsoni به نام Notothenioid در یک ماهی
ژن  از  درحقیقت  گلیکوپروتئین،  این  کدکننده ی  ژن  که  شد  مشخص 
شده است.  مشتق  پانکراس  در  تریپسینوژن  آنزیم  یک  کدکننده ی 
پدیده هایی مانند مضاعف شدن و پس از آن واگرائی4  )جداشدن مسیر 
)پدیده ای که در   Co-option از مضاعف شدن(،  بیان دو ژِن حاصل 
آن انتخاب طبیعی برای ژن های موجود با فنوتیپ مشخص، فنوتیپ های 
بُرخوردن  و  می کند(  انتخاب  ژن  بیان  تنظیم  در  تغییر  راه  از  جدید 
دو  بین  ارتباط  اما  هستند.  دانشمندان  برای  آشنایی  مسیرهای  اگزون ها 
ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ و تریپسینوژن، از هیچ یک از این راه ها برقرار 
نشده است ]9[. در حقیقت، بخش اصلی ژن کدکننده ی گلیکوپروتئین  
فعال شدن  از  فعالیت ضدیخی(  دارای  ضدیخ )بخش کدکننده ی ساختار 
یک توالی از ژن تریپسینوژن، واقع در محدوده ی مرزی بین اولین اینترون 
و دومین اگزون به وجود آمده است )شکل 2(. این توالِی نوپا، گسترش 
همانندسازی  دلیل  به  )احتمااًل  هم  سر  پشت  بار  چندین  و  کرده  پیدا 
و  مشابه  توالی  قطعه   41 نهایت  در  و  شده است  مضاعف  حد(  از  بیش 
متوالی ایجاد کرده است. با این وجود، در دو انتهای ژن گلیکوپروتئین  
ضدیخ، توالی هایی عینًا مشابه با توالی های دو انتهای ژن تریپسینوژن دیده 
می شوند. نکته ی جالب، حفظ شدن توالی انتهای‘5 ژن تریپسینوژن در ژن 
گلیکوپروتئین  ضدیخ است؛ این بخش یک سیگنال پپتیدی را کد می کند 
که سبب ترشح آنزیم های پانکراس به لوله ی گوارش می شود. اما چرا 
این قطعه در ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ حفظ شده است؟ یک فرضیه این 
است که عملکرد یک نسخه ی اولیه ی گلیکوپروتئین  ضدیخ ممکن است 
جلوگیری از یخ زدن مایع درون روده بوده باشد، و این گلیکوپروتئین و 
عملکردش بعداً از طریق کبد به کل دستگاه گردش خون گسترش پیدا 

کرده اند.
در  ضدیخ  گلیکوپروتئین   ژن  به وجودآمدن  چگونگی  کشف  اهمیت 
نوپایی  از معدود ژن های  این ژن، یکی  این است که   D. mawsoni

4 Divergence
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است که از مسیری غیر از مضاعف شدن و بُرخوردن اگزون ها به 
وجود آمده و مطالعات مولکولی بر روی آن، این فرضیه را تأیید 
می کند. به وجودآمدن عملکرد جدید در ژن ها از طریق بُرخوردن 
بسیاری دارد. جالب  اهمیت  اگزون ها در تکامل ژن های جانوران 
این جاست که داده های به دست آمده از توالی یابی این گلیکوپروتئین  
از  این ژن  اشتقاق  نادر  نحوه ی  بر  نشان می دهد که عالوه  ضدیخ 
تریپسینوژن، قطعات متشکل از توالی های تکرارشونده نیز می توانند 
از مسیری به جز بُرخوردن اگزون ها -مسیری معمول به خصوص 
در مورد ژنوم باکتری- به وجود آمده باشند ]10[. روشن است که 
عملکرد ضدیخی به هیچ رو در پروتئین تریپسینوژن وجود نداشته 
و ندارد. در حقیقت، مکانسیم مولکولی ایجاد عملکرد ضدیخی در 
از  استفاده  است؛  بسیار خالقانه  گلیکوپروتئین  ضدیخ خاص،  این 
مهم  ایجاد یک ژن  برای   ،DNA اینترونی  قطعه ی کوچک  یک 

و حیاتی.
همگرایی مولکولی

چندان  نه  زمانی  در  مختلف  ضدیخ  پروتئین های  به وجودآمدن 
دور، سازشی در برابر سردشدن اقیانوس های قطب شمال و جنوب 
ماهی ها  در  ضدیخ  پروتئین   نوع  چهار  حاضر،  حال  در  بوده است. 
شناخته شده است که هیچ کدام ارتباط خویشاوندی نزدیکی با هم 
 III ،II ،I ندارند )این چهار نوع عبارت اند از پروتئین ضدیخ نوع
و گلیکوپروتئین  ضدیخ ]11، 12[(. اگر هر کدام از ژن ها یک بار 
انتظار می رود که پروتئین حاصل تنها در یک  تکامل یافته باشند، 
ضدیخ  پروتئین   مورد  در  الاقل  اما  دیده شود؛  مونوفایلتیک  کالد1 
نوع  این  است.  جریان  در  دیگر  ماجرای  که  شده  ثابت   II نوع 
پروتئین  ضدیخ، در سه گروه ماهی که به لحاظ فیلوژنتیک رابطه ی 
)راسته ی  آتالنتیک  شاه ماهی  شده است،  یافت  دارند  دوری  بسیار 
 )Salmoniformes (، نوعی سالمون )راسته یClupeiformes
و sea raven )راسته ی Scorpaenoformes(: این ژن سه بار 
تکامل پیدا کرده است ]5، 13[. به نظر می آید این ژن ها از طریق 
مضاعف شدن و واگرایی ژن های پروتئین لِکتین به وجود آمده باشند.
ضدیخ  گلیکوپروتئین   ژن های  مورد  در  مولکولی  همگرایی 
در  هم  ضدیخ  گلیکوپروتئین های  که  چرا  می شود،  دیده  هم 
 )Perciformes )راسته ی  جنوب  قطب  Notothenioidهای 
 )Gadiformes و هم در نوعی گربه ماهِی قطب شمال )راسته ی
دیده می شوند. زمان جدایی این دو راسته به 40 میلیون سال پیش 
باز می گردد و این در حالی است که اقیانوس های قطب جنوب 10 
میلیون سال پیش آغاز به یخ زدن کردند. این فرضیه هم در سال های 
نیای  قرار گرفته که گلیکوپروتئین  ضدیخ در  بررسی  اخیر مورد 
مشترک این دو راسته هم وجود داشته است ]12[. شواهد مشابهی نیز 
از تکامل همگرا در مورد پروتئین  ضدیخ نوع I در برخی ماهی های 

آب شیرین یافت شده است.
پروتئین های ضدیخ  تکامل همگرای  بررسی ها در خصوص  اولین 
را Chen و همکارانش، با مقایسه ی ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ در 
 ،D. mawsoni Boreogadus saida و همین ژن در  ماهی 
صورت دادند )شکل 1(. توالی آمینواسیدی گلیکوپروتئین  ضدیخ 
Thr- تکرار شونده ی   توالی  از  سرشار  و  مشابه اند  بسیار  دو  این 
Ala-Ala هستند. با این حال با مقایسه ی توالی ژن گلیکوپروتئین  

1 Clade

ضدیخ در این دو ماهی، تفاوت های مهمی دیده می شود. نخست این که، 
ضدیخ  گلیکوپروتئین  ژن  در  تکرارشونده   توالی های  اطراف  نواحی 
پروتئین  ژن  یا  و   D. mawsoni در  نواحی  همین  با   B. saida
تریپسینوژن بسیار متفاوت است. همچنین، تعداد و مکان اینترون ها در 
این دو ژن شباهت ناچیزی دارند. مکان اینترون ها در ژن های مختلف 
از  دلیل  همین  به  و  است  مهره داران  در  شده2  حفظ  ویژگی های  از 
شاخص های تشخیص همولوگ بودن یا نبودن ژن ها به حساب می آید. 
تفاوت دیگر این است که اگر چه توالی Thr-Ala-Ala در ساختار 
اولیه ی هر دو پروتئین دیده می شود، منشأ ژنتیکی این توالی در این 
 D. mawsoni دو پروتئین یکی نیست. برای مثال در ژن مربوط به
دفعات  به   ACA-GCT/G-GCA کدون های  از  متشکل  توالی 
 B. saida ژن  در  به کاررفته  کدون های  آن که  حال  می شود،  دیده 
کاماًل متفاوت و حتی در نوع خود نادرند. در نهایت، توالی مربوط به 
تنظیمات پس ازترجمه و پروتئولیتیک در ژن B. saida هم به لحاظ 
مکان قرارگیری و هم به لحاظ توالی، کاماًل با D. mawsoni تفاوت 
دارد، که این موضوع نشان می دهد این دو پروتئین توسط پروتئازهای 
متفاوتی پردازش می شوند. این چهار تفاوت بنیادین شواهد محکمی بر 
 D. mawsoni تکامل جداگانه ی گلیکوپروتئین  ضدیخ در دو ماهی

و B. saida هستند.
اجرای زنده 

آمینواسیدی  و  نوکلئوتیدی  توالی های  روی  از  تکامل  تاریخ  بررسی 
نظر  مورد  مولکول های  اگر  خصوص  به  است؛  مشکل  بسیار  کاری 
گلیکوپروتئین   منشأ  این که  دلیل  حقیقت،  در  باشند.  باستانی  حقیقتًا 
ضدیخ در ماهی D. mawsoni به ژن تریپسینوژن ربط داده می شود، 
این  می شود،  نفی  قطعیت  با   B. saida با  آن  اجدادی  ارتباط  یا  و 
 %95 باالی  شباهت  داده اند.  رخ  اخیراً  نسبت  به  وقایع  این  که  است 
بین ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ در D. mawsoni و ژن تریپسینوژن 
نشان دهنده ی این تأخر است. با اندازه گیری نرخ جایگزینی نوکلئوتیدی 
در DNA میتوکندری ماهی سالمون، زمان ایجاد ژن گلیکوپروتئین 
زده  تخمین  پیش  سال  میلیون   5-14  D. mawsoni در  ضدیخ 
و  جنوب،  قطب  اقیانوس های  یخ زدن  آغاز  زمان  با  که  می شود، 
هم چنین تخمین های مربوط به زمان اشتقاق تاکسون های ماهیان دارای 
گلیکوپروتئین  ضدیخ، مطابقت دارد ]15[. هنوز برای این که با قطعیت 
زمان ایجاد ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ را بدانیم به اطالعات بیشتری نیاز 
است. اما تأخر این پدیده  ها، دسترسی به این اطالعات را بسیار محتمل 

کرده است.
 B. saida با روشن شدن این مسئله که ژن گلیکوپروتئین  ضدیخ در
ایجاد  سوال  این  کرده است،  پیدا  تکامل   D. mawsoni از  مستقل 
طی  آمده است.  وجود  به   B. saida در  چه طور  ژن  این  می شودکه 
بررسی های Chen و همکارانش روی این ژن، شباهتی بین این ژن 
این  با  نشد.  یافت  شناخته شده  دیگر  گلیکوپروتئین های ضدیخ  ژن  و 
حال دست یابی به پاسخ این سوال چندان دور از دسترس نخواهد بود. 
تنها حدود 2/5  اقیانوس های شمالی، پدیده ای متأخر است که  انجماد 
میلیون سال پیش آغاز شد. اگر فشار تکاملی که منجر به تکامل ژن 
گلیکوپروتئین  ضدیخ در B. saida شده است را انجماد اقیانوس های 
است،  این ژن درون زاد3   این فرض که خاستگاه  با  و  بدانیم،  شمالی 
میزان شباهت توالی این ژن و ژنی که از آن مشتق شده است حتی بیشتر 
تریپسینوژن  D. mawsoni و  از شباهت ژن گلیکوپروتئین ضدیخ 

2 Conserved
3 Endogenous
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)حدود 95%( خواهد بود؛ و این موضوع ردیابی ژن مورد نظر را آسان 
می کند. بدون شک مقایسه ی مکانیسم های مولکولی مسبب این تکامل 

همگرا با دیگر نمونه های گلیکوپروتئین  ضدیخ، جالب خواهد بود.
یک  به وجودآمدن  بین  آشکار  ارتباط  پژوهش ها،  این  روشن  پیام 
پروتئین و یک عملکرد جدید در اثر فشار تکاملی و تغییرات ناگهانی 
شواهد  مولکولی.  تکاملی  سازگاری  دیگر،  عبارت  به  است؛  محیطی 
و  کمیاب  بسیار  مولکولی  سطح  در  دست،  این  از  نتیجه گیری های  و 
ایجاد  می توان  را  ضدیخ  گلیکوپروتئین های  تکامل  هستند.  ارزشمند 
سازگاری در سطح ماکرو1  ارزیابی کرد چرا که منجر به ایجاد یک 
میکرو2   منفرد شده است، حال آن که سازگاری  در سطح  ژن کامل و 
رخ  ازپیش موجود  ژِن  یک  در  نوکلئوتید  چند  تغییر  طریق  از  عمومًا 
گلیکوپروتئین های  و  پروتئین ها  تکامل  داستان  شک،  بدون  می دهد. 
ضدیخ با ابعاد گسترده و جذابش همواره به عنوان نمونه ای از تکامل 

مولکولی مورد استناد قرار خواهدگرفت.
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حیات در کیهان
-قسمت اول-

نگین گنجعلی
n.ganjali1990@gmail.com

»محدودکردن نگاهمان به زمین، محدودکردن روح انسان است.«
استیون هاوکینگ      

اوایل صده ی هفدهم گالیله در ایتالیا با تلسکوپ دست ساز خود 4 قمر در 
با  ماه مشاهده کرد و  بر سطح  اهله ی زهره و کوه هایی  اطراف مشتری، 
به  بزرگ جهانی«  مثل »دیالوگی درباره ی دو سیستم  انتشار کتاب هایی 
حمایت از دیدگاه کوپرنیکی، یعنی گردش زمین و سایر سیارات به دور 
خورشید پرداخت. از طرف دیگر یوهان کپلر که در رصدخانه ی تایکو 
براهه در کشور چک کار می کرد با تحلیل داده هایی که براهه از رصدهای 
دقیق خود )بدون تلسکوپ!( به دست آورده بود، سه قانون مشهور خود را 
ارائه داد که تا امروز هم معتبر هستند و درباره ی بیضوی بودن مدار زمین 
و سایر سیارات به دور خورشید و سرعت و دوره ی حرکت آن ها صحبت 

می کنند.
حدود سه صده بعد ادوین هابل آمریکایی در رصدخانه ی مونت ویلسون 
در کالیفرنیای آمریکا با مشاهده ی ستاره های متغیر قیفاووسی اثبات کرد 
که این ستاره ها در خارج از کهکشان راه شیری ما، که تا آن زمان کیهان 
طبقه بندی کهکشان ها،  به  هابل  این  از  پس  دارند.  قرار  می شد،  محسوب 
که تا پیش از آن سحابي هایي متعلق به کهکشان خودمان تلقي مي شدند، 
... طبقه بندی  بر اساس شکل، فاصله، درخشندگی و  پرداخت و آن ها را 
کرد و در حین همین مشاهدات بود که هابل با توجه به پدیده ی انتقال به 
سرخ1 کهکشان های دوردست، نشان داد که کیهان در حال انبساط است 
پدیده ای  اثبات  داد که در حقیقت  ارائه  را  قانون هابل  و در سال 1929 
بود که آلبرت آینشتاین آلمانی بر اساس تئوری نسبیت عام خود آن را 
پیش بینی کرده بود. آینشتاین به این نتیجه رسیده بود که چون فضا توسط 
گرانش منحنی شده است، کیهان نمی تواند ساکن باشد بلکه باید در حال 
انبساط یا انقباض باشد ولی چون این ایده بسیار عجیب بود آن را مطرح 
نکرده بود. البته پس از این که هابل این پدیده را نشان داد آینشتاین از او 

قدردانی کرد!
گالیله، کپلر، آینشتاین، هابل و بسیاری افراد دیگر در طول تاریخ نگاه ما 
را نسبت به کیهان دگرگون کرده اند و پیام آور مفهومی بسیار ساده و مهم 
بوده اند: زمین، خانه ی دوست داشتنی ما، تنها ذره ای بسیار بسیار کوچک 
در کیهانی بسیار بسیار بزرگ است و درک حقیقی از آن زمانی به دست 
می آید که آن را به عنوان عضوی در مجموعه ی کیهان، و نه مجزا از آن، 

بررسی کنیم.
1 Red Shift

امروزه که بیش از 100 میلیارد کهکشان با استفاده از تلسکوپ های زمینی 
و فضایی مشاهده شده اند، بیش تر و بیش تر پی می بریم که کارل ساگان، 
اخترشناس مشهور و بنیان گذار اگزوبیولوژی، پس از مشاهده ی عکسی که 
توسط فضاپیما، از  فاصله ی 9 میلیارد کیلومتری از زمین گرفته شده بود، 

درست می گفت: »زمین ذره ای غبار معلق در نور خورشید است.«
حاال که زمین را به عنوان جزئي از کیهان بررسي کرده ایم شاید زمان آن 
عنوان  به  هم  را  شگقت انگیز  پدیده ي  این  زمیني،  حیات  که  رسیده است 
عضوي از مجموعه ي حیات کیهاني بررسي کنیم و به جست وجوي حیات 
و بقایاي حیات2 در قسمت هاي دیگر کیهان بپردازیم تا بینش عمیق تري 
و  اخترزیست شناسان  رؤیاي  این  حال  هر  به  کنیم.  پیدا  حیات  به  نسبت 
هدف ده ها مأموریت فضایي بوده است؛ امیدي که انسان ها را به کاوش در 

گوشه و کنار خانه و دوردست هاي بیرون از خانه کشانده است!
خوب است نگاهي به این پرسش بنیادي داشته باشیم که »حیات چیست؟« 
به  و  بگوییم  خورشیدي  منظومه ي  و  کیهان  پیدایش  درباره ي  هم  کمي 
طور مختصر مهم ترین جنبه هاي اخترزیست شناسانه ي منظومه مان را بررسي 
کنیم، در نهایت هم این پرسش کودکانه را مطرح کنیم: آیا ما در کیهان 

تنها هستیم؟! 

هر یک از نقاطي که در این تصویر دیده مي شود کهکشاني در فاصله ي میلیاردها سال 
Hubble Space Telescope-NASA-( !نوري از ماست؛ نگاهي به گذشته ي کیهان

)Atlas of Astronomical Discoveries

2 biosignatures
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حیات

»و به آنان گفتم
     هر که در حافظه ی چوب ببیند باغی

           صورتش در وزش بیشه ی شور ابدی خواهد ماند.«   
                        سهراب سپهری

حیات  آینده ي  و  پراکندگي  تطور،  منشأ،  اخترزیست شناسان  دغدغه ي 
درک  بهتر  را  زمین  روي  حیات  تطور  و  منشأ  که  این  است.  کیهان  در 
کنیم و ببینیم که آیا حیات در نقطه ي دیگري از کیهان هم آغاز شده و 
تطور یافته است. آیا حیاتی با شیمي متفاوت وجود دارد؟ آیا درخت هاي 
تبارزایي غیرزمیني هم مي توان رسم کرد؟ آیا در کیهاني بیولوژیک زندگي 
مسائلي  و  است؟  کیهان  در  حیات  گونه ي  تنها  زمیني  حیات  یا  مي کنیم 
بوزون  اهمیت کشف  با  را  آن ها  اهمیت کشف  بسیاري  که  این ها  مانند 
هیگز1، ذره ي بنیادي پدیدآورنده ي میدان جرم که باعث جرم داربودن ذرات 
مي شود، مقایسه کرده اند؛ ذره اي که وجود آن را پیتر هیگز و همکارانش 
صرف  از  پس  به تازگی  درنهایت  و  کرده بودند  پیش بیني   1964 سال  در 
هزینه هاي زیاد و آزمایش هاي بسیار در آزمایشگاه برخورددهنده ي بزرگ 
هادرون )LHC( در سرن، شواهد انکارناپذیر از وجود آن به دست آمد. 
به  شبیه  داستاني  شاید  هم  اقمار  و  دیگر  سیارات  در  حیات  جست وجوي 

جست وجوي ذره ي هیگز باشد!
بسیار  پدیده اي  درباره ي  ساده  پرسشي  این  چیست؟  حیات  حقیقت،  در 
اروین  مثل  بسیاري  انسان هاي  تالش هاي  وجود  با  که  است  رازگونه 
شرودینگر که آن را مطرح کرده و براي پاسخ گویي به آن تالش کرده اند، 

هنوز و هنوز مورد تردید است. ولي بیایید کمي درباره ي آن فکر کنیم...
»موجود زنده یک سیستم ترمودینامیکي باز است که با کاهش دادن انتروپي 
مي کند«،  تولید  را  خود  »مانند  مي دهد«،  افزایش  را  جهان  انتروپي  خود، 
»محیط را به نفع بقاي خود تغییر مي دهد« و ... . این ها و بسیاري چیزهاي 
دیگر خصوصیات یک سیستم زنده هستند ولي تفاوت یک کریستال که با 
کاهش دادن انتروپي خود رشد مي کند، یک ویروس زیستي یا یک ویروس 
کامپیوتري که مانند خود را تولید مي کند یا یک مجموعه ي بیومولکولي 
که به مبادله ي ماده و انرژي با محیط مي پردازد، با یک سلول زنده چیست؟ 
آیا مرز بین »شیمي« بسیار پیچیده و »بیولوژي« بسیار ساده را مي دانیم؟ به 
نظر مي رسد که اطالعات و نحوه ي جاري شدن اطالعات در سیستم، آن طور 
که سیستم زنده هست، آن را از سیستم هاي مولکولي دیگر متمایز مي کند 
»غیرزنده«  از  »زنده«  پدیدآیي  زمان  خصوصیت  این  پدیدآیي  زمان  و 
بوده است. بیایید براي روشن تر شدن موضوع، بر اساس دانش امروزي مان، به 

منشأ حیات بر روي زمین برگردیم.
تطور  آغاز  معادل  را  حیات  آغاز  که  باشد  این  رویکرد  ساده ترین  شاید 
و  بقا  درباره ي  دارویني  تطور  که  است  این  حقیقت  ولي  بدانیم  دارویني2 
وجود  به  غیرزنده  ماده ي  از  آن  از  پیش  که  زنده،  موجودي  دگرگوني 
آمده است، صحبت مي کند نه درباره ي به وجودآمدن زنده از غیرزنده. پس 

پاسخ سوال ما باید در تطور شیمیایي پیش از حیات3 نهفته باشد.
اطالعات  از  مي کنیم  مشاهده  امروز  که  زنده  سیستم  که  این  به  توجه  با 
ذخیره شده به شکل دیجیتال، در رشته هایي از بیت هاي اطالعاتي و همین 

1 Higgs boson
2 Darwinian evolution
3 Prebiotic chemical evolution

طور سیستمي آنالوگ از شبکه ي واکنش هاي متابولیسمي تشکیل شده است، 
مشکل است بفهمیم که کدام یک اول پدید آمده است: اطالعات دیجیتال 

یا متابولیسم آنالوگ؟
یک سناریو بیان مي کند که با توجه به این که پدیدآیي هر مولکول زیستي 
اطالعات  ذخیره ي  توانایي  با  زیستي  مولکول  یک  پدیدآیي  از  ساده تر 
دیجیتال است، و همین طور با توجه به این که بهره برداري از اطالعات 
واکنش هاي  طریق  از  هم  امروزي  هاي  سلول  در  ترجمه(  و  )رونویسي 
در  آمده باشد.  پدید  اول  باید  آنالوگ  سیستم  مي شود،  انجام  بیوشیمیایي 
با  زیستي  مولکول هاي  از  متشکل  مجموعه هاي  »آنالوگ-اول«،  دیدگاه 
نسبت هاي ترکیبي مختلف، کامپوزوم ها4، اولین سیستم هاي زنده بودند و 
مولکول هاي  ترکیبي«  »نسبت هاي  همین  شامل  آن ها  موروثي  اطالعات 
این  در  است  واضح  که  طور  همان  ولي  بود.  سیستم  در  موجود  زیستي 
دیدگاه، سیستم تحت تأثیر تغییرات محیطي بسیار متغیر است و به عالوه 
طي نسل هاي متمادي از تولیدمثل، نسبت ترکیبي زیست مولکول ها دچار 
که  حفظ شدگي،  از  مناسبي  حد  که  طوري  مي شود  شدید  بسیار  تغییرات 
براي روند تطور ضروري است هیچ گاه حاصل نمي شود. گذشته از این که 
درون خود سیستم هم هماهنگي و انسجام یک سیستم زنده دیده نمي شود 
چون واکنش هاي متابولیسمي همواره در جهت ها و با سرعت هاي تصادفي 

رخ مي دهند و در روند یکدیگر اختالل ایجاد مي کنند.
شروع  آن  اساس  بر  و  است  اول«  »دیجیتال-  سناریوي  دیگر  سناریوي 
رشته اي  تشکیل  به  موفق  مولکول ها  از  مجموعه اي  که  بود  زماني  حیات 
مي تواند  و  دارد  قابلیت خودهمانندسازي  که  شدند  اطالعاتي  بیت هاي  از 
بدون توجه به اطالعاتي که کد مي کند، خود را کپي کند و به نسل بعد 
انتقال دهد. مولکول کاندید براي این نقش مولکول RNA است که هم 
توانایي ذخیره ي اطالعات را دارد و هم کاتالیز دسته اي از واکنش ها. این 
سناریو همان سناریوي محبوب »دنیاي RNA« است که موضوع بسیاري 

تحقیقات ارزشمند بیولوژیک بوده است.
بر اساس این سناریو در سوپ اولیه5، یعني همان اقیانوس هاي اولیه ي زمیني 
انواع مولکول هاي زیستي شده بودند، رشته هایي از مولکول هاي  از  که پر 
RNA پدید آمدند که توانایي ذخیره ي اطالعات زیستي، خودهمانندسازي 
به  آن ها  اطالعات  ذخیره ي  داشتند.  را  زیستي  واکنش هاي  کاتالیز  و 
توانایي  آن ها،  نوکلئوتیدهاي  همان  یا  اطالعاتي  بیت هاي  توالي  وسیله ي 
خودهمانندسازي آن ها بر اساس جفت شدن بازهاي آلي مکمل و توانایي 
عملکرد آنزیمي آن ها بر پایه ي تشکیل ساختارهاي سه بعدي دوم و سوم 
با جفت شدن نوکلئوتیدهاي درون یک رشته ي RNA بود. به عالوه یک 
RNA معین مي توانست با انواع دیگري از RNA هم برهم کنش کند و 
باعث تکثیر آن ها شود. حال هر کدام از این RNAها که توانایي انجام 
طبیعي  انتخاب  روند  طي  مي داشت،  به خوبي  را  متابولیسمي  واکنش  یک 
باقي مي ماند و افزایش پیدا مي کرد. درنهایت در محیط درون آب اقیانوس، 
اگر گروهي از این RNAها توسط یک کیسه ي تشکیل شده از، احتمااًل، 
دو الیه ي مولکولي آمفي فیلیک6 احاطه مي شد و به تولیدمثل و تطور ادامه 

مي داد، ظهور اولین سلول زنده اتفاق افتاده بود.
در این سناریو، دلیل انتخاب RNA به عنوان مولکول اطالعاتي این است 
که قند دئوکسي ریبوز موجود در DNA به سختي و با کاتالیز آنزیمي 
تولید مي شود، در حالي که قند ریبوز به سادگي از فرمالدهید در شرایط 
شبیه سازي شده ي زمین اولیه قابل سنتز است. به عالوه بر اساس شواهد قند 

4 Composomes
5 Primordial soup
6 Amphiphilic bilayer
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 DNA ریبوز قبل تر از قند دئوکسي ریبوز وجود داشته است. البته زماني که
 RNA به وجود آمد به دلیل پایداري و پیچیدگي مطلوبي که نسبت به
انتخاب طبیعي در  داشت در سیستم زنده ماندگار شد و کم کم بر اساس 

جایگاه مولکول اطالعاتي جایگزین RNA شد.
ریبونوکلئوتیدها  که  است  این  دارد  وجود  فرضیه  این  در  که  مشکلي 
یک  تشکیل  به عالوه  مي شوند.  تولید  آنزیمي  کاتالیز  بدون  سختي  به 
انتهای‘5  به  انتهای‘3 یک نوکلئوتید  RNA مطلوب که در آن  رشته ي 
نوکلئوتید دیگر متصل است، در رقابت با تشکیل انواع دیگر اتصال، فقط 
به  است.  تصور  قابل  به سختي  آنزیم  دخالت  بدون  و  تصادفي  به صورت 
 TNA مولکول هاي   ،RNA از  قبل  که  شده است  پیش نهاد  دالیل  این 
مي توانسته اند  اسید(  نوکلئیک  )پپتید   PNA یا  اسید(  نوکلئیک  )تریوز 
نقش اطالعاتي و متابولیسمي داشته باشند و بعدتر توسط RNA جایگزین 
شوند. ولی آیا یک نوع مولکول اطالعاتي خودهمانندساز که واکنش هاي 
تشکیل  زنده  سیستم  به تنهایي  مي تواند  مي کند  کاتالیز  هم  را  متابولیسمي 
دهد؟ آیا وجود یک رشته از بیت ها که محصوالتي آنالوگ را کد مي کنند 
کافي است تا تفاوت یک سلول زنده را با یک ویروس کامپیوتري، یک 
ویروس زیستي یا یک روبات پیش رفته ي خودهمانندساز توضیح دهیم؟ 

چرا حس مي کنیم هنوز سوال ما بي پاسخ است؟!

را  RNA کوتاه  رشته ی  پلیمریزاسیون یک  مي تواند  سنتزي که   RNA مولکول  یک 
)Molecular Biology Of The Cell( .کاتالیز کند

دلیل بي پاسخ ماندن سوال ما این است که هم سناریوي آنالوگ-اول و هم 
سناریوي دیجیتال-اول موضوع مهمي را مورد سهل انگاري قرار مي دهند: 
سیستم هاي  از  را  آن  که  زنده  سیستم  در  اطالعات  شدن  جاري  نحوه ي 
غیرزنده متمایز مي کند. براي درک بهتر موضوع، بیایید یک سلول زنده را 

با یک روبات پیش رفته ي خودهمانندساز )فرضي( مقایسه کنیم.
روبات فرضي ما الگوي مربوط به ساختار خود را به صورت ذخیره شده 
توسط بیت هاي اطالعاتي داراست و اگر اجزاي مورد نیاز در اختیارش قرار 
بگیرد مي تواند بر اساس الگو، شبیه خود را بسازد. به شرط این که در هر 
بار همانندسازي، الگو، بدون توجه به این که چه الگوریتمي را کد مي کند 
کپي شود و به نسل بعد انتقال پیدا کند. در این سیستم جاري شدن اطالعات 
»پایین-به-باال«1 است یعني الگوي ذخیره شده، الگوریتمي را کد مي کند 
که بر اساس آن سیستمي توصیف مي شود و در واقع محصولي، که همان 
روبات ماست، تولید مي شود و به بقا و تولیدمثل ادامه مي دهد، بدون این که 

1 Bottom-Up

محصول بر روي الگو اثري داشته باشد. 
از طرف دیگر در سلول زنده هم الگوي مربوط به ساختار و متابولیسم 
که  صورتي  در  و  شده اند  ذخیره  اطالعاتي  بیت هاي  توسط  سلول 
پیش سازهاي مورد نیاز در اختیار سلول قرار بگیرد مي تواند شبیه خود 
را بر اساس الگو بسازد و این بار هم الگو باید در هر بار تولیدمثل، 
بدون توجه به محتوا، فقط کپي شود و به نسل بعد انتقال یابد. در این جا 
این  و  مي کنند  کد  را  الگوریتمي  ذخیره شده،  دیجیتال  اطالعات  هم 
متابولیسم  را توصیف مي کند که همان ساختار و  الگوریتم سیستمي 
آنالوگ سلول است ولي در این جا یک تفاوت وجود دارد: تفاوت این 
است که الگو در این جا چیزي مطلق نیست بلکه معناي آن بسته به 
شرایطي که در آن خوانده مي شود مي تواند متفاوت باشد. بهتر بگوییم، 
در این جا الگوریتمي که سیستم ما را توصیف مي کند تنها محدود به 
الگوي اولیه یا همان اطالعات دیجیتال نیست، بلکه اطالعات آنالوگ، 
فاکتورهاي  تأثیر  تحت  و  مختلف  زمان هاي  در  سلول  شرایط  یعني 
الگوریتم را تشکیل مي دهند و بر خالف  این  از  متفاوت، هم بخشي 
مثال قبل که الگوریتم در مقایسه با کل سیستم بسیار ساده و مي توان 
با  پیچیدگي  لحاظ  از  الگوریتم  جا  این  در  بود،  فشرده شده  گفت، 
سراسر  در  پراکنده  صورت  به  چون  است  مقایسه  قابل  سیستم  کل 
به شکل غیرمتمرکز و غیرقابل  سیستم تعریف شده است و 
بر  زنده  سلول  در  که  دارید  توجه  البته  است.  فشرده سازي 
خالف روبات فرضي ما، بین الگو و محصولي که کد مي کند 
رابطه ي یک به یک وجود ندارد. مثاًل ترکیب لیپیدهاي سلول 
تحت  بلکه  نشده اند  کد  الگو  توسط  آن  قندهاي  غلظت  یا 

کنترل غیرمستقیم الگو )توسط آنزیم ها( قرار دارند.
نکته اي که در سیستم زنده مورد توجه قرار مي گیرد معناداري 
متفاوت یک الگو در شرایط مختلف است. در حقیقت، نوع 
سیستم  سراسر  در  پراکنده  شکل  به  که  زیستي  الگوریتم 
حضور دارد و اطالعات دیجیتال و محصول آنالوگ آن را 
هر  در  دیگري  الگوریتم  نوع  هر  از  را  آن  مي شود،  شامل 
سیستمي در عالم متمایز مي کند؛ چون در الگوریتم زیستي 
از  یعني  پایین-به-باال،  نه تنها  اطالعات  جاري شدن  جهت 
الگوي دیجیتال به سمت سیستم آنالوگ، بلکه به شکل »باال-
الگوي دیجیتال  از سراسر سیستم آنالوگ به سمت  به-پایین«2 یعني 
معناهاي  شرایط،  به  بسته  بتواند  واحد  الگوي  که  طوري  هست،  هم 
گوناگون داشته باشد. این نقطه جایي است که کنترل اطالعات وابسته 
به شرایط مطرح مي شود که مثال هاي آن را در سلول هاي امروزي به 
شکل کنترل اپي ژنتیکي، معماري هاي متفاوت کروماتین، پیرایش هاي 
گوناگون RNA واحد، تغییرات پساترجمه اي پروتئین ها، سیستم هاي 

تنظیم بیان ژن، مسیرهاي انتقال سیگنال و ... مي بینیم.
درجه ي  به  نیاز  داشته باشیم  تطورپذیر3  سیستمي  که  این  براي  پس 
شکل  به  اطالعات  ذخیره ي  بنابراین  داریم  حفظ شدگي  از  خاصي 
دیجیتال براي کدکردن یک سیستم آنالوگ، نیاز اولیه ي ماست. یعني 
جریان پایین-به-باالي اطالعات. ولي براي آن که یک سیستم زنده ي 
به شرایط  بسته  دیجیتال  الگوي  این  نیازمندیم که  داشته باشیم  حقیقي 
داشته باشد،  مناسبي  و  متفاوت  معناهاي  آنالوگ،  سیستم  گوناگون 
بنابراین اطالعات دیجیتال باید به شکل آنالوگ انتخاب و تفسیر شوند 
یا به عبارت بهتر، اطالعات دیجیتال به شکل آنالوگ فرآوري شوند؛ 

2 Top-Down
3 Evolvable
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یعني جریان باال-به-پایین اطالعات. 
بنابراین، براي این که یک سیستم با الگوریتم پراکنده و دوطرفه یا بهتر 
بگوییم، یک سیستم زنده داشته باشیم، باید الگو و محصول به صورت مجزا 
باشند تا »معناداري وابسته به شرایط«1 که خصوصیت متمایزکننده ي الگو 
با یک  زنده  بنابراین آغاز سیستم  پیدا کند.  است ظهور  زنده  در سیستم 
دیجیتال  الگوي  عنوان  به  هم  دیگر،  چیز  هر  یا   RNA مولکول،  نوع  
از  حیات  نیست.  مناسب  آنالوگ   ِ عملکردي  محصول  عنوان  به  هم  و 
آغاز مي بایست از دو بخش مجزاي دیجیتال و آنالوگ تشکیل شده باشد؛ 
طوري که الگوي دیجیتال، سیستم آنالوگ را کد کند و سیستم آنالوگ، 
اصطالح،  به  آغاز،  از  حیات  پس  کند.  کنترل  را  دیجیتال  الگوي  معناي 

»دومولکولي« بوده است.
بر اساس این طرز فکر نه تنها مرز زنده از غیرزنده مشخص مي شود بلکه 
بر اساس درجه ي معناداري بسته به شرایط، حالت هاي »نیمه زنده« هم، که 
توصیف  قابل  بوده اند،  حیات  از  قبل  شیمیایي  تطور  گمشده ي  حلقه هاي 

هستند. 
شاید بتوان درباره ي منشأ حیات گفت: حیات زماني پدید آمد که الگوریتم 
بر سوبستراي مادي خود کنترل ایجاد کرد. گرچه چگونگي انتقال به این 
وضعیت هنوز مبهم است ولي با توجه به این مطلب مي توان درباره ي پاسخ 

پرسش »حیات چیست؟« حدس هاي خوبي زد!

موتیف زیپ لوسیني )Leucine zipper motif( در مخمر؛ ساختاری پروتئیني که 
بیان ژن را در پاسخ به دسترسي سلول به آمینواسیدها تنظیم مي کند.

)Molecular Biology Of The Cell(

1 Context-dependent causation

منظومه ی خورشیدی ما
»ستاره هاي بسیاري مردند، تا ما زندگي کنیم.«   

پرستون کالود )زمین شناس(   

شاید جالب باشد اشاره کنیم که منظومه ي خورشیدي ما، مجموعه ي 8 
سیاره که اطراف ستاره ي مادر خود گردش مي کنند، بیش تر، از فضاي 
از  تا بیش  ابعاد منظومه ي خورشیدي را  خالي تشکیل شده است. اگر 
اندازه ي یک زمین فوتبال کوچک کنیم، خورشید مانند یک آلو در 
در  خوراکي  نمک  کوچک  بلور  یک  زمین،  خواهدبود؛  آن  مرکز 
فاصله ي 4 متري آن؛ ماه، یک ذره ي فلفل در فاصله ي یک سانتي متري 
از زمین؛ مشتري یک دانه ي سیب در فاصله ي 20 متري از آلو ونپتون، 
آخرین سیاره ي منظومه ي ما، یک ذره ي شن نسبتًا بزرگ در فاصله ي 

120 متري از آلوي مرکزي!
یا  داخلي  سیارات چگال  شامل  ما  منظومه ي  مي دانیم،  همان طور که 
و  مي شود  مریخ  و  زمین  زهره،  عطارد،  شامل:  زمین مانند،  سیارات 
هم چنین سیارات خارجي با چگالي کم یا سیارات مشتري مانند، شامل: 
خورشیدي  منظومه ي  دیگر  اجرام  نپتون.  و  اورانوس  زحل،  مشتري، 
سیارات  شامل:  هستند؛  گوناگون  ماهیت هاي  با  کوچک تر  اجرام 
کوتوله، سیارک ها، شهاب ها1 و دنباله دارها. بخش عمده ي اجرام خرد 
سنگي و فلزي در کمربند سیارکي2 بین مدار مریخ و مشتري و بخش 
عمده ي اجرام خرد یخي مثل دنباله دارها در کمربند کایپر3 فراتر از 

مدار نپتون قرار دارند.
ولي این پرسش مطرح مي شود که منشأ منظومه ي  خورشیدي چیست؟ 
شرایط  و  ساختار  منظومه،  سیارات  سایر  و  ما  زیباي  زمین  چگونه 
پاسخ  پیدا کردند؟  را   ... و  اتمسفر  اندازه، جنس،  مثل  امروزي خود 
سیارات  چه طور  کنیم  درک  که  مي کنند  کمک  ما  به  سوال ها  این 
پدید مي آیند و براي پدیدآمدن حیات بر سطحشان مساعد مي شوند؛ 
به عالوه با درک مکانیسم شکل گیري منظومه ي خورشیدي خودمان 
مي توانیم آن را به منظومه هاي خورشیدي دیگر هم تعمیم دهیم و به 
بررسي پراکندگي سیارات و سیارات مساعد براي حیات در خارج از 

منظومه ي خودمان بپردازیم. 
اجازه بدهید قصه را از ابتدا تعریف کنیم. از ابتداي پیدایش کیهان)!( 
مدل هاي  دقیق ترین  از  یکي  که  مهبانگ4،  تئوري  اساس  بر  و 
کیهان شناختي هم از لحاظ مبناي ریاضي و هم از لحاظ شواهد رصدي 

است.

1 Meteoroid
2 Asteroid belt
3 Kuiper belt
4 The Big Bang Theory
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در  فضا  و  زمان  انرژي،  ماده،  تمام  که  پیش  سال  میلیارد   15 حدود 
نقطه اي بي نهایت کوچک متمرکز بودند و درحقیقت همه یک چیز 
بودند، دچار انفجاري مهیب شدند و در نتیجه با شتاب زیاد شروع به 
تمایز)؟( و انبساط کردند. حدود 1 دقیقه پس از مهبانگ دما تا حدود 
1 میلیارد درجه ي کلوین کاهش یافت و نوترون هاي تشکیل شده تا آن 
زمان، شروع به واپاشي به پروتون کردند و در زماني که کیهان حدود 
سازنده ي  الکترون هاي  و  نوترون ها  پروتون ها،  داشت،  سن  دقیقه   3
فقط  کیهان   %75 حدود  زمان  آن  در  البته  شده بوند.  تشکیل  عناصر 

عنصر هیدروژن و بقیه ي آن عنصر کمي سنگین تِر هلیوم بود. 
ادامه داد ولي در برخي نواحي کیهان،  انبساط  به سردشدن و  کیهان 
چگالي گاز کمي بیش تر بود طوري که جاذبه ي گرانش گاز را در 
این نواحي جمع مي کرد تا جایي که انبساط آهسته و درنهایت متوقف 
مي شد و در عوض، گاز شروع به متراکم شدن مي کرد . این پدیده تا 
جایي ادامه پیدا کرد که ا ز حدود چند صد میلیون سال پس از مهبانگ 
نواحي متراکم از جنس پالسما )گاز داغ یونیده(، یا همان »ستاره ها« 
و  آمدند  پدید  »کهکشان ها«  یعني  ستاره اي  مجموعه هاي  به صورت 
این شروع ریخت زایي کیهان براي شکل گیري حالتي بود که امروزه 

مي بینیم.
مشاهده  ستارگان  زندگي  چرخه ي  در  هم  امروزه  که  طور  همان 
تشکیل  که  ستاره هایي  هسته ي  درون  هم  زمان  آن  در  مي کنیم، 
بودند  رخ دادن  حال  در  هسته اي1  هم جوشي  واکنش هاي  شده بودند، 
که پیوسته عناصر سبک را به عناصر سنگین تر مثل کربن، نیتروژن 
از  پس  درنهایت  مي شد.  آزاد  انرژي  و  مي کردند  تبدیل  اکسیژن  و 
چندین میلیارد سال که از عمر ستاره مي گذشت )بسته به جرم ستاره(، 
ستاره ي پرجرم و چگال دچار انفجار نواختري )یا ابرنواختري( مي شد 
و طي این انفجار آهن و عناصر سنگین تر تشکیل مي شدند که همراه 
به گاز و  پراکنده مي شدند و  با سایر عناصر تشکیل شده، در کیهان 
غبار میان-ستاره اي مي پیوستند. این یعني کربن سازنده ي پروتئین هاي 
برای  که  ُید  شما،  قرمز خون  گلبول هاي  در  موجود  آهن  شما،  بدن 
فعالیت غده ي تیروئید شما ضروري است و ... همه و همه طي زندگي 
و مرگ ستاره هایي در میلیاردها سال پیش پدید آمده اند و این معناي 
اشاره  آن  به  که  است  )زمین شناس(  کالود  پرستون  گفته ي  همان 
کردیم! البته باید به یاد داشته باشیم که تمام عناصر در چرخه ي کیهاني 
اکسیژن، و هیدروژن سازنده ي  اتم هاي کربن،  مثاًل  دارند.  قرار  مواد 
این  در  که  شما  بینایي  رنگریزه هاي  در  موجود  رتینال  مولکول هاي 
شما  به  صفحه  این  از  بازتابیده  مرئي  نور  فوتون هاي  جذب  با  لحظه 
کمک مي کنند این کلمه را بخوانید، به شکل امروزي یا تبدیل شده به 
عناصر سنگین تر، میلیاردها سال بعد جزئي از گاز و غبار میان ستاره اي 

خواهندبود!

1 Nuclear fusion

منظومه ي خورشیدي با نسبت صحیح اجرام
)Astronomy, The Solar System and Beyond(

خوشه هاي ستاره اي به همراه گاز و غبار میان ستاره اي در کهکشان ابر ماژالني کوچک
 )Hubble space telescope- NASA/ESA-Atlas of Astronomical Discoveries(
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خوشه هاي ستاره اي به همراه گاز و غبار میان ستاره اي در کهکشان ابر ماژالني کوچک
 )Hubble space telescope- NASA/ESA-Atlas of Astronomical Discoveries(

 

تصویري خیالي از سحابي خورشیدي که منظومه ي ما از آن متولد شد.
)Astronmy, The Solar System and Beyond(

حدود 10 میلیارد سال پس از مهبانگ در ناحیه اي از فضا، گاز و غبار 
میان ستاره اي که بیش تر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بود و مقادیر 
بسیار کمي عناصر سنگین تر داشت، مقدار ماده و در نتیجه جرم کافي را 
پیدا کرد تا بر اثر گرانش شروع به چرخش و فشرده شدن کند و تشکیل 
ناحیه اي  گردان  سحابي  این  مرکز  در  بدهد.  را  پیش ستاره اي  سحابي 
متولد  آهسته آهسته  متوسط،  ستاره ي  یک  فعال،  پالسماي  از  متمرکز 
مي شد که بیش تر از جنس هیدروژن و هلیوم بود. در اطراف ستاره ي در 
نیتروژن، اکسیژن  تولد، هیدروژن و عناصر سنگین تر مثل کربن،  حال 
هم  به  تراکم1  پدیده ي  و طي  مولکول ها کردند  تشکیل  به  ... شروع  و 
پیوستند و ذرات جامد غبار را تشکیل دادند. در نزدیکي ستاره که دما 
به حدود K 1500 مي رسید ماده اغلب به شکل گاز بود و فقط فلزات و 
اکسید فلزات که نقطه ي ذوب باال داشتند مي توانستند به صورت ذرات 
جامد وجود داشته باشند؛ کمي دورتر که دما پایین تر بود، ذرات سیلیکاتي 
هم تشکیل شدند. در نواحي دورتر از ستاره ي مرکزي، فراتر از منطقه اي 
که »خط یخي«2 نامیده مي شود، بخار آب، متان و آمونیاک هم به شکل 
ذرات غبار ظاهر شدند و چون فراواني این ترکیبات در سحابي اولیه بیش 
از ترکیبات سنگین تر بود، در این ناحیه فراواني غبار یخي نسبت به غبار 
فلزي و سیلیکاتي بیش تر بود یعني عکس حالتي که در نزدیکي ستاره 

وجود داشت.
با گذشت زمان طي فرایند »جمع شدن«3 ذرات غبار به یک دیگر متصل 
شدند و دانه ها4 را تشکیل دادند و این دانه ها که فاصله ي متوسطشان بیش 
را  بزرگ تر  دانه هاي  تا  برخورد مي کردند  با هم  نبود  از چند سانتي متر 
به  تا  مي شدند  بزرگ تر  و  بزرگ  جامد  ذرات  درنهایت  دهند.  تشکیل 
مي نامیم.  »سیاره مانند«5  را  اجرام  این  مي رسیدند.  کیلومتر   1 قطر حدود 
ولي  مي شد  سیاره مانندها  سطح  از  ماده  تبخیر  باعث  شدید  برخوردهاي 
به  سیاره مانندها  این  و  مي شد  آن ها  اتصال  باعث  آهسته تر  برخوردهاي 

شکل گوي هاي بزرگ همگن به هم متصل مي شدند.
درباره ي سیارات زمین مانند، به دلیل گرماي برخورد سیاره مانندها با هم 
و گرماي تولیدشده توسط واپاشي عناصر رادیواکتیو با نیمه عمر کوتاه، 
گوي هاي تشکیل شده از سیاره مانندها به حالت مذاب درآمدند و مرحله اي 
به  سیاره  تا سطح  از هسته  ماده  یعني  افتاد؛  اتفاق  دارد  نام  »تمایز«  که 

1 Condensation
2 Ice line
3 Accretion
4 Grains
5 Planetesimal

مواد  نیکل و  مثل آهن و  یافت که عناصر سنگین تر  شکلي آرایش 
متصل شده به آن ها به سمت هسته و مواد سبک تر مثل سیلیکات ها به 

سطح آمدند.
و  فلزي  سیاره مانندهاي  بر  عالوه  مشتري مانند،  سیارات  درباره ي 
بسیار بیش تر، سیاره مانندهاي یخي وجود داشتند  به مقدار  سیلیکاتي، 
که مي توانستند با اتصالشان به یک دیگر و تمایز، سیارات مایع )بله، 
مایع!( و یخي منظومه را بسازند. به عالوه مشتري مانندها به دلیل گرانش 
زیادي که در نتیجه ي جرم خود ایجاد کرده بودند مي توانستند مقادیر 
را  بکشند و جرم خود  به سمت خود  اولیه  از سحابي  را  زیادي گاز 
افزایش دهند. البته چون سحابي اطراف یک ستاره ي در حال تولد عمر 
نجومي آن قدر طوالني ندارد که سیاراتي به بزرگي مشتري مانندها با 
برخورد سیاره مانندها ایجاد شوند، طبق محاسبات ریاضي راه محتمل تر 
فاز گازي  از  این سیارات مستقیمًا  این است که  براي تشکیل آن ها 
بدون  آمده باشند،  در  خود  امروز  یخي  و  مایع  شکل  به  اولیه  سحابي 
این که نیاز به تشکیل ذرات جامد اولیه باشد. به عالوه چون تراکم ماده 
در قسمتي که اورانوس و نپتون قرار دارند بسیار کم بوده است، احتمااًل 
این سیارات در نزدیکي مشتري و زحل تشکیل شده و بعدتر به خاطر 

بر هم کنش هاي گرانشي به آن قسمت انتقال پیدا کرده اند.
درنهایت، سیارات آهسته آهسته سرد شدند و خورشید هم که اکنون 
بسیار درخشان شده بود با فشار تابشي6 خود و با وزش باد خورشیدي 
و  کرد  خارج  منظومه  از  را  باقي مانده  غبار  و  گاز  کوچک  ذرات 
بسیاري اجرام کوچک هم طي مرحله ي »بمباران سنگین«7 تحت تأثیر 
گرانش سیارات بر سطح آن ها برخورد کردند و بسیاري از دهانه هاي 
برخوردي را که امروزه مشاهده مي کنیم ایجاد کردند. به این ترتیب 
در حدود 4,6 میلیارد سال پیش منظومه ي خورشیدي ما به شکل یک 
ستاره ي مادر با دیسک گرداني از سیارات و اجرام خرد در اطرافش 

به وجود آمد! 
بر  گذشت  آن  شرح  که  خورشیدي  منظومه ي  تشکیل  داستان 
تئوري هاي  معتبرترین  از  یکي  خورشیدي8،  سحابي  تئوري  اساس 

کیهان شناختي بود.
دانش ما از وضعیت منظومه ي زیبایمان به داده هاي رصدهاي زمیني 
و  مدارگردها  داده هاي  به  آن ها،  از  بیش تر  بسیار  البته  و  فضایي  و 
Cassini-Huygens ،Phoenix ،هاVoyager کاوشگرهایي مثل

6 Radiation pressure
7 Heavy bombardment
8 Solar nebula
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این جا بر  بیایید در  ... وابسته است.   MESSENGER ،Curiosity و 
اجزایي از منظومه ي خورشیدي که بیش ترین اهمیت اخترزیست شناسانه را 
داشته اند مروري داشته باشیم ولي قبل از آن شاید بهتر باشد اشاره کنیم که 

»اهمیت اخترزیست شناسانه« چیست؟
درحقیقت تمام آن چه به حیات و تکامل، پراکندگي و آینده ي حیات در 
جست وجوي  درباره ي  ولي  هستند  اهمیت  داراي  مي شود  مربوط  کیهان 
خصوصیات  به  ما  عالقه مندي  اصلي  عامل  که  دیگر،  سیارات  در  حیات 
حیاتي  مشاهده ي  یکي  دارد:  وجود  احتمال  دو  آن هاست،  تاریخچه ي  و 
مشابه حیات زمیني در سیارات دیگر؛ یعني حیاتي بر پایه ي عنصر کربن 
که ساختار و متابولیسم را مي سازد و به آب مایع وابسته است که محیط 
انجام واکنش هاي زیستي است و امکان ترابري مواد را فراهم مي کند؛ در 
مشابه  میکروزیستگاه هایي  یا  زیستگاه ها  پي  در  مي بایست  صورت  این 
زیستگاه هاي زمیني باشیم؛ یعني سطح صلب سیاره و دما، pH، تابش، جو 
و ... مشابه. احتمال دوم این است که نوع جدیدي از حیات با شیمي کاماًل 
باشیم  پي چه  در  نمي دانیم  این صورت  در  مشاهده کنیم که  را  متفاوت 
)!( ولي مي دانیم که وجود یک مایع که محیط انجام واکنش ها و امکان 
ترابري مولکول ها را فراهم کند ضروري است. بنابراین مشاهده ي شرایطي 
مشابه شرایط زمیني و همین طور مشاهده ي حضور یک مایع بر سطح یک 

سیاره ي صلب، اصواًل براي اخترزیست شناسان خوشحال کننده است!
خوب است به دو نکته اشاره کنیم: اول این که فعالیت ژئولوژیکي یک 
که  است  بیرون  به  آن  درون  از  گرما  جاري شدن  دلیل  به  اصواًل  سیاره 
باعث رخ دادن فعالیت هایي مثل آتشفشاني، کوه زایي، لرزه ها، ایجاد میدان 
مغناطیسي در اطراف سیاره )به دلیل جریان فلز مذاب( و ... است. همان 
طور که مثاًل گرماي حاصل از سوختن زغال سنگ مي تواند آب را بخار 
کند و بخار آب یک توربین را بچرخاند و برق تولید شود: جریان انرژي از 
زغال سنگ به اتمسفر باعث چرخش توربین و تولید برق مي شود. نکته ي 
ما  به  آن  فعالیت  و  سن  درباره ي  سیاره  مورفولوژي یک  که  این  دیگر 
اطالعات مي دهد؛ مثاًل شمار دهانه هاي برخوردي درباره ي سن سطح سیاره 
و در واقع فعالیت ژئولوژیک آن براي تجدید سطح1 به ما اطالعات مي دهد. 
به عالوه مشاهده ي شکست در پوسته ي یک سیاره نشان دهنده ي فعالیت 
ژئولوژیک است و وجود کوه هاي چین خورده و سري کوه هاي آتشفشاني 

در نزدیکي هم عالمت ساخت ورقه اي پوسته2.
به دلیل ارزش مقایسه اي شرایط زمین و ماه با سایر سیارات آن ها را اول 

مطرح مي کنیم. 

NASA- در فضا Voyager1 برداشت یک هنرمند از فضاپیماي

1 Resurfacing
2 Plate tectonics

 )Earth( زمین

تصویر خیالی از شرایط زمین اولیه
)Astronomy, the solar system and beyond(

زمین سومین سیاره از خورشید است. قطر آن حدود 12800 کیلومتر 
است، شتاب گرانش آن حدود 9,81 متربرمجذورثانیه و دماي سطحي 
گوشته،  و  پوسته  است.  سلسیوس  درجه ي   60 تا   -90 حدود  در  آن 
دروني جامد  بخش  در  و  مایع  بخش رویي  در  و هسته ي آن  سنگي 
است. اتمسفر اولیه ي آن بیش تر شامل CO2 ، N2 و بخار آب بود 
که طي پدیده ي خروج گاز1 از درون سیاره خارج شده بود. به عالوه 
مواد فرار مثل آب، آمونیاک و کربن دي اکسید توسط سیاره مانندهاي 
در  آن  در  محلول  آلي  مواد  و  آب  درباره ي  شده بودند.  آورده  یخي 
زمین اولیه، نقش سیاره مانندهاي حاوي مواد آلي از سایر نقاط منظومه 
و اجرام یخي، احتمااًل بسیار پررنگ بوده است چون مقدار تخمیني آب 
و مواد آلي موجود بر روي زمین اولیه بسیار بیش تر از آن بوده که 
فقط منشأ زمیني داشته باشد و مشاهده ي سیاره مانندهاي یخي امروزي 
شهاب سنگ هاي  و  کایپر(  کمربند  اجرام  )مثاًل  دنباله دارها  همان  یا 
حاوي مواد آلي به ویژه آمینواسیدهاي چپ گرد )با توجه به کایرالیته ي 
زمیني  آمینواسیدهاي  مشابه  که   L-isovaline مثل  آمینواسیدها( 
آزمایش ها  که  طور  همان  البته  هستند.  ادعا  این  بر  شواهدي  است، 
اولیه ي  اقیانوس هاي  هم نشان داده اند مولکول هاي آلي مي بایست در 

1 Outgassing
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زمین هم، با استفاده از انرژي پرتو UV خورشید، نور مرئي خورشید 
و همین طور الواي داغ )Lava –ماگماي جاري بر سطح( به وجود 

آمده باشند.
بر سطح زمین وجود  میلیارد سال پیش حیات  از حدود 3,4  حداقل 
یعني  آن ها  ساده ترین  مسلمًا  حیات  اشکال  اولین  و  داشته است 
تک سلولي ها بوده اند و البته بر اساس استنباط بیوشیمیایي و شواهد 
بقایاي تک سلولي هاي  اقیانوس ها آغاز شده است.  فسیلي، زندگي در 
به  استروماتولیت هاي فسیل شده که سن آن ها حداقل  به شکل  اولیه 
استروماتولیت1  شده است.  پیدا  استرالیا  در  مي رسد  سال  میلیارد   3,4
ساختاري حاصل از تجمع تک سلولي هاي فوتوسنتزکننده و رسوبات 
از  خیالي  تصویري  که  هم  باال  تصویر  در  و  است  اقیانوسي  سطحي 
البته  مي شود.  دیده  آن ها  از  زیادي  تعداد  است  اولیه  زمین  شرایط 

استروماتولیت ها امروزه هم در بعضي مناطق تشکیل مي شوند.
به هر حال با ظهور تک سلولي هاي فوتوسنتزکننده، فوتوسنتز در آب 
 CO2 اقیانوس ها آغاز شد و تک سلولي هاي فوتوسنتزکننده به جذب
و تولید O2 پرداختند طوري که سرعت سنتز O2 از سرعت تجزیه ي 
آن در اتمسفر بیش تر بود. درنهایت با استفاده از انرژي موجود در 
 O3 با هم واکنش دادند تا گاز اوزون O2 اتمسفر برخي مولکول هاي
را تولید کنند که سپر محافظ زمین در برابر پرتوي شدید و نابودگر 
UV خورشید شد. همین محافظت امکان گسترش حیات به خشکي 
را فراهم کرد. البته جالب این است که بر اساس شواهد براي مدت 
چند میلیارد سال همه ي موجودات، تک سلولي ها )و کلني ها(ي ساده ي 
دوره ي  آغاز  با  پیش  سال  میلیون   540 از  که  این  تا  بودند،  آبزي 
موجودات  بعدها  و  آبزي  موجودات  از  گوناگوني  انواع  کامبرین 

خشکي زي پدید آمدند. این پدیده انفجار کامبریني2 نامیده مي شود.
و همین  بودند  زمین تک سلولي ها  اولیه ي  موجودات  همان طور که 
طور چون موجودات تک سلولي بر روي زمین عماًل در همه ي شرایط 
دیده مي شوند، به ما کمک مي کنند که بدانیم وقتي در شرایط سرد، 
تابش شدید  نور خورشید،  بدون  یا بدون اکسیژن،  اسیدي، کم  داغ، 
به  دنبال حیات زمیني هستیم در حقیقت  به  ... در سیارات دیگر  و 
دنبال چه باشیم! موجودات زمیني که در شرایط عجیب، یعني شرایطي 
مي کنند،  زندگي  است،  کشنده  دیگر  گونه هاي  اغلب  براي  که 
اکستریموفیل3 نامیده مي شوند و بر اساس شرایطي که در آن زندگي 

مي کنند طبقه بندي مي شوند. 
درباره ي زندگي در غیاب اکسیژن، میکروب هاي بي هوازي4، هوازي 
اختیاري5 و مقاوم در برابر اکسیژن6 مطرح مي شوند. بي هوازي ها توسط 
متابولیسم  براي  و  مي روند  بین  از  اکسیژن  مشتقات  مخرب  اثرات 
مي کنند.  استفاده  گوگرد  و  نیترات  سولفات،  از   O2 جاي  به  خود 
آن  به  ولي  مي کنند  رشد  بهتر   O2 حضور  در  اختیاري  هوازي هاي 

نیازي ندارند و مقاوم در برابر O2ها، بي تفاوت هستند.
 در سال 2012 جامعه اي از میکروب ها در رسوبات کف اقیانوس پیدا 
بوده اند.  میلیون سال در آن جا ساکن  به مدت 86  احتمااًل  شدند که 
تغذیه اي  منابع  و  است  کم  بسیار  بسیار   O2 میزان  که  شرایطي  در 
بسیار محدود هستند. این میکروب ها نرخ متابولیسم بسیار پاییني دارند 
طوري که مولکول هاي زیستي خود را هر چندصد سال یا حتي هر 

1 Stromatolite
2 Cambrian explosion
3 Extremophile
4 Anaerobe
5 Facultative aerobes
6 Aerotolerant anaerobe

چندهزار سال یک بار جایگزین مي کنند و دلیل بقا و رشد آن ها تنها نفوذ 
اقیانوس و رسوب گذاري آهسته  مقادیر بسیار کم O2 به رسوبات کف 
است که مولکول هاي آلي را براي مدت صدها سال تا نشست الیه ي بعدي 

رسوبات در اختیار این میکروب ها قرار مي دهد.
نام  به  آرکي  گونه اي  غذایي  منابع  کمبود  شرایط  در  دیگر  طرف  از 
اطراف حفره هاي گرمایي کف  در   Thermococcus onnurineus
اقیانوس7 پیدا شده اند که با استفاده از فرمات8 و پروتون به عنوان پذیرنده ي 
الکترون براي خود انرژي بسیار کمي تولید مي کنند که باعث بقاي آن ها 

مي شود. شاید این مسیر ساده ترین مسیر کسب انرژي باشد!
 km عمق  در  مثاًل  دارند!  وجود  هم  زمین  سطح  زیر  در  میکروب ها 
گرمادوست  باکتري هاي  جنوبي  آفریقاي  در  طال  معدن  یک  در   2,8
زیر   1,3  km عمق  در  این که  عجیب تر  و  شده اند  پیدا   Firmicute
زمین جایي که دما بیش از C°37 است کرم هاي لوله اي 0,5 میلي متري 
متعلق به گونه ي Halicephalobus mephisto کشف شده اند که از 
بیوفیلم باکتري هاي عمق زمین به عنوان غذا استفاده مي کنند و کرم هایي 
زیرزمیني  اکوسیستم  به  سطح  از  پیش  مدت ها  که  هستند  اکستریموفیل 

منتقل شده و سازش پیدا کرده اند9.
درباره ي pH، اغلب گونه هاي موجودات زنده در pH خنثي بهینه ي رشد 
خود را دارند ولي گونه هاي اسیددوست10 در pH 5,5 تا 0 و گونه هاي 
بازی دوست11 در pH 8 تا 11,5 رشد مي کنند. مثاًل یک گونه آرکي به 
رشد  صفر  به  نزدیک   pH در   Ferroplasma acidarmanus نام 

مي کند!
دماي  در  که  دارند  وجود  سرمادوست  میکروب هایي  هم،  دما  درباره ي 
اقیانوس منجمد شمالي و  تا 0 درجه ي سلسیوس رشد مي کنند و در   15
را  زمین  میکروب هاي  اغلب  البته  و  شده اند  پیدا  جنوب  قطب  آب هاي 
از  است.   5°C حدود  اقیانوس ها  آب   %90 دماي  چون  مي دهند  تشکیل 
سلسیوس  درجه ي   113 تا   85 دماي  در  ابرگرمادوست ها12  دیگر  طرف 
نزدیکي چشمه هاي داغ کف  امروزه آرکي هایي در  رشد مي کنند. حتي 
اقیانوس ها که دماي حدودي C°350 دارند پیدا شده اند که مي توانند در 
تحمل  دو ساعت  به مدت  را   130°C دماي  و  کنند  C°121 رشد  دماي 
به   460°C اقیانوس آب در  اتمسفر کف  فشار 265  کنند! )توضیح: در 
جوش مي آید.(

H.mephisto - Nature تصویر میکروسکوپ الکترونی 

7 Hydrothermal vents
8 HCOO-

9 ثابت شده است که حضور این طور موجودات در زیر زمین ناشي از آلودگي برده شده 
از سطح نیست.

10 Acidophile
11 Alkalophile
12 Hyperthermophiles
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  )The Moon( ماه

 0,17 حدود  و  زمین  قطر  یک چهارم  حدود  ما،  سیاره ي  قمر  تنها  ماه، 
درجه ي  تا130   -170 بین  آن  سطحي  دماي  و  دارد  را  زمین  گرانش 
زیاد  بسیار  برخوردي  دهانه هاي  با  سیاره اي سنگي  ماه  است.  سلسیوس 
است که اندازه شان از بزرگ ترین آن ها که قطري معادل km 2500 دارد 
میکروسکوپي  سوراخ هاي  تا  منظومه(  برخوردي  دهانه ي  )بزرگ ترین 
حاصل از شهاب سنگ هاي کوچک روزانه تغییر مي کند و البته چون ماه 
سیاره ي کوچکي است حرارت دروني خود را به سرعت از دست داده 
ولي شواهد نشان مي دهند که برخوردهاي شدید با سطح ماه باعث دوباره 
ذوب شدن سنگ ها و فوران ماگماي بازالتي بر سطح ماه از 3,8 تا 3,2 
میلیارد سال پیش شده است ولي امروزه ماه از لحاظ ژئولوژیکي فعالیت 
بسیار کمي دارد. مثاًل عکس هاي اخیر مدارگرد LRO دره هاي جواني 

را بر سطح ماه نشان داده اند!
به دلیل گرانش کم احتمااًل ماه هرگز اتمسفر )قابل توجه( نداشته است؛ 
چون گاز از سطح آن به سرعت فرار مي کند. نبود اتمسفر دلیل اصلي 
دهانه هاي برخوردي زیاد بر سطح ماه است: شهاب سنگ ها با اتمسفري 
برخورد نمي کنند که بسوزند بنابراین همه به سطح ماه برخورد مي کنند و 
حتي شهاب سنگ هاي بسیار بسیار ریز به سطح ماه مي رسند و پوسته ي ماه 
را آسیاب مي کنند؛ طوري که خاک ماه به شکل غبار نرم، به نرمي پودر 
تالک شده است! و البته چیزي که اخترزیست شناسان را بسیار خوشحال 
کرد کشف یخ آب در دهانه اي تاریک بر سطح ماه در سال 2009 بود!

مدارگرد L-Cross در ژوئن سال 2009 به ماه فرستاده شد و در اکتبر 
همان سال عمداً در دهانه ي تاریکي در قطب جنوب ماه با سطح برخورد 
داده شد تا خاک از سطح ماه بلند شود و ترکیب آن توسط دستگاه هاي 
آنالیزگر L-Cross و مدارگرد LRO مشخص شود. در غبار برخاسته 
از سطح ماه مقدار قابل توجهي بلورهاي یخ آب و مواد فرار دیگر مثل 

متان، آمونیاک، H2 ،CO2 و CO گزارش شد1.
ماه، یعني  نتیجه رسیده اند که در دهانه هاي تاریک  این  به  اخترشناسان 

1 ابتدا قسمت باالیي مدارگرد و سپس بدنه ي اصلي برخورد کرد. پس از برخورد بخش 
باالیي L-Cross چهار دقیقه وقت داشت که خاک را آنالیز کند بعد خودش برخورد 

کرد و فقط LRO داده تهیه کرد.

دهانه هاي همیشه-سایه ي ماه و حتي در بیرون از آن ها یخ آب وجود 
دارد و به دلیل محصوالت جانبي واکنش ها که دیده شده اند، احتمااًل 
مقادیر کمي آب مایع وجود داشته که با خاک ماه واکنش داده است.  

)Mercury( ُعطاِرد

عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید، تنها کمي از ماه بزرگ تر است 
بسیار  عطارد  اتمسفر  دارد.  بسیاري  برخوردي  دهانه هاي  ماه  مثل  و 
نازک است و مي تواند حاصل خروج گاز و همین طور گرفتارشدن 
عطارد  سطحي  دماي  باشد.  سیاره  گرانش  در  خورشیدي  باد  ذرات 
زمین  گرانش   0,4 حدود  آن  گرانش  و  است  درجه   430 تا   -170
را  خود  دروني  حرارت  است  کوچکي  سیاره ي  عطارد  چون  است. 
به سرعت از دست داده و امروزه مي توان گفت از لحاظ ژئولوژیکي 

غیرفعال است.
مسئله اي که اهمیت اخترزیست شناسانه ي بسیاري دارد کشف اخیر 
و بسیار محتمل یخ آب در دهانه هاي برخوردي قطب شمال سیاره 
با توجه به داده هاي اخیر فضاپیماي MESSENGER است که با 
استفاده از اسپکتروفوتومتري نوتروني و نقشه برداري با ابزار لیزري 
یخ آب  از  ترتیب(  )به  تیره  و  روشن  الیه هاي  که  داده است  نشان 
منشأ آن ها  دارند.  سیاره وجود  در قطب شمال  آلي  مواد  احتمااًل  و 
آب  البته  بوده اند.  برخوردي  دنباله دارهاي  و  شهاب سنگ ها  احتمااًل 

شاید با پدیده ي خروج گاز به سطح آمده و یخ زده باشد.

و  قرمز  رنگ هاي  با  شده  مشخص  عطارد  شمال  قطب  در  آب  یخ  داراي  مناطق 
NASA-زرد
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)Venus( زهره

زهره دومین سیاره از خورشید، تنها 5% از زمین کوچک تر است و 
نسبت به زمین 30% به خورشید نزدیک تر. گرانش آن هم معادل 0/9 

گرانش زمین است. ولي دنیاي بسیار متفاوتي است!
اتمسفر بسیار غلیظ سیاره از HF ، HCl ،Ar ،N2 %4، CO2 %96 و 
مقادیر بسیار کم بخار آب تشکیل شده و فشار آن بر روي سطح سیاره 
تقریبًا 90 برابر فشار اتمسفر بر سطح میانگین زمین است. همین طور، 
به دلیل وجود ابرهایي از جنس سولفوریک اسید و بلورهاي گوگردي 
چهره ي این سیاره از دید ما پوشیده شده است و تنها به کمک امواج 

رادار مي توان عوارض سطح آن را مطالعه کرد. 
دما بر سطح این سیاره به حدود 470 درجه مي رسد که براي ذوب کردن 
سرب کافي است )!( و علت آن اثر گلخانه اي بسیار شدیدي است که 
CO2 موجود در اتمسفر آن ایجاد مي کند. یک نکته ي بسیار جالب 
این است که در اتمسفر زهره هم آذرخش ایجاد مي شود. البته دلیل آن 
مشابه دلیل آذرخش هاي زمیني، ابرهاي بخار آب نیست؛ بلکه ابرهاي 

سولفوریک اسید است.
بر سطح زهره آتشفشان هاي بسیار زیاد و بسیار بزرگي وجود دارند 
و الواي جاري شده مي تواند مثل رودي پرپیچ وخم در مسیري به طول 
به  مربوط  تنها  آتشفشاني  فعالیت  البته  شود.  جاري  کیلومتر  هزاران 
ورقه اي.  ساخت  نه  و  است  سیاره  پوسته ي  زیر  در  داغ  نقاط  وجود 

احتمااًل زهره فاقد ساخت ورقه اي است.
شاید جالب باشد اشاره کنیم که احتمااًل مقدار CO2 زمین اولیه، مشابه 
مقدار آن در زهره بوده ولي چون اقیانوس هاي زمین باقي مانده اند و 
CO2 را از اتمسفر خارج کرده و بخش زیادي از آن را به مواد معدني 
مثل سنگ آهک تبدیل کرده اند، امروزه مقدار CO2 در اتمسفر زمین 

بسیار بسیار کم تر است.
براي ما بسیار جالب است که زهره احتمااًل در گذشته اقیانوس هایي 
از آب مایع بر سطح خود داشته ولي به دلیل نزدیک بودن به خورشید 

آن ها را به سرعت از دست داده است. 

 )Mars( مریخ

NASA Solar system عکس سیارات از

دارد،  را  زمین  قطر  نصف  تقریبًا  ما  منظومه ي  سیاره ي  چهارمین  مریخ 
 15 تا   -140 آن  سطحي  دماي  و  زمین  گرانش   0,4 حدود  آن  گرانش 

درجه ي سلسیوس است. 
اتمسفر مریخ بسیار نازک است و درحقیقت حدود 1% اتمسفر زمین تراکم 
 Ar و 2 درصد N2 3 درصد ،CO2 %95 دارد و ترکیب آن به صورت
است و بخار آب بسیار کمي دارد. فعالیت ژئولوژیکي سیاره احتمااًل بسیار 
محدود است چون مریخ با توجه به اندازه اي که دارد بیش تر حرارت دروني 

خود را از دست داده است.
امروزه بر سطح مریخ بقایاي آتش فشان هاي بزرگ و دهانه هاي برخوردي 

بسیار دیده مي شود و البته آثار به جامانده از آب مایع!
احتمااًل مریخ در جواني خود اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه هایي 
از آب مایع بر سطح خود داشته ولي در حدود 3 میلیارد سال پیش آب 
کاني هاي  مثل  آن  آثار  فقط  امروزه  و  کرده  ترک  را  سیاره  این  سطح 
سولفاتي و رسوبات، مسیرهاي جریان آب، دره هاي کنده شده توسط آب 
و شاید فسیل موجودات زنده اي که در شرایط فراواني آب بر این سیاره 

زندگي مي کرده اند، باقي مانده است.
درحقیقت مریخ در جواني خود اتمسفري قابل توجه داشته چون آن قدر 
بزرگ است که اتمسفر داشته باشد ولي در عین حال آن فدر بزرگ نیست 
که بتواند با گرانش خود اتمسفرش را به مدت طوالني نگه دارد. به عالوه 
چون )احتمااًل( فاقد الیه ي اوزون بوده پرتوهاي UV خورشید مولکول هاي 
گاز اتمسفر آن را مي شکسته و به فرار آن ها کمک می کرده اند. بنابراین 
اتمسفر مریخ آهسته آهسته رقیق تر و رقیق تر شد و با کاهش فشار اتمسفر 
آب  ذخایر  به  محدود  سیاره  آب  و  رفت  فضا  به  و  شد  تبخیر  هم  آب 
کالهک هاي قطبي آن شد که حداقل حدود km 1 عمق دارند، به عالوه ي 

آب یخ زده ی درون خاک مریخ که یخپوش مانا1 نامیده مي شود.
ققنوس  مریخ نشین  توسط  فرستاده شده  داده هاي  بر شواهد رصدي،  عالوه 
)Phoenix( که در سال 2008 بر سیاره ي سرخ فرود آمد، با مقایسه ي 
نسبت ایزوتوپ هاي C12 به C13 در اتمسفر سیاره که نشان از واکنش 
CO2 اتمسفري با آب مایع دارد، مي توان گفت که زماني مقادیر زیادي 
آب مایع بر مریخ جاري بوده است؛ آن قدر زیاد که بر ترکیب اتمسفر 

اثر بگذارد!

1 Permafrost
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پژوهش بسیار جالبي درباره ي خاک مریخ که نتیجه ي آن در ماه مه 2012 
مریخ  خاک  از  میلي متري   2 تا   1 ضخامت  که  مي دهد  نشان  شد  منتشر 
UV خورشید که  پرتوي شدید  برابر  در  محافظ  عنوان سپري  به  مي تواند 
براي حیات نابودگر است، عمل کند و در عین حال تا عمق حدود 4 تا 5 
میلي متري زیر خاک مریخ نور کافي براي فوتوسنتز تک سلولي هایي مشابه 
تک سلولي هاي زمیني فراهم است. در نهایت عمقي که هم سپر UV و هم 
به مقدار کافي نفوذپذیر براي نور فوتوسنتزي باشد، عمق 1 تا 6 میلي متري 
تشخیص داده شد. نکته ي جالب این است که، به دلیل حضور یخپوش مانا، 
این عمق در اغلب مواقع سال با یخ آب یا بخار آب اشباع است. در این 
صورت به خاطر برهم کنش وان دروالسي یخ با ذرات خاک مریخ و همین 
طور با کاهش نقطه ي ذوب یخ توسط نمک هاي موجود بر سطح، الیه اي از 
آب مایع پدید مي آید و هر موجودي که بتواند این آب را بنوشد یا از بخار 
آب براي بقا استفاده کند، مي تواند در این عمق از خاک مریخ زندگي و 

فوتوسنتز کند!
در حال حاضر کاوش بر سطح مریخ و جست وجوي حیات و بقایاي آن در 
مریخ، متمرکز بر آزمایشگاه علمي مریخ1 یا همان روبات کاوشگر به نام 
Curiosity است که در آگوست 2012 بر سطح سیاره ي سرخ فرود آمد و 
در حال حاضر در حال حفاري و تجزیه و تحلیل سنگ و خاک مریخ است.

1 Mars Science Laboratory-MSL

و  آن ها  اقمار  و  مشتري مانند  سیارات  درباره ي  آینده  شماره ي  در 
همین طور، منظومه هاي خورشیدي دیگر صحبت خواهیم کرد.

پیوسته سرگردان در جویباري،
     روشن از پرتوي طالیي،

          زندگي چیست، جز رؤیایي؟
               »درون آینه و چیزي که آلیس در آن جا یافت.«

لوییس کارول
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تصویري از Curiosity که دوربین موجود در بازوي کاوشگر، از خود کاوشگر بر سطح مریخ گرفته است که 
NASA-البته در این تصویر موزائیکي خود بازو دیده نمي شود
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مصاحبه با دکتر محمدعلی آموزگار

فائزه درکی
fdarki93@gmail.com

قبل از هرچیز صدای آبی که داخل آب نمای روی میز گردش می کند 
توجهم را جلب می کند. چندین عکس کوچک و بزرگ که هر یک 
گویا خاطره ای را بازگو می کنند بر جای جای دیوار نصب شده است. 
با گلدان های کنار پنجره  کامل می شود. طبقه ی سوم  اتاق  سرزندگی 

ساختمان گروه میکروبیولوژی، اتاق دکتر آموزگار.
 آقای دکتر، کمی از دوران دانشجویی خود بگویید. چه شد   
که این رشته را انتخاب کردید و سپس تصمیم گرفتید این مسیر را 

ادامه دهید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم. من ورودی سال 69 هستم یعنی حدود 14 سال 
قبل. آن زمان میکروبیولوژی خیلی تعریف شده نبود و من در دبیرستان 
آیت اهلل سعیدی در منطقه ی 6، کنار پارک الله، خیابان حجاب درس 
می خواندم. چیزی که باعث شد من میکروبیولوژی را انتخاب کنم، نوع 
نگاه من در همان ابتدا به دنیای ناشناخته بود و دوست داشتم چیزهای 
جدید را بفهمم و انتخابم برای میکروبیولوژی هدفمند بود و این رشته 

میکروبیولوژی  برای  رتبه ام  کردم.  انتخاب  مثبت  نگاه  یک  با  را 
قم  آزاد  دانشگاه  در  را  لیسانسم  بنابراین  نبود  تهران خوب  دانشگاه 
شروع کردم و رشته ای را که در دولتی قبول شدم نرفتم چون چیزی 
از  بعد   73 سال  می گرفتم.  یاد  میکروبیولوژی  در  می خواستم  که  را 
چهارسال 147 واحد گذراندم. 10 واحد بیش از چیزی که شما امروز 
 72 بهمن ماه  و  بودم  اول  رتبه ی  کارشناسی  دوران  در  می گذرانید. 
برای کارشناسی ارشِد میکروبیولوژی که در دانشگاه تهران و یکی 
دو دانشگاه دیگر دانشجو می گرفتند، شرکت کردم. اولین سالی بود 
وزارت  امتحان  در  می دادند  اجازه  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  به  که 
نمی دادند.  آن ها  به  را  اجازه  این  زمان  آن  تا  کنند.  شرکت  علوم 
خوشبختانه، خدا کمک کرد و در دانشگاه تهران رتبه ی اول شدم و 
وارد دانشگاه تهران شدم و این یکی از آرزوهایم بود که در دانشگاه 
تهران، دانشگاه مادر و اصلی ایران درس بخوانم که خداوند کمک 
کرد و در سال 73 به این آرزو رسیدم. سال 73 تا 75 خدمت آقای 
دکتر ملک زاده بودم که استاد راهنمای من بودند. خدا رحمتشان کند. 
بود  پپتیدهای ضدمیکروبی  تزم روی جداسازی و خالص سازی  کار 
که از پوست زالو و کرم  خاکی جدا کردم. سال 75 دوره ام تمام شد 
و همان سال در آزمون دوره ی دکتری شرکت کردم که اولین دوره 
آقای  دوستان،  بقیه  کنار  خوشبختانه  و  بود  میکروبیولوژی  دکتری 
دکتر حامدی، دکتر صعودی، دکتر پوربابایی و دکتر قاسمی قبول 
این بود که  شدیم و دوره ی دکتری را شروع کردم. نکته ی جالب 
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لیسانس  این دوره هم کالسی ام آقای دکتر صعودی، در دوره ی  در 
استاد من بود و من یک سری از دروس میکروبیولوژی را از ایشان 
از او ممنون هستم برای دیدی که در میکروبیولوژی  یاد گرفتم و 
برایم باز کرد. سال 82 فارغ التحصیل شدم. کارم را به عنوان هیئت 
خدمتتان  که  االن  تا  کردم  شروع  تهران  دانشگاه  در  معلم،  علمی، 
هستم و کارم را روی اکستریموفیل ها، هالوفیل ها، ادامه می دهم. جزء 
معدود افرادی بودم که به تنوع  زیستی میکروبی در آن سال ها فکر 
کردم و یکی از چیزهایی که احساس می کردم در کشور ما مهجور 
باقی مانده، بحث تنوع  زیستی میکروب ها بود و تز دکتری]ام[ هم 
بود.  ایران  پرشور  مناطق  از  هالوفیل  میکروب های جدید  جداسازی 
خیلی ها در آن زمان این دیدگاه را قبول نداشتند ولی نگاه من نگاه 
شناخِت ناشناخته ها بود و احساس می کردم برخالف رشته هایی مثل 
گیاهی و جانوری که بحث سیستماتیک در فوق لیسانس و دکتری جا 
افتاده است و حتی در دوران لیسانس هم این دروس تدریس می شدند، 
پیدا  نکرده بود و هنوز هم  پیدا  این قدر گسترش  میکروبیولوژی  در 
دانشی  میزان  آن  دنیا.  به  می گردد  بر  هم  مقداری  البته  نکرده  است. 
که درباره ی گیاهان و جانوران داریم بسیار بیش تر از دانشی است 
که درباره ی میکروارگانیسم ها داریم. ما میلیون ها گونه ی جانوری را 
شناخته ایم. در کِل دنیای باکتری ها تا سال 2013، 12500 تا 13000 
گونه بیشتر نشناخته ایم و این تفاوتی است که بین دنیای میکروبی و 
دنیای گیاهی و جانوری دیده می شود و بنابراین در این قسمت کمتر 
جلو رفته ایم. یکی از نیازهاست، یکی از ضرورت هاست که بتوانیم 
در  را  میکروبی  دنیای  اکولوژی  و  سیستماتیک  تاکسونومی،  واقعًا 
کشور گسترش دهیم. اگر بتوانیم رشته ی جدیدی در فوق لیسانس 
برای  کنیم  تربیت  را  دانشجویان  بتوانیم  و  کنیم  ایجاد  دکتری  و 
تاکسونومی  در  مهم  تعاریف  و  تاکسونومی  بررسی  و  زیستی  تنوع 
میکروب ها، مانند تعریف گونه و جنس که در سایر موجودات زنده 
راحت پذیرفته شده  است ولی در این جا ما مشکالت زیادی داریم. 
و  دهیم  انجام  آینده  در  را  کار  این  باشد  عمری  اگر  که  ان شاء اهلل 

سیستماتیک و تاکسونومی را در میکروبیولوژی گسترش دهیم.
  در یک مصاحبه درباره ی دریاچه ی ارومیه گفته بودید باید 
برای حفظ تنوع میکروبی تالش کرد. حفظ تنوع زیستی در دنیای 

میکروارگانیسمی چگونه است؟
تنوع زیستی برای ما مهم است. دلیل اصلی آن این است که ایران 
از مناطق داغ بررسی های تنوع زیستی است که در دنیا اهمیت دارد. 
سازمان ملل سال 2012 را سال تنوع زیستی اعالم کرده  بود و 2010 
تا 2020 هم دهه ی تنوع زیستی و قرار است دانشمندان تا 2050 کل 
تا چه  این که  البته  به دست آوردند.  را  تنوع زیستی موجودات زنده 
تنوع  میکروبی  دنیای  در  است.  دیگر  بحثی  بود  خواهند  موفق  حد 
زیستی، پایه و شالوده ی استفاده های ما در آینده از میکروارگانیسم ها 
تنوع  به  برمی گردد  ما  کشور  در  زیست فناوری  یعنی  بود.  خواهد 
خیلی  را  ما کشور خود  داریم.  در کشور خودمان  ما  که  میکروبی 
تا   34 حدود  شناخته شده  میکروب   12500 از  شناخته ایم  کم  خیلی 
ایران  در  کاری  حال  به  تا  ما  می دهد  نشان  این  است!  ایران  برای 
از  ایران در دنیا شناخته  شده  است. من  نداده ایم. تنوع زیستی  انجام 
گیاه شناسان شنیده ام که تنوع گیاهی در ایران 8000 گونه است که 
معادل تعداد کل تنوع تقریبی گیاهی در کل کشورهای اروپاست. 

بسیار  بسیار  ما  میکروبی  تنوع  است  گونه  این  گیاهی  تنوع  وقتی 
باالتر است زیرا ما در کشورمان تنوع مناطق را داریم. مناطق گرم را 
درکنار مناطق سرد داریم. مناطق خشک را در کنار مناطق سرسبز 
داریم. تنوع شرایط مختلف حیاتی در کشورمان خیلی باالست. جنوب 
با شمال، غرب با شرق کاماًل متفاوت است و این یکی از زیبایی های 
خداوند است که کشور ما این گونه است و این لطف خداوند بوده 
که چنین کشوری با این تنوع داریم. متأسفانه این میکروارگانیسم ها 
را نشناخته ایم. هر میکروارگانیسم جدیدی که به دنیا معرفی می شود 
عالوه بر اینکه جایگاه سیاسی و هویت ما را در دنیا باال می برد، حدود 
کند  معرفی  دنیا  به  می تواند  را  جدید  ژنتیکی  ماده ی  درصد  شصت 
می تواند  میکروارگانیسم  یک  که  جدید  توانمندی های  یعنی  این  و 
عرضه کند که در صنایع بیوتکنولوژی و صنایع وابسته به بیولوژی 
وابسته  زیست  به  وابسته  صنایع  به  اقتصاد،  آینده ی  و  دارد  اهمیت 
است. ما هنوز میکروارگانیسم هایی را که در تولید نان نقش دارند، در 
تولید ماست نقش دارند، از خارج کشور وارد می کنیم. مگر ما چنین 
میکروارگانیسم هایی را در داخل نداریم؟ ما مزه ی ماست های قدیم 
را از دست داده ایم و بچه های ما نمی دانند ما چه تنوعی در طعم های 
با  مختلف ماست داریم! حاال همه ی ماست ها فقط در اسم کارخانه 
هم تفاوت دارند که تمام میکروارگانیسم هایشان یکسان است و همه 
وارداتی هستند. شناخت تنوع زیستی برای ما امنیت اقتصادی می آورد، 
امنیت غذایی می آورد، امنیت سالمت می آورد. با شرایطی که ما در 
کشور داریم. وابستگی ما از نظر میکروبی به خارج وقتی آنقدر باال 
باشد نتیجه اش همین مشکلی است که االن داریم. مشکل دارو پیدا 
می کنیم. ما هنوز نتوانسته ایم با استفاده از میکروارگانیسم های بومی 
خودمان دارو تولید کنیم. آنتی بیوتیک های ما همه از خارج کشور 
و  می کند  تولید  از کشور  خارج  در  میکروارگانیسم  می شوند.  وارد 
میکروارگانیسم های  می کنیم.  بسته بندی  این جا  در  را  آنتی بیوتیک 
میکروارگانیسم های  توانمندی های  اساس  بر  و  نشناخته ایم  را  خود 
می کنیم.  وارد  هند  از  را  آنزیم های شوینده  نمی کنیم.  خودمان کار 
فروخته  ما  کشور  در  که  می کند  تولید  آنزیمی  هندی  باسیلوس 
می شود. آیا ما نمی توانیم این باسیلوس را در کشور خودمان داشته  
انواع  از  بهتر  حتی  است  بسیار  موارد  این  از  می توانیم.  چرا  باشیم؟ 
کشورهای دیگر. برای شناخت تنوع زیستی در کشور خودمان تالش 
نشده است؛ هر وقت شروع کنیم خوب  اکنون هم دیر  نکرده ایم و 
است. خیلی خوب است که تکنولوژی های پیشرفته را داشته  باشیم 
و در دنیا جلو برویم ولی بحث های پایه هم مهم  اند. ما هنوز بسیاری 
موارد ساده را انجام نداده ایم. یکی از موارد بسیار مهم تعیین نقشه ی 
را  آن ها  میکروبی ست.  دیدگاه  از  ایران  مختلف  مناطق  بیولوژیک 
بشناسیم، جدا کنیم، شناسایی کنیم، نام گذاری کنیم و نگه داری ایمن 
کنیم و کاربردهای آنها را در زمینه های مختلف شناسایی کنیم. این ها 
از نشانه های اهمیت تنوع زیستی است که خیلی ساده برایتان گفتم. 
یک  بار به یکی از دوستان می گفتم ثروت ما، نفت ما نیست. باالتر 
توجه  آن ها  به  اگر خوب  که  هستند  میکروارگانیسم هایمان  آن  از 
خواهدبود  خام  نفت  از  باالتر  خیلی  برایمان  درآمدش  شاید  کنیم 
این  و  می کنند.  تولید  فرآورده  برایمان  که  میکروارگانیسم هایی  با 

ثروتی است که خدا به ما داده  است و ما به آن نگاه نمی کنیم. 
ایران بهشت میکروارگانیسم هاست و خیلی از کشورهای پیشرفته ی 
نمونه جمع کنند و  بیایند و  ایران  به  امکانات  تمام  با  دنیا حاضرند 

 20



نشریه علمی تخصصی دنا
شماره ششم - اسفند 91

همین  من  هم  ارومیه  دریاچه ی  با  رابطه  در  کنند.  استفاده  و  بررسی 
نگاه را دارم. براساس تخصص من که روی تنوع زیستی هالوفیل ها 
کار می کنم، احساس می کنم هالوفیل ها می توانند بیش تر در فرایندهای 
بیوتکنولوژی توانمند باشند. چون هالوفیل ها در شرایطی فعالیت دارند 
که شرایط غالب در فرایندهای صنعتی است. مثاًل تجزیه ی نشاسته در 
هشتاد درجه ی سانتی گراد صورت می گیرد. آنزیم های شوینده باید در 
دمای شصت درجه فعال باشند و محیطشان قلیایی است. میکروب های 
روی  نگاه  این  با  من  این  بنابر  ندارند.  را  توانمندی  این  معمولی 

اکستریموفیل ها کار کردم.
  درباره ی آزمایشگاه تحقیقات اکستریموفیل ها که با تالش  خود 

شما در سال 83 تأسیس شد توضیح دهید.
شد.  تأسیس   83 سال  در  تقریبًا  اکستریموفیل ها  آزمایشگاه 
روی  کارهایمان  بیش تر  کردیم.  شروع  را  پژوهش هایمان 
مثل  ایران  از  مناطقی  بوده است.  نمک دوست  میکروارگانیسم های 
ما  حوض سلطان.  دریاچه ی  قم،  نمک  دریاچه ی  ارومیه،  دریاچه ی 
نقشه ی بیولوژیک میکروبی شان را مشخص کردیم. که از هر منطقه 
چه میکروارگانیسم هایی جدا می شوند و چه تنوعی دارند. حدود 34 
میکروارگانیسم جدید از ایران به عنوان گونه و جنس های جدید معرفی 
است.  شده   معرفی  دنیا  به  آزمایشگاه  این  از  آن ها  تای   27 شده که 
اولین گروهی هستیم که جنس های جدید در ایران معرفی کردیم و 
آرکی ها، قلمرو سوم حیات را در ایران معرفی کردیم. و از دیدگاه 
کاربردهای مختلف، بیوتکنولوژی هالوفیل ها را در حذف آالینده های 
فلزی، بیوتکنولوژی محیطی، حذف رنگ های آزو و رنگ های نساجی 
که آالینده های مهم صنعتی هستند، بررسی می کنیم. آنزیم های مهمی 
چون پروتئاز، آمیالز، لیپاز و پولوالناز را جدا و خالص سازی کرده ایم. 
جمعی  کار  ما،  کار  آزمایشگاه ها.  سایر  و  همکاران  کمک  با  البته 
است در کنار سایر آزمایشگاه های دانشکده و سایر دانشگاه ها. و به 
جاهای خوبی رسیده ایم. به هر حال در این زمینه میکروارگانیسم های 
دارد  ادامه  کار  هم  هنوز  به دست آورده ایم.  نفت خوار  اکستریموفیل 
درباره ی  را  اطالعات  از  بخشی  می توانید  که   ، داریم1  هم  سایتی  و 

اکستریموفیل ها به دست آورید.
آموزگار،  دکتر  از  عکس ها  بیابید!  محیط ها  این  در  را  اکستریموفیل ها 

www.extremophiles.ir  :برگرفته از

دریاچه ی نمک، آران و بیدگل

1 extremophiles.ir

چشمه ی اسیدی هراز

 در مقام قیاس با سایر کشورها، دانشگاه تهران و به طور کلی ایران 
در چه جایگاهی قرار دارد؟

جایگاه ما در دنیا در زمینه ی اکستریموفیل جایگاه بدی نیست. کاًل 
از نظر علمی با تمام سختی هایی که در کشور ما وجود دارد، به هر 
حال اگر مالک را میزان paperهای علمی در نظر بگیریم که در دنیا 
یکی از مالک هاست، از نظر روند تولید علم در جایگاه مناسبی هستیم 
و خیلی خوب جلو رفته ایم. در 2011 سریع ترین پیشرفت را در علم 
داشته ایم. ولی مهم این است که این علمی که گسترش می دهیم را وارد 
زندگی روزمره ی ایرانی ها کنیم تا مشکالت کشور حل شود. ما هنوز 
در این قسمت مشکل داریم. از دیدگاه علمی هم حداقل در زمینه ی 
در  هستیم. حداقل  دنیا  در  مطرح  ما جزء گروه های  اکستریموفیل ها 
خاورمیانه کشور اول هستیم. در دنیا هم جزء کشورهای خوب هستیم 
الجزایر میکروب های  که به ما اعتماد دارند. کشورهایی مثل هند و 
خود را برای شناسایی به اینجا می فرستند تا بررسی شوند. این افتخاری 
است که کشورهای دیگر برای کارهای میکروبی به ما نیاز دارند. از 
نظر تاکسونومی در جایگاه خوبی هستیم. این اتفاق خوبی است که 
ما را در کمیته ی علمی نام گذاری پروکاریوت ها کاندید کرده اند و 
این یعنی ایران می تواند از دیدگاه تاکسونومی میکروبی هم جایگاهی 
داشته باشد. این اتفاق در سال 2012 افتاد. خیلی از کشورها به ما اعتماد 

دارند و با ما همکاری می کنند.
  در دوران کارشناسی چقدر به آینده ی خود امیدوار بودید؟

من میکروبیولوژی را دوست داشتم و وقتی وارد این رشته شدم مصمم 
من  کرد.  کمک  من  جلورفتن  به  خیلی  این  و  دهم.  ادامه  که  بودم 
باالتر می رفتم  بدون وقفه طی کردم و هر دوره ای که  را  دوره هایم 
و خداوند کمکم  می شد  بیش تر  روم  جلوتر  می توانم  این که  اطمینان 
کرد. البته جای پیش رفت بسیار هست و آدم نباید از جایی که هست 
راضی باشد و بداند که خیلی بیش تر می تواند پیش رفت کند تا آخرین 
لحظه ی عمرش.  لذت ببریم اگر هنگام مرگ به دنبال یک یافته ی 
جدید باشیم.  همان کاری که ابوریحان بیرونی کرد. نمی دانیم که مثل 
او می شویم یا نه، ولی اگر واقعا عاقبت به خیری یک چیز مهم است، 
یک مورد همین است که آدم تا آخر عمرش به دنبال یک یافته ی 

جدید باشد. این به نظر من خیلی ارزشمند است.
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را  امروز  دانشجویان  بگویید.  درستان  کالس های  درباره ی     
چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بخواهم دانشجویان امروزم را با زمانی که خود درس می خواندم 
مقایسه کنم، خیلی درست نیست. شرایط عوض شده، امکانات عوض 
بچه ها  از  ایجاد شده است. من  بچه ها  نیازمندی های جدیدی در  شده، 
راضی هستم. آن ها پیش رفت می کنند. برخی از همکارانم می گویند 
استاد فقط  باید خودش دنبال علم برود.  لیسانس  دانشجو در دوره ی 
باید  استاد  نظر من یک  به  او نشان می دهد. ولی  به  یک راهکار را 
معلم باشد و همه چیز را به بچه هایش یاد دهد. چارچوب علم را خوب 
به آن ها یاد دهد. بسیار ساده و بسیار ریز و دقیق. دانشجویی که از 
ما  نمی داند.  را  چیزها  خیلی  می شود،  دانشگاه  وارد  دبیرستان  دوران 
برو کتاب هزار  و  است  این سرفصل  بگوییم  و  نباید رهایش کنیم 
صفحه ای را بخوان؛ دانشجو خودش را گم می کند. همان طور که فرزند 
خود را حمایت می کنیم باید بچه هایمان را در دانشگاه از نظر درسی 
حمایت کنیم. شاید در بقیه ی موارد من نتوانم به آن ها کمک کنم. 
وقتی همه ی موارد را به او یاد دادیم، حال انتظار داریم پیش رفت کند. 
دارم که جلو  توقع  دانشجو  از  بعد  بستری آماده می کنم و  من یک 
برود. برخی کم تر جلو می روند و برخی بیش تر. ولی به هر حال وقتی 
فارغ التحصیل می شوند همگی تا حدی میکروبیولوژی بلدند و کسی که 
بیش تر تالش کند به جای بهتری می رسد. بچه های ما بچه های پاکی 
هستند. انسان هر سالی که زنده می ماند خطاهایش بیشتر می شود.کسی 
که بیست سال کوچک تر است مطمئنًا از من معلم خطاهای کم تری 
دارد. پس باید با نگاه مثبت با بچه ها رفتار کرد و به عنوان بزرگ تر 
و به عنوان معلم راه و رسم زندگی و راه درست را به آن ها گفت. تا 
ان شاء اهلل با دیدگاه درست و علمی جلو بروند. دانشجو آمده دانشگاه تا 
درس بخواند. دانشگاه فرصتی است که دیگر تکرار نمی شود. از این 
فرصت باید خوب استفاده کرد. دانشگاه محل یادگیری علم است و 
باید به این قسمت بیش تر تکیه شود. همیشه با آدم هایی پاک روبه رو 
هستی و با آن ها صحبت می کنی. تا وقتی از دانشگاه بیرون نرفته ایم 
از بد بودن دنیایمان خبر نداریم. من هم روزی مانند دانشجوهایم بودم. 
و من لذت می برم که با بچه های خودم در دانشگاه هستم. کسانی که 
مثل خودم هستند، روبه رویم می نشینند، همان نگاه هایی را دارند که 

من داشتم و به چیزهای دیگر فکر نمی کنند.
  آینده ی این رشته را چگونه می بینید؟

آینده ی  درصد   80 غیرمستقیم  به طور  و  درصد   60 مستقیم  به طور 
بیوتکنولوژی وابسته به دنیای میکروبی است. بنابراین آینده در این 
کشور فوق العاده خواهد بود به این شرط که خودمان صاحب اندیشه 
باشیم؛ صاحب کار باشیم. نه این که درس بخوانیم که یک جایی کار 
رویشان  کرد.  فکر  میکروب ها  توانمندی های  روی  می شود  بکنیم. 
یا  بخوانم  پزشکی  میکروب  من  می پرسند  من  از  گاهی  کرد!  فکر 
در  یا  زد  آزمایشگاه  می توان  با کدام  است؟  بهتر  پایه؟ کدام  علوم 
نیامده ایم درس بخوانیم که در آزمایشگاه  آزمایشگاه کار کرد؟ ما 
را  از مشکالت کشور  ما می خواهیم یکی  تشخیص طبی کار کنیم. 
چه  میکروب ها  با  بدانیم  که  می خوانیم  میکروبیولوژی  کنیم.  حل 
موفق شد. یک  و  ساده کرد  می توان کرد. حتی کارهای  کارهایی 
بار سر کالسی گفته بودم می توان قارچ ها را پرورش داد و استفاده ی 
خوراکی کرد. یکی از بچه ها بعد چند سال آمده بود و می گفت من 

قارچ کشت می دهم و پول در می آورم. شغل من معلمی است و آن 
را با هیچ چیز عوض نمی کنم. چون لذت معلمی چیز دیگری است. 

  درباره ی امکان انجام کارهای تحقیقاتی در دوران کارشناسی 
توضیح دهید.

کار تحقیقاتی خوب است. اگر پایه ی علمی مناسبی داشته  باشید کار 
لیسانس  تحقیقاتی در هر دوره ای خوب است. من خودم در دوران 
با کمک  ایران  شهرستان های  از  یکی  در  من  پژوهشی کردم.  کار 
یکی از اساتید بزرگوارم آقای دکتر رضاییان استاد تک یاخته شناسی 
دانشکده ی بهداشت کار پژوهشی کردم. ما رفتیم و به ایشان گفتیم 
که دوست داریم کار پژوهشی بکنیم. ایشان از ما استقبال کردند با 
این که ما ترم پنجم یا ششم بودیم. وقتی ایشان عالقه ی ما را دید کار 
بزرگی را به ما سپرد و به ما اعتماد داشت. همیشه به ما سر می زد و 
کارمان را زیر نظر داشت. کار ما تعیین میزان شیوع انگل روده ای 
در مدارس یکی از شهرهای بزرگ ایران بود. من و چهار نفر دیگر 
یک گروه بودیم که در دوره ی لیسانس همیشه با هم بودیم. حدود 
صد مدرسه ی ابتدایی را در آن شهر بررسی کردیم و dataهایی را 
که به دست آوردیم در اختیار استادمان قرار دادیم و او توانست آن ها 
را ارائه دهد. ولی ما یک دانش پایه ای داشتیم که باید به دست آید. 
در دوران لیسانس استاد راهنما نقش بسیار مهمی دارد و کار به او 
بودیم. کتاب  راهنمایمان  استاد  اختیار  در  موم  مثل  ما  است.  وابسته 
می خواندیم و در عین حال هرچه استادمان می گفت انجام می دادیم. 
نیاز داریم که الگوی  یادمان باشد که به یک استاد راهنمای خوب 
کاری را مشخص می کند. در دوران لیسانس هم خوب است که بچه ها 
باید  انجام دهند ولی سخت است. زیرا در کنار آن کار  کار عملی 
خوب هم درس بخوانند. این خیلی خوب است. حداقل آن این است 
که دانشجو با شروع کار آشنا می شود و دیدگاه خوبی به دست می آید 

که در دوره های ارشد و دکتری ان شاء اهلل به جاهای بهتری می رسد.
  چه توصیه هایی برای دانشجویان کارشناسی دارید؟

توصیه ام این است که قدر خود را دانشگاه تهران بدانید. این فرصت ها 
خیلی زود می گذرند. من که االن این جا هستم دوست داشتم باز هم 
این  می توانستم  هستم  االن  که  چیزی  از  بهتر  خیلی  شاید  برگردم. 
دوره را بگذرانم. با هم دوست باشید و باهم سینرجیسمی داشته  باشید! 
رقابت هم اگر دارید رقابت مثبت داشته باشید. رقابت آمنسالیسمی یا 
منفی نداشته باشید. رقابت کنید، هم زیستی کنید، هم یاری کنید. بدانید 
آن چه که باعث پیش رفت شما می شود گروهتان است نه یک فرد به 
تنهایی. در گروه، به هم احترام بگذارید به خاطر توانمندی که هر فرد 
دارد. به هر فرد به خاطر توانمندی اش اعتبار و ارزش دهید و بگویید 
اگر این توانمندی تو نبود گروه ما خوب جلو نمی رفت حاال ممکن 
است آقا یا خانمی توانمندی کم تری داشته باشد یا بیش تر. هر دو به 
هم نیاز دارند. باید دانست که با کمک همه ی افراد با هم است که 

گروه جلو می رود.

ما  اختیار  این که وقت خود را در  از  بسیار ممنونم  آقای دکتر،   
قرار دادید.
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همزیستی هایی که نمی دانید
غزاله صابر آملی

gh.saberamoli@gmail.com
کیمیا علی زاده

kimia.alizadeh.10@gmail.com

صرفًا   ،1877 سال  از  پیش  تا  که  است  واژه ای   »Symbiosis«
اصطالحی در علوم اجتماعی برای اشاره به مردمی که با هم در یک 
جامعه زندگی می کنند، بوده است. اما پس از این سال، عالوه بر مفهوم 
قبلی، برای شرح رابطه ای مشابه در علم زیست شناسی نیز به کار می رود 
مدت  به  ارگانیسم،  چند  یا  دو  آن،  در  که  دارد  اشاره  موقعیتی  به  و 
با هم زندگی  پایدار، در رابطه ای نزدیک  نسبتًا  طوالنی و به صورت 
بهترین  شاید  و  است  فراگیر  بسیار  طبیعت  در  همزیستی  می کنند. 
با  مطالعه شده  گیاهان  همه ی  همزی بودن  ادعا،  این  اثبات  برای  مثال 
قارچ ها، باشد. عالوه بر همزیستی های معمول، گاه در طبیعت، به روابط 
این  از  به سه مورد  ادامه  برمی خوریم که در  انتظاری  از  بدیع و دور 
گونه همزیستی های جالب می پردازیم. یک ارگانیسم از یک رابطه ی 
ببیند یا  یا زیان  ببرد  همزیستی که در آن دخیل است می تواند سود 
هیچ تأثیری نپذیرد. نوعی از همزیستی که در آن هر دو طرف سود 

می برند و مثال های مذکور در این مقاله از این نوع اند، همیاری است.
درون همزیستی جلبک سبز و جنین سمندر

و   Oophila amblystomatis سبز  جلبک  بین  همزیستی  وجود 
 120 از  بیش   Ambystoma maculatum خال دار  سمندر  جنین 
نوع  از  همیاری  رابطه یک  این  سال 2010  تا  شد.  پیش کشف  سال 
برون همزیستی محسوب می شد، تا این که در این سال محققان دانشگاه 
Dalhousie پی بردند که این رابطه نزدیک تر از چیزی است که قباًل 

تصور می شد: یک همیاری از نوع درون همزیستی.
شاید جالب ترین نکته در مورد این کشف، آن باشد که درون همزیستی 
یک  بین  شناخته شده  درون همزیستی  اولین  سمندر  جنین  و  جلبک 
میزبان  مختلفی  بی مهرگان  است.  مهره دار  و یک  یوکاریوتی  جلبک 
درون همزی های فتوسنتزکننده هستند اما حضور یک درون همزی در 
سلول های یک مهره دار، به دلیل وجود سیستم ایمنی اختصاصی پیشرفته 
در این جانداران، دور از انتظار است. با این حال، به وجودآمدن یک 
همکاری بین جلبک و سلول های جنین سمندر که سیستم ایمنی کاملی 

ندارد، امکان پذیر است.
بالغ بیش تر عمر خود را در زیر زمین می گذراند و هر شش  سمندر 
ماه یک بار از النه اش خارج شده، در آبگیرها و برکه ها تخم  گذاری 
می کند. در چنین جاهایی، تخم سمندر با کمبود اکسیژن مواجه است. 
سلول های جلبکی به صورت برون همزی و به شکل توده ای ژله مانند 
درون کپسول تخم1 حضور دارند )شکل 1( و مشکل کمبود اکسیژن 
استفاده  تخم  نیتروژن دار  زاید  مواد  از  برطرف کرده و خود،  را  تخم 
می کنند. از نتایج این همکاری می توان به کاهش مرگ ومیر جنین ها، 
بزرگ تر و قوی تر بودن جنین ها، زودتر بیرون آمدن جنین ها از تخم 

egg capsule 1، پوششی است که اطراف تخم لقاح یافته را می پوشاند. تخم برخی 
جانوران از جمله سمندر و کوسه، این پوشش را دارد.

... اشاره کرد. کاهش رشد جلبک بعد از خروج جنین از تخم نشان  و 
می دهد که خود جنین به رشد جلبک کمک می کند؛ نه کپسول تخم آن.
هجوم  سمندر  بافت های  به  تخم،  کپسول  درون  جلبکی   سلول های 
خاصیت  واسطه ی  به  بار  اولین  برای  درون بافتی  جلبک  می برند. 
autofluorescence کلروفیلش، در جنین 39 روزه تشخیص داده شد 
)شکل 2(. با عکس برداری از قسمت های مختلف بدن جنین، سلول های 
محافظ گوش  استخوان  از  )بخشی  بافت های کپسول گوشی  در  جلبکی 
داخلی(، حلق، لوله ی عصبی و حتی قلب دیده شدند. شکل های 3 و 4 نیز، 
حضور جلبک را در درون سلول جنین سمندر نشان می دهند. جلبک های 

درون بافتی و درون سلولی، در اوایل مرحله ی الروی ناپدید می شوند.

شکل 1. توده های جلبکی درون کپسول های تخم.

عکس  در  کلروفیل،  داشتن  واسطه ی  به  که  هستند  جلبک هایی  قرمز  نقاط   .2 شکل 
فلورسنس دیده می شوند )A سلول جلبک را نشان می دهد(.

شکل 3. یک سلول جلبکی درون سلول ماهیچه ای جنین سمندر )A نشان دهنده ی سلول 
جلبک است(.
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غشاهای   T سمندر.  جنین  گوارشی  دستگاه  سلول  درون  جلبکی  سلول  4. یک  شکل 
تیالکوئیدی جلبک، S گرانول  نشاسته ی جلبک است.

مقاومت گرمایی؛ نتیجه ی همزیستی گیاه/قارچ
گروهی از محققان برای آزمایش این که آیا قارچ همیار به سازگاری گیاه 
 Dichanthelium با محیط کمک می کند یا خیر، 200 گیاه از گونه ی
هستند،  زمین گرمایی  خاصیت  دارای  که  مناطقی  از  را   lanuginosu
جمع آوری کردند. خاک این مناطق در طول سال دمایی بین 20 تا 50 
اندوفیت1  قارچ  از  را  گیاهان  این  از  دارد. گروهی  سانتی گراد  درجه ی 
آن ها که از جنس Curvularia  است، زدودند. در غیاب تنش گرمایی، 
گیاهان دارای اندوفیت و بدون اندوفیت، تفاوتی قابل اندازه گیری در رشد 
یا نمو نشان ندادند. ولی با افزایش دمای خاک، گیاهان بدون اندوفیت 
خشک و چروکیده شدند و در دمای C°65 از بین رفتند، در حالی که 
گیاهان دارای اندوفیت دمای دائمی C°50 را تا سه روز و دمای نوبتی 
C°65 را تا 6 روز تحمل کردند و زنده ماندند. بررسی های بیش تر در 
محیط طبیعی دنبال شد و ثابت گردید که گیاهان همزیست با قارچ ها 
نسبت به سایرین، سبزتر بوده، جرم برگ و ریشه شان نیز بیش تر است. 
شدن  محافظت  می برند،  رابطه  این  از  طرف  دو  هر  که  نفعی  مهم ترین 
مانند  همیاری  این  پیدایش  پایه ی  احتمااًل  اما  باالست  دمای  برابر  در 
از  قارچ  استفاده ی  مانند  ساده ای  اهداف  گیاه-قارچ،  همیاری های  اکثر 
محصوالت فوتوسنتزی گیاه و... باشد. مکانیسمی که این مقاومت را ایجاد 
می کند، دقیقًا مشخص نشده است ولی دو مکانیسم پیشنهادی وجود دارد: 
1. مالنین تولیدشده در دیواره ی سلولی قارچ، گرما را درون هیف2 پخش 
می شود  باعث  زیستی« عمل کرده،  »کلید  مانند یک  قارچ   .2 می کند. 
که گیاهان دارای اندوفیت سریع تر از گیاهان بدون اندوفیت سیستم های 

ضدتنش خود را فعال کنند.
همزیستی سه گانه

میکروارگانیسم ها نقشی اساسی در اکوسیستم ها بازی می کنند، از جمله 
حضور در چرخه ی مواد معدنی و میانجی گری واکنش های مهم بین اجزای 
زنده و غیرزنده ی محیط. قارچ های تک سلولی که اغلب با عنوان مخمر از 
آن ها نام برده می شود از جمله میکروارگانیسم هایی هستند که در همه جا 

endophyte 1، باکتری یا قارچ درون همزی که درون گیاه زندگی می کند بدون 
این که باعث بیماری آن شود.

hyphae 2، ساختار ریشه مانندی که سبب اتصال قارچ به گیاه میزبانش می شود.

یافت می شوند؛ حتی در محیط هایی با ویژگی ها و شرایط افراطی مانند 
بر  اکثراً  آنها   .  ... و  اسیدی  آب های  اقیانوس ها،  اعماق  باال،  دمای 
از آن ها در خاک  روی سطح گیاهان و خاک وجود دارند. عده ای 
کمک  گیاهان  کارایی  و  رشد  به  اغلب  و  دارند  تجزیه کننده  نقش 
می کنند )با ایجاد میکوریزا(. هرچند که تنوع زیستی و کارکردهای 
بوم شناسی آن ها هنوز به طور کامل مشخص نشده است، ولی قارچ ها 

از اهمیت اقتصادی باالیی برخوردارند.
نام   به  مخمری  به  مربوط  می تواند  ارتباط ها  این  از  یکی 
زمستان  در  که  باشد  گیاهی  با   Metschnikowia reukaufii
همیشه سبز کوهستانی  جنگل های  درختان  زیر  در  و  می شود  شکوفا 
زندگی می کند، گیاهی به نام Helleborus foetidus که در این 
رابطه بحث خواهیم کرد. این ارتباط دارای عنصر دیگری نیز می باشد 
 Bombus نام  به  زنبوری  است،  گل  این  گرده افشان  حشره ی  که 
آن  در  که  محلی  دلیل  به   H. foetidus گیاهان   .terrestris
قرار  خورشید  نور  مستقیم  تابش  معرض  در  کم تر  می کنند  زندگی 
است. ولی  نور خورشید کم  با  احتمال گرم شدن آن ها  می گیرند و 
با  که  دارند  وجود  مخمرهایی  آن ها  شهد  در  که  شده است  مشاهده 
انجام متابولیسم و اکسیداسیون بر روی قند موجود در شهد که عمدتًا 
ساکارز است موجب افزایش دمای داخل گل می شوند. در واقع نوعی 

ارتباط همیاری بین قارچ مخمر و گیاه به وجود می آید.
محققان برای تأیید این همیاری دو آزمایش را بر روی این گیاه انجام 
داده اند. در آزمایش اول به بررسی تأثیر حذف مخمرها از داخل گل 
پرداختند و در آزمایش دوم تأثیر واردکردن مصنوعی مخمرها را به 
درون گل های فاقد مخمر مورد ارزیابی قرار دادند. در آزمایش اول، 
دما به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرد و در آزمایش دوم، دما 

به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت. 
 H. گل  بر   M. reukaufii مخمرهای  مشابه  گرمایی  تأثیرات 
foetidus در محل زندگی اش با تابش نور خورشید در مناطق باز در 
گیاه، این را نشان می دهد که در واقع مخمرها به جای نور خورشید در 
این گیاه ایفای نقش می کنند. همه ی این موارد درباره ی گیاه زمستانی 
دیگری که در جنگل های سایه دار زندگی می کند نیز قابل ذکر است، 
در این گل نیز جمعیتی از مخمرهای M. reukaufii زندگی می کنند 
که محیط درونی گیاه را گرم تر از محیط بیرون آن می کنند. نکته ی 
جالب در مورد مخمرهای M. reukaufii این است که آن ها خود 
به تنهایی می توانند در طبیعت، در محیط هایی که دما در آن ها نزدیک 
به نقطه ی انجماد آب است نیز زندگی کنند و زنده بمانند و به تعداد 

زیاد و قابل مالحظه ای تکثیر شوند.
با صرف نظر از این که گیاه چگونه گرمای خود را به دست می آورد، 
افزایش دمای گل می تواند با ایجاد تأثیر مثبت بر مکانیسم هایی مانند 
جذب گرده افشان ها، رویش گرده، رشد لوله ی گرده، لقاح های موفق 
و ... موجب افزایش تولیدمثل شود. احتمال می رود که گرمای داخل 
تخمدان  دمای  افزایش  از  شده است،  ایجاد  مخمرها  توسط  که  گل 
گیاه باشد. به این ترتیب، مخمر می تواند باعث موفقیت تخمدان در 
جذب  افزایش  موجب  می  تواند  به تنهایی  خود  گرما  شود.  تولیدمثل 
برای   ،H. foetidus گیاهان  در  گرما  تولید  شود.  گرده افشان ها 
برای  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زمستان،  در  گرده افشانی 
مثال یکی از گرده افشان های مهم و اصلی گیاه H. foetidus، زنبور 
گرم تر  که  گلی  روی  بر  می دهد  ترجیح   ،Bombus terrestris
است بنشیند، به عالوه، زنبور B. terrestris، سر و قفسه ی سینه و 



نشریه علمی تخصصی دنا
شماره ششم - اسفند 91 25

بیش تر قسمت شکم خود را برای گشتن به دنبال شهد به داخل پوشش 
گل می برد و از این رو نه تنها از شهد گرم، بلکه از هوای گرم داخل نیز 
سود می برد و استفاده می کند. همان طور که گفته شد، اولویت زنبور با 
گل گرم تر است، اما این احتمال نیز وجود دارد که گل گرم تر با میزان 
کم تری قند در شهد همراه باشد، که این نکته نیز در جایگاه خود دور 
از اهمیت نیست. میزان گرمای گل با درصد میزان قند رابطه ی عکس 
که  است  متابولیسمی  فرعی  محصول  گرما  این  که  دلیل  این  به  دارد، 
موجب افت میزان قند در شهد می شود و این مسئله می تواند وضع را برای 
زنبورها در اساس و پایه ی کار انتخابشان سخت کند، که آیا گل گرم تر 

را انتخاب کنند یا گل با شهد بیشتر ولی با دمای کم   تر.
روشن ساختن تأثیر عمده  ی مخمر ها به عنوان سومین عضو در این همیاری 
)گیاه-گرده افشان( جای بسی بحث دارد، به این دلیل که آن ها میزان قند 
را به طور جدی کاهش می دهند )درحالی که قندها برای گرده  افشان ها 
پارازیت و  به صورت  اول  این مخمرها در وهله ی  خیلی مهم اند(، پس 
بهره بردار از همیاری گیاه و گرده افشان دیده می شوند. هرچند، فرض این 
که گیاه وگرده افشان هیچ سودی از وجود مخمر نمی برند، درست نیست. 
مثالی برای تأیید این قضیه ، میزان زیاد الکلی است که در شهد نخل های 
جذابیت  موجب  درنهایت  که  می شود  تولید  مخمر ها  توسط  گرمسیری 
بیش تر گل های آن ها برای پستانداران گرده افشان آن گیاه می شود. پس 
در نتیجه گرمای تولید شده در گیاهان گلدار، می تواند در شرایط خاص 

محیط برای گیاه یا گرده افشان و یا هر دوی آن ها مفید باشد. 
است  این  یادآور  شگفت انگیز  ارتباطات  این  از  پرده برداری  و  کشف 
که چطور تمام اجزای طبیعت برای داشتن بهترین و بی عیب ونقص ترین 
عملکرد و بازده، همچون قطعات پازل کنار هم قرار گرفته اند.                                                                                               
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اگر ایده ی سرمایه آفرین دارید: 

اولین روزهای آغاز به  کار انجمن سال 91 بود که جناب آقای دکتر 
حبیبی رضایی، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران و استاد بیوشیمی دانشکده ی زیست شناسی، نشستی با 
چند تن از اعضای فعلی و سابق انجمن علمی زیست شناسی و هسته ی 
علمی بسیج پردیس علوم ترتیب دادند و در آن پیرامون حمایت مرکز 
رشد از ایده های دانشجویی برای تبدیل آنها به سرمایه و سودآوری 
صحبت نمودند. چند ماه پس از آن جلسه و با آغاز به کار جدی مرکز 
رشد در راستای برقراری ارتباط با دانشجویان، جلسه ای با انجمن ها و 
کانون های دانشگاه برگزار شد و در آن آقای دکتر حبیبی رضایی و 
خانم دکتر محمدخان )مشاور مرکز رشد( سخنرانی کرده و موضوع 
تبدیل ایده ها به سرمایه و کمک به دانشجویان جهت ایجاد شرکت های 
برای  عمومی  این جلسه ی  آن جا که  از  نمودند.  مطرح  را  دانشجویی 
برقراری ارتباط با تک تک دانشکده ها کافی نبود، جلسات خصوصی 
با نمایندگانی از دانشکده ها برگزار شد که نخستین دانشکده ی مدعو، 
دانشکده ی زیست شناسی بود. در این جلسه که نگارنده )دبیر انجمن 
علمی( و نیز معاون بسیج پردیس علوم به عنوان نمایندگان دانشکده ی 
زیست شناسی حضور داشتیم به بررسی انواع حمایت های مرکز رشد از 
دانشجویان دانشکده و موانع موجود پرداخته شد. البته برخی ایده ها ذاتًا 
سرمایه آور نیستند و یا ممکن است مسیر سرمایه آوری شان به گونه ای 
نباشد که حمایت عملی از آن طرح ها صورت گیرد، اما موارد بسیاری 
هم وجود دارند و خواهندداشت که با حمایت مرکز می توانند مراحل 
نه چندان ساده ی تبدیل طرح به سرمایه را طی کنند. تالش ها صورت 

می گیرد تا این حرف ها در حد شعار نباشند و عملی شوند. 
است  تهران آماده  دانشگاه  فناوری  علم و  پارک  اینک مرکز رشد 
در  رشد  مرکز  نمایندگی  طریق  از  را  خود  ایده های  دانشجویان،  تا 
دانشکده )که به زودی انتخاب و معرفی می شود( بیان نمایند تا پس 
به  تسهیالت  ارائه ی  و  مناسب  و  الزم  حمایت های  انواع  بررسی،  از 
عمل آید. دانشجویان هم چنین می توانند با مراجعه به وبسایت پارک1  

اطالعات بیشتری در رابطه با حمایت های مرکز رشد کسب نمایند.

توسط  که  می شناسید  را  جهانی  مشهور  شرکت  چند  شما  راستی، 
تعدادی دانشجو بنیان گذاری شده اند؟!

حسن رخش خورشید 

                             

1 www.stp.ut.ac.ir
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ژل الکتروفورز DNA را به ارزانی و ایمنی در خانه ی خود تهیه کنید! 

تکنیک الکتروفورز از تکنیک های بسیار مهم و اساسی در زیست شناسی مولکولی است که به طور گسترده در آزمایشگاه های 
تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. اما برای استفاده در آزمایشگاه های آموزشی به ویژه در دبیرستان ها و یا برای استفاده ی خانگی 
افراد عالقه مند نسبتًا گران است و تهیه ی مواد الزم برای تهیه اش نیز بعضًا به آسانی ممکن نمی باشد. اما پژوهشگران روش تهیه ی ژل 
الکتروفورزی را معرفی کرده اند که نسبتًا آسان و ارزان تهیه می شود و شامل مواد شیمیایی خطرناکی هم نیست و با این که کیفیت 

عملی کم تری نسبت به نمونه های تحقیقاتی دارد، اجرای آن ساده است و نتایج هم راضی کننده اند. 
همان طور که در شکل نشان داده شده است یک محفظه ی پالستیکی به ابعاد x 14 x 20 5 سانتی متر، فویل آلومینیومی به عنوان 
الکترود، پنج باتری های 9 ولتی که به طور سری بسته شده اند، و آگار برای تهیه ی ژل )به جای آگارز(، این دستگاه را تشکیل 
برای   Gentian Violet از  نیز  و  بافر ژل  عنوان  به  طعام  نمک  و  از سدیم بی کربنات  مخلوطی  مثل   pH بافرهای  از  می دهند. 

رنگ آمیزی )به جای اتیدیوم بروماید( استفاده می شود. الکتروفورز اجراشده بر روی این ژل موفقیت آمیز بوده است. 

منبع: 
S. Ens et al, Inexpensive and safe DNA gel electrophoresis using household materials, Biochem-
istry and Molecular Biology Education, Vol. 40, No. 3, pp. 198-203, 2012

حسن رخش خورشید 
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زیست شناسی عشق
شقایق نواب پور

sh.navab@gmail.com

به احتمال زیاد شما که اآلن در حال خواندن این متن هستید، بارها با 
واژه عشق مواجه شده اید، و به دفعات خود آن را تجربه کرده اید. ولی 
آیا تا به حال به چگونگی آن نیز اندیشیده اید؟ این که چرا وقتی فرد 
مورد عالقه خود را می بینید دچار اضطراب، افزایش ضربان قلب و فشار 

خون و ... می شوید؟ 
از همین ابتدا تکلیف را مشخص کنیم، در این نوشته، هیچ گونه توضیحی 
درباره ی چرایی عاشق شدن یا معیارهای افراد داده نمی شود. این که چرا 
توضیح  عهده ی  از   ،Q نه  و  کرده  جلب  را  شما  نظر   W خانم/آقای 
این جانب، و دانشمندانی که در این راه تحقیق کرده اند، خارج است! 
ولی در این جا می توانید با رخدادهای بیوشیمیایی و عوامل درونی بدن، 

در هنگام عاشق شدن، آشنا شوید.
به طور کل، این قبیل احساسات را به 3 دسته یا مرحله تقسیم می کنند:
بسیار  نقش  هورمون  دو  مرحله  این  در   .)Lust stage( هوس   -1
پررنگی دارند، دو هورمون آشنا به نام های استروژن و تستوسترون. از 

این دو هورمون، به عنوان هورمون های جنسی نام برده می شود. 
2- فاز جذب شدنAttractive stage( 1(. این مرحله معمواًل بین چند 
ماه تا حدوداً 3 سال خواهد بود و شامل عالئمی چون کاهش تمرکز بر 
هر موضوعی به جز معشوق، افزایش انرژی، کاهش اشتها، کم خوابی، 
دیدن جنبه های مثبت معشوق و ... است. هر کدام از این عالئم به یک 
باز می گردد.   )... نوروترانسمیتر و  از عوامل شیمیایی )هورمون،  نوع 

خالصه ای از این مواد و کارکرد آن ها آورده شده است:
1( فنیل اتیل آمین )PEA یا مولکول عشق!(. به مقدار زیاد در شکالت 
یافت می شود و در شرایط عادی برای افزایش جریان انتقال اطالعات 
بین نورون ها به کار می رود. مشاهده شده است که در این مرحله، سطح 

PEA به شدت در بدن افزایش می یابد.
2( فاکتور رشد عصبی )Nerve growth factor(. فاکتوری است 
که در هنگام نوروژنز یا آکسون سازی در مغز تولید می شود و برای 
مراقبت از نورون های تولید شده الزامی است. به طور معمول، در هنگام 
... جدیدی روبه رو  و  تفکرات  احساسات،  تصاویر،  با  فرد  عاشق شدن 

می شود که نیاز به نوروژنز را نشان می دهند.
3( دوپامین. دوپامین نوروترانسمیتری است که به مقدار خیلی زیادی 
 VTA یا به اختصار Ventral Tegmental Area از ناحیه ای به نام
)واقع شده در عقده های قاعده ای مغز؛ که عملکرد اصلی شان در ارتباط با 
حرکات بدن است( بیش تر از هر جای دیگری )به جز جسم سیاه( ترشح 
دوپامینرژیک  پایانه ی آکسون های  از هسته هایی که  یکی  و  می شود 
است.   Nucleus Accumbens شده است،  واقع  آن جا  در   VTA
این سیستم بخشی از سیستم پاداش )Reward( می باشد. به این معنی 
که با ترشح دوپامین از VTA و اثر بر Nac احساس پاداش و لذت 
به فرد دست می دهد! در این مرحله، سطح دوپامین نیز به شدت در مغز 

افزایش می یابد.
که  این صورت  به  است.  کوکائین  به  شبیه  بسیار  جهتی  از  دوپامین 

1 Intense romantic love

توسط دستگاه 2fMRI  در هنگام مصرف کوکائین و هم چنین در مرحله ی 
عاشق بودن، از مغز افراد عکس برداری شد. عکس های به دست آمده بسیار 

به یک دیگر شبیه بودند!
و  تستوسترون  افزایش  باعث  می تواند  دوپامین،  مناسب  میزان  به  حضور 

راه اندازی مسیرهای جنسی )به ویژه در مردان( شود.
حس  ایجاد  باعث  آن  رهایی  که  است  نوروترانسمیتری  سروتونین.   )4
یوفوریا یا سرخوشی و نشاط می شود. کاهش سروتونین می تواند موجب 
افسردگی گردد. میزان سروتونین نیز به مقدار قابل توجهی در این مرحله 

افزایش می یابد.
5( نوراپی نفرین. که از دوپامین سنتز می شود و مانند آن از کته کوالمین ها 

محسوب می شود.
6( کورتیزول. که از غده ی فوق کلیه ترشح می شود و در حاالت هیجانی 

و استرس نقش به سزایی دارد.
و  قلب  ضربان  سرعت  افزایش  باعث  عمومًا  کورتیزول  و  نوراپی نفرین 
فشار خون، حس بال زدن یک پروانه در معده، یخ کردن و لرزیدن دست ها 

و سایر واکنش های مشابه دیگر می شوند.
نکته ی جالب این جاست که میزان تمامی این عوامل بعد از اتمام این مرحله 

به حالت عادی خود باز می گردد!
فاز خودنمایی  این  Attachment stage. دو هورمون مهم که در   -3
می کنند، اکسی توسین و وازوپرسین )هورمون ضدادرار یا ADH( هستند. 
ترشح  و  تولید  زایمان،  هنگام  رحم  عضالت  انقباضات  در  اکسی توسین 
شیر از پستان ها بسیار نقش اساسی دارد. همچنین اخیراً کشف شده است 
که OT در اعتماد به انسان ها و شناخت اجتماعی نیز مؤثر است. بدین 
صورت که اگر در بازی های گروهی که به اعتماد به یکدیگر نیاز دارد، 
به بینی تعدادی از شرکت کننده ها OT اسپری شود، میزان اعتماد آن ها به 
همگروهی خود افزایش می یابد! ADH نیز در بازجذب ادرار و گشاد شدن 
قطر رگ ها عملکرد دارد. این دو هورمون )به ویژه اکسی توسین در زنان( 
نقش ارزنده ای در ایجاد همبستگی و پیوند طوالنی مدت به فرد دیگر دارند. 

سرچشمه ی عشق مادر به فرزند نیز اکسی توسین می باشد.
آزمایش های دکتر هلن فیشر و همکارانش در رابطه با مرحله دوم:

اظهارات  طبق  که  را  داوطلبانی  از  تعدادی  ابتدا  جالب،  آزمایش  این  در 
صندلی  یک  روی  تک تک  می بردند3،  سر  به  دوم  مرحله ی  در  خودشان 
نشاندند و از آن ها خواستند در سه مرحله به عکس دوستان عادی، خانواده 
از مغز آن ها  ثانیه نگاه کنند. در همین حین  به مدت چند  و معشوقشان 
یک  توسط  مرحله   3 این  بین  در  کردند.  تهیه  تصاویری   fMRI توسط 
درگیری های  و  تفکرات  هرگونه  از  را  داوطلب  ذهن  کاربردی  روش 
احساسی خالی می کردند. به این صورت که به داوطلب گفته شد یک عدد 
چهار رقمی به صورت رندوم انتخاب کند و به مدت کمتر از 1 دقیقه به 
صورت شمارش معکوس، بشمارد. )به طور مثال، 8452، 8451، 8450،...(

2 Functional Magnetic Resonance Imaging
3 Madly in love
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شده است،  تهیه  داوطلبان  از  معشوق،  مشاهده ی عکس  هنگام  در  عکس،  این 
و نشان دهنده ی فعالیت باالی VTA در هنگام یادآوری معشوق می باشد. در 

صورتی که این فعالیت با مشاهده ی دو عکس دیگر رخ نداده است.

چند نکته:
* هنگام عاشق شدن، بیشترین توجه فرد به معشوق است؛ نه به این صورت 
که توجهش به معشوق زیادتر شده، بلکه توجهش به سایرین کمتر شده است.
* توانایی تشخیص بوی هر فرد مذکر دیگری جز معشوق، در زنان کاهش 

می یابد.
* مرکز مربوط به احساسات عاشقانه، با مرکز مربوط به فعالیت های جنسی 

در مغز متفاوت است.
*3 مرحله ی یاد شده، لزومًا در ارتباط ترتیبی با یکدیگر نیستند و می توانند 

برای افراد مختلف به طور همزمان، هم پوشانی داشته باشند.
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تازه ها
حسنا بابی نی

hosna.babini@gmail.com
برای  قدرتمندی  منبع  می تواند  انسان ها  دفعی  زائدات  از  بخشی 
نسبتًا  راه  دانشمندان  باشد!  بیماری ها  مطالعه ی  در  مغز  سلول های 
نورون  به  را  انسان  ادرار  در  موجود  سلول های  تا  یافته اند  ساده ای 

تبدیل کنند! 
این روش شامل سلولهای بنیادی جنینی نمی شود. روش های قبل با 
مشکالت جدی هنگام پیوند، از جمله خطر ابتال به سرطان همراه اند. 
در عوض، این روش از سلول های معمولی موجود در ادرار استفاده 
به سلول های اجداد عصبی )پیش ساز سلول های  می کند و آن ها را 

مغزی( تبدیل می کند. 
به  را  داده شده  کشت  خون  و  پوست  سلول های  معمواًل  محققان 
سلول های بنیادی چندتوانه ی القاشده تغییر می دهند که می توانند به 
سمت تشکیل هر سلولی در بدن بروند. اما ادرار منبع در دسترس تری 

محسوب می شود.
همکارانش  و  بنیادی  سلول های  زیست شناس   Duanqing Pei
نشان  چین،  در  گوانگژو  بهداشت  و  زیست پزشکی  مؤسسه ی  در 
داده بودند که سلول های اپی تلیال کلیه در ادرار می توانند به سلول های 
از  مطالعه،  آن  در  وجود،  این  با  کنند.  پیدا  تغییر  چندتوانه  بنیادی 
رتروویروس ها برای واردکردن ژن های الزم برای القای چندتوانی 
برنامه ی سلول که  تغییر  روشی رایج در   – استفاده شد  به سلول ها 
آرایش ژنتیکی سلول را تغییر می دهد و می تواند آنها را کم تر قابل 
همکارانش  و   Pei مطالعه  این  در  دلیل  همین  به  کند.  پیش بینی 
ژن هایی را معرفی کردند که از وکتورهایی استفاده می کنند که با 

ژنوم سلولی ادغام نمی شوند.
نیمی از زمان  یکی از آزمایش های آن ها بعد از 12 روز )حدوداً 
الزم برای تولید سلول های بنیادی چندتوانه ی القاشده( کلنی های گرد 
چندتوانه  بنیادی  سلول های  شبیه  که  تغییربرنامه یافته  سلول های  از 
بودند، تولید کردند. در کشت های بعدی، کلنی ها شکل روزت، که 
Pei و  بنیادی عصبی معمول است، به خود گرفتند.  در سلول های 
همکارانش سلول ها را به محیط کشت مورد استفاده برای نورون ها 
منتقل کردند و پی بردند که این سلول های تغییربرنامه یافته به سمت 

تشکیل نورون های عملکردی می روند.
هنگام تکرار آزمایش و پیوند سلول ها به مغز نوزاد موش، سلول ها 
تومور تشکیل ندادند. درعوض، هنگامی که مغز چهار هفته بعد مورد 
نورون ها  مولکولی  مارکر  و  شکل  سلول ها  گرفت  قرار  آزمایش 
می شوند،  تکثیر  کشت  محیط  در  نورونی  پیش سازهای  داشتند.  را 
برای  سلول ها  از  زیادی  تعداد  تولید  به  قادر  محققان  بنابراین 

آزمایش ها هستند. 
بنیادی  سلول های  از  که  ژنتیک  Mark Lalandeمتخصص    
استفاده  نوروژنتیک  بیماری های  بررسی  برای  القاشده  چندتوانه ی 
کرده است، بیان کرد منفعت این روش این می باشد که ادرار تقریبا 
برای  خون  نمونه ی  از  و  شود  جمع آوری  می تواند  بیماری  هر  از 

کودکان راحت تر است.

www.scientificamerican.com :منبع
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DNA دانش نامه ی اجزای ،ENCODE

آروتین غریبیان
arootin2000@yahoo.com

اطالعات   .]1[ میلیارد جفت باز ساخته شده است  از سه  بیش  از  انسان  ژنوم 
موجود در این »مولکول های شبه کریستال نامنظم« دستور ساخت مولکول های 
آلی دیگر را در خود دارد که می توانند سلول ها، بافت ها و درنهایت یک 
انسان کامل را بسازند ]2[. پروژه های داده محور1 بزرگی در راستای پی بردن 
انجام  از نظر زمانی، مکانی و برهم کنش ها  این اطالعات  بیان  به چگونگی 
شده است که معروف ترین آن ها پروژه ی ژنوم انسان )HGP( ]3[، پروژه ی 
HapMap ]4، 5[ و پروژه ی 1000 ژنوم ]6[ هستند. تمامی این پروژه ها 
از روش های next-generation sequencing به عنوان تکنیک عملی 
تولید داده استفاده کرده اند و با این پیش فرض انجام گرفته اند که اطالعات 
خام موجود در توالی DNA قابلیت کدکردن تمامی صفات وراثتی را دارند.
پروژه ی ژنوم انسان عالوه بر توالی ژنوم انسان، اطالعات مهمی از ساختار 
ژنوم در اختیار ما قرار داد. به طور مثال این که تنها 0,1% ژنوم انسان ها با 
 SNP2 همدیگر تفاوت توالی دارد، حدود 40-30 هزار ژن و 1,4 میلیون
وجود دارد، و همه ی انسان ها از یک جمعیت 10000 نفره ی اولیه در آفریقا 
منشأ گرفته اند. برخی از این اطالعات با مقایسه ی توالی ژنوم انسان با ژنوم 
موجوداتی که قباًل توالی یابی شده بودند، یعنی مگس سرکه و موش، به دست 
آن  بقیه ی  و  است  »عملکردی«  ژنوم   %4 تنها  این که  جمله  از  آمده بود، 
توالی یابی  با  انسان  ژنوم  از  ما  ذهنی  تصویر   .]3[ است   junk اصطالح  به 
موجودات دیگری مثل سگ، رت، شامپانزه و مرغ کامل تر شد )!(، تا این که 
در پروژه ای به نام توالی یابی ژنوم 29 پستاندار، مناطق حفاظت شده به خوبی 
این پیش فرض که مناطقی که تحت فشار تکاملی قرار  با  مشخص شده و 
دارند عملکردی اند، 5,5% ژنوم »عملکردی« معرفی شد ]7[. در شکل زیر 

تصور ما از ژنوم انسان در سال 2011 نشان داده شده است:

1 Data-first
2 Single Nucleotide Polymorphism

در سال هایی که این پروژه ها انجام می شد، تحقیقات نشان می داد که 
تغییرات تک نوکلوتیدی1 و تغییرات حذف و اضافه2 به تنهایی قادر به 
پیش بینی صفات وراثتی نیستند، هم چنان این سوال وجود داشت که 

باقی 95% ژنوم ما چه عملکردی دارد؟ ]8، 9[
در سال 2005 پروژه ای به نام ENCODE 3 با هدف تعیین تمامی 
مناطق عملکردی ژنوم انسان تعریف شد ]10[. تفاوت این پروژه با 
دیگر پروژه ها در تعریف »مناطق عملکردی« است. نه تنها مناطقی از 
DNA ژنومی که تحت فشار تکاملی حفاظت شده اند، عمل خاصی 
 DNA انجام می دهند، بلکه هر گونه »اتفاق بیوشیمیایی« که بر روی
اگر  است، حتی  دیده شود عملکردی  معنی دار  به صورت  سلول ها  در 
این تغییرات یا اتفاق ها وابسته به توالی نباشند. به طور مثال اگر یک 
و  سرطانی  سلول های  در  تنها   DNA از  مشخصی  محل  در  هیستون 
این  باشد، نشان دهنده ی  استیله  نه در سلول های تمایزیافته،  بنیادی، و 
سلول های  در  خاصی  »عملکرد«  هیستون  آن  استیله شدن  که  است 
هیستون  که  DNAای  توالی  بنابراین  و  دارد،  تمایزیافته  یا  بنیادی 
مورد نظر با آن برهم کنش دارد یک توالی یا عنصر عملکردی است. 
مشخص است که توالی تک تک نوکلئوتیدهای این عنصر عملکردی 
در برهم کنش آن با هیستون مورد نظر تأثیر نمی گذارد  و برای همین 
حفاظت شدگی آن کم تر از نواحی کدکننده ی پروتئین است، ولی به 
با وجود  از DNA عملکردی است. برای همین  هر حال آن منطقه 
next- روش های  نیز   ENCODE عملی  اصلی  تکنیک  این که 
دقیق تر،  توالی یابی ها  )البته  بودند   generation sequencing
سریع تر و ارزان تر شده اند( ولی از روش های دیگری نیز جهت تولید 
داده های اولیه استفاده شد که در شکل صفحه ی بعد خالصه ای از این 

روش ها نشان داده شده است:
:ENCODE روش های مورد استفاده در

1( توالی یابی ژنوم )اکثر داده هایی که پایه ی توالی یابی داشتند توسط 
شرکت آمریکایی illumina انجام گرفته اند.(

مثل   RNA به دام اندازی  روش  چند  توسط   RNA توالی یابی   )2
.4 CAGE

حساسیت  بررسی  با   DNA فشرده(  )غیر  باز  مناطق  تشخیص   )3
 DNase I حساس  مناطق  به   .DNase I آنزیم  به  مختلف  مناطق 

hypersensitive sites  یا DHS می گویند.
از  مناطقی  برای تشخیص   6 FAIRE-seq 5C 5 و روش  آنالیز   )4

DNA که از فاصله ی دور با یکدیگر ارتباط فیزیکی دارند.
 DNA 5( بررسی توالی هایی که توسط پروتئین های متصل شونده به
)مثل فاکتورهای رونویسی( شناسایی می شوند و نیز بررسی برهم کنش 
و   ،8  CoIP-seq و   7  ChIP-seq روش های  به  پروتئین ها  این 

درنهایت بررسی استیالسیون و متیالسیون هیستون ها.
  Bisulfite-seq متیله در ژنوم با روشی مشابه C 6( آنالیز بازهای

.9 RRBS به نام

1 Single Nucleotide Variants
2 Insertions and Deletions
3 ENCyclopedia Of DNA Elements
4 Cap Analysis Gene Expression
5 Carbon Copy Chromatin Conformation Capture
6 Formaldehyde Assisted Isolation of Regulatory Elements
7 Chromosome Immuno-Precipitation-SEQuencing
8 Co-Immuno-Precipitation
9 Reduced Representation of Bisulfite Sequencing
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مگاباز( در 5 رده سلول  ژنوم )30  تنها %1  پروژه  این  اول  فاز  در 
انسانی مطالعه شد و نتیجه نشان داد که مناطق عملکردی واقعًا بیش 
از مقداری است که پروژه های قبل نشان داده بودند ]12[. در فاز دوم 
147 رده سلول انسانی انتخاب شده و چند نوع از آنالیزهای فوق بر 
روی تمام ژنوم این سلول ها انجام گرفت. نتایج این داده ها در اواخر 
سال 2012 در 31 مقاله چاپ شد ]13[. برخی از این نتایج به شرح 

زیر است:
 80,4% توالی ژنوم حداقل در یکی از »عملکرد«هایی که توسط 
پروژه تعریف شده اند نقش دارند و 99 % ژنوم در فاصله ی 1,7 

کیلوبازی یکی از این عناصر عملکردی قرار دارد.
 حدود enhancer 400000 و 70000  پروموتر در ژنوم وجود 
با  که  enhancerها  از  مجموعه ای  قبلی  تصور  خالف  بر  دارد. 
فقط  نه  و  می کنند  کار  هم  با  دارند  دور  راه  از  فیزیکی  ارتباط  هم 

نزدیک ترین enhancer به پروموتر.
RNA های تنظیمی درون هسته ای مثلlncRNA 1ها بزرگ ترین 

گروه رونویسی شونده ولی با عملکرد ناشناخته در ژنوم انسان اند.
 GWAS یا   linkage مطالعات  در  که  SNPهایی  بیشتر   
محصول  هیچ  که  عملکردی  مناطق  در  شده اند  مرتبط  بیماری ها  با 

پروتئینی ندارند، قرار دارند.
 مجموعًا 75-70% ژنوم رونویسی می شود.

 هر عامل رونویسی به صورت میانگین با 6 عامل دیگر در ارتباط 
است.

و  می شود  متیالسیون  کم شدن  باعث  رونویسی  عوامل  اتصال   
عکس آن صحیح نیست.

1 long non-coding RNA
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کاتالیز، بدون دخالت پروتئین ها

فائزه درکی
fdarki93@gmail.com

مطالب  به خصوص  علمی،  دانسته های  مطالعه ی  جریان  در  ما  همه ی 
مرتبط با دروس دانشکده ممکن است از خود پرسیده باشیم این مطالب 
چه کاربردهایی دارند و یا این که دانشمندان برای اولین بار چگونه از 
وجود این حقایق آگاه شدند. در پس هر دانسته ی علمی داستانی وجود 
دارد که چگونگی یافته شدن آن حقیقت را روایت می کند. مطالعه ی 
این داستان ها یا به عبارتی دیگر تاریخچه ی کشفیات علمی به درک 
علمی«  »پژوهش  یک  و  علمی«  »فرایند  یک  انجام  چگونگی  بهتر 
برای  را  نوین  ایده هایی  می تواند  نیز  و  می کند  توجهی  شایان  کمک 
زمینه های  در  مطرح شده  سواالت  برای  مناسب  پاسخ های  به  رسیدن 

گوناگون علمی در اختیار گذارد.
پایه های  در  بزرگ  جهش  یک  منزله ی  به  میالدی  بیستم  قرن 
توضیحی  پیداشدن  و   DNA ساختار  کشف  با  بود.  زیست شناسی 
مناسب برای چگونگی به ارث رسیدن صفات و یا چگونگی همانندسازی  
DNA، بسیاری از پژوهش ها به این سو سوق داده شدند تا سازوکار 
چهارحرفی  و  ساده  نسبتًا  توالی  نهایت  در  که  را  سلول  درون  دقیق 
DNA را به ساختار پیچیده ی یک پروتئین تبدیل می کند، دریابند. این 
پژوهش ها هم چنان ادامه دارند و با گذشت سال ها روزبه روز جزئیات 

بیش تری از شگفتی های درون سلول بررسی و مشخص می شود.
در هر لحظه، واکنش های بی شماری در سلول درحال انجام می باشند. 
انجام این واکنش ها برعهده ی آنزیم هاست. برای سال هایی  مسئولیت 
طوالنی این پروتئین ها بودند که به عنوان نماینده ی تمام عیار آنزیم های 
»تامس   1981 سال  در  سرانجام  اما  می شدند.  محسوب  درون سلولی 
چک1« ، شیمی دان آمریکایی گزارش کرد که حداقل در یک مورد 

این RNA است که این مسئولیت را برعهده دارد.
پیش زمینه:

که  دارند  وجود   DNA از  بخش هایی  یوکاریوت ها  تمامی  در 
رونویسی می شوند ولی سپس از RNA رونویسی شده حذف می شوند. 
 )IVS( 2این توالی ها تحت عنوان اینترون و یا توالی های فاصله انداز

شناخته می شوند.
نامیده می شود از بیوشیمیایی که پیرایش3  اینترون ها طی یک فرایند 
پیرایش  چگونگی  یافتن  هدف  با  چک  می شوند.  جدا  اولیه4   RNA
انجام  برای  او  کرد.  آغاز  را  خود  پژوهش های  اولیه   RNA
آزمایش های خود ژن کدکننده ی rRNA اولیه5 و به منظور تسهیل 
به  مژکدار  آغازی  سلول ها، یک  هسته ی  مانند جداسازی  فرایندهایی 
او و همکارانش  برگزید.  را   Tetrahymena thermophilia نام 
 T. thermophilia هسته ی  آن  در  که  کردند  طراحی  محیطی 

1 Thomas Cech
2 Intervening Sequences
3 Splicing
4 Precursor RNA
5 Pre-rRNA

می توانست از ژن های rRNA، رونویسی کند و سپس rRNA اولیه 
پیرایش می شد. طی این آزمایش ها دریافتند که یک قطعه RNA      با 
طول kb 0,4 به صورت اینترون از rRNA  اولیه جدا می شود. گام 
بعدی استخراج محتوای هسته بود تا بتوانند آنزیم های دخیل در پیرایش 
را پیدا کنند. چک سرانجام موفق شد پاسخ این سوال را بیابد. پاسخی 
که هیچ گاه تصور نمی کرد نحوه ی انجام پیرایش RNA را این گونه 

توصیف کند.
آزمایش اصلی:

چک برای خالص سازی پروتئین های پیرایش کننده از روشی استفاده 
کرد که برای جداسازی سایر پروتئین ها از سلول نیز استفاده می شد. ابتدا 
پروتئین مورد نظر را در محلولی فاقد سلول تهیه می کردند، )در این جا 
هسته ی T. thermophilia( سپس پروتئین از سایر مواد محلول در 
از مواد درون سلولی که  آزمایشگاه جداسازی شده و در آخر بخشی 
فرض می شد در فرایندی خاص نقش داشته باشند به آن افزوده می شد. 
از آن جا که مشخص شده بود پیرایش در هسته رخ می دهد، آن ها نیز 
از مواد استخراج شده از هسته استفاده کردند. به طور کاماًل غیرمنتظره، 
دریافتند که پیرایش در محلول هایی که فاقد محتوی استخراج شده از 
هسته بودند، نیز اتفاق می افتد. از این مشاهده می توان دو نتیجه دریافت 
کرد: ممکن بود آنزیم های پیرایش به همراه RNA باقی مانده باشند 

و یا این که RNA اولیه خود فرایند پیرایش را کاتالیز کند!
وجود  عدم  از  اطمینان حاصل کردن  مهم،  این  دانستن  در  گام  اولین 
پروتئین به همراه RNA اولیه بود. برای این کار چک ابتدا با حرارت 
دادن سعی نمود پروتئین های احتمالی موجود را واسرشته6 کند. سپس 
از حالل های آلی پروتئین استفاده کرد که آن ها نیز به واسرشته شدن 
کمک می کردند. در مرحله ی آخر از پروتئاز استفاده کردند. در هر 
ویرایش  خاصیت  همچنان  اما  می شد  آزمایش  هم  باز   RNA مرحله 
حفظ شده بود. آن ها به اثبات فرضیه ی خود بسیار نزدیک شده بودند 
پلیمراز   RNA توسط  که  کردند  تهیه  اولیه ای   RNA بار  این  و 
کنند که  ادعا  می توانستند  بود. حال  شده  سنتز   E.coli پروکاریوتی 
هیچ آنزیم دیگری در تماس با RNA  اولیه نبوده است. تنها همان 
RNA پلیمراز پروکاریوتی که در انتها، توسط حالل های آلی از محیط 
 RNA حذف شده بود. این آزمایش باز هم این نکته را تأیید کرد که
می تواند بدون کمک هیچ پروتئینی پیرایش شود. rRNAهای اولیه ی 
ساخته شده توسط RNAپلی مراز پروکاریوتی، پس از استخراج، ابتدا 
دو  در  را  آن ها  سپس  شدند،  نشانه گذاری  رادیواکتیو  اتم های  توسط 
و  آنزیم  هرگونه  فاقد  محلول ها  از  یکی  دادند.  قرار  مختلف  محلول 
دیگری دارای یون منیزیوم و GTP به عنوان کوفاکتورهای موثر در 
پیرایش بود. میزان اینترون استخراج شده در نهایت توسط الکتروفورز 
نقش  که  بود  زیر  به صورت  نشان دار  نوکلئوتیدهای  آشکارسازی  و 

کوفاکتوری منیزیوم و GTP به خوبی قابل مشاهده است.

6 denature
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بحث های پیرامونی:
 RNA« مفهوم به  ریبوزیم1  را  نام »RNAی خودپیرایش کننده«  چک 
آنزیمی« گذاشت. پس از آن، آزمایش های بسیاری برای یافتن سایر انواع 
RNAهای آنزیمی انجام شد؛ و عده ای از پژوهشگران آزمایش هایی برای 

یافتن چگونگی خاصیت آنزیمی RNA طراحی کردند.
به تدریج توانایی RNA در کاتالیز واکنش های زیستی اهمیت تکاملی 
یافت. امروزه این فرضیه مطرح است که سلول های اولیه در ابتدای حیات 
از RNA و سپس، با پیچیده ترشدن ساختار و ترکیباتشان، از پروتئین ها 

به عنوان کاتالیزور واکنش های زیستی استفاده کرده اند.
سرانجام، تامس چک در سال 1989 به جهت پیشگام بودن در تحقیقات 
در  هم اکنون  او  شد.  نوبل  جایزه ی  دریافت  به  موفق   ،RNA روی  بر 
آزمایشگاه خود در دانشگاه کلرادو2 به همراه دانشجویانش فعالیت می کند.

1 ribozyme 
2 University of Colorado

منابع
1. http://cechlab.colorado.edu
2. http://www.miami.muohio.edu/news/arti-
cle/view/12718
3. http://www.dnaftb.org/26/problem.html

Save the Last Dance for Me, ”Aswati Subramanian’s sca -”  :1  شکل
Tetrahymena thermophila تصویر میکروسکوپ الکترونی از تک سلولی ning

Boulder شکل 2: تامس چک، دانشگاه کلرادو در
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بحثی در فلسفه و جامعه شناسی علم
-قسمت دوم-
 مسلم قماشلویان 

                                            srsh.omid@gmail.com 

مارتین هایدگر
نگوییم  اگر  تأثیرگذاری  حیث  از  آلمانی،  فیلسوف  هایدگر،  مارتین 
مهم ترین فیلسوف قرن بیستم است، بی شک یکی از دو فیلسوف مهم این 
قرن است. حوزه ی کار فکری هایدگر حوزه ی وسیعی است اما فلسفه ی 
علم را می توان به نوعی هسته ی اصلی کارهای وی دانست. شرح بخشی 
از آرای هایدگر در باب فلسفه ی علم را با بیان تطبیقی هایدگر از علم 

قدیم و علم جدید آغاز می کنم.
به  را  از مقاالت کتاب »شی چیست؟« خطایی  هایدگر در آغاز یکی 
خواننده گوشزد می کند. او اشاره می کند که برخی بر آن اند که اولین 
تفاوت مهم علم مدرن با علوم کهن آن است که علم مدرن از امور واقع 
کار خود را آغاز می کند در صورتی که علم یونانی و قرون وسطایی با 
گزاره ها و مفاهیم کلی و مجرد به شروع کنش علمی می پردازند. گالیله 
تجریدی بودن  به  را  خود  ماقبل  علم  که  زیرا  بود  توهم  این  دچار  نیز 
)غیرتجربی بودن( متهم می کرد و سبب آن را این می دانست که این علم 
کار خود را با اصول و گزاره های کلی آغاز می کند. این تصور به این 
دلیل بر خطاست که هم علم قدیمی و هم علم مدرن، هم با امور واقع سر 
و کار دارند هم با مفاهیم، اما شیوه ای که برمبنای آن، امور واقع فهمیده 
می شود یا مفاهیم وضع می شود، متفاوت است. عالوه بر این باید گفت 
که در علم کهن هم، عالمان به سنجش و آزمایش دست می زدند و این 
وجه تمایز این علوم از علوم جدید نیست؛ تفاوت مربوط است به آن چه 
عمال به عنوان پدیدار درک می شود و چگونگی تفسیر آن پدیدار؛ یعنی 

ما چه چیزهایی را امور واقع بدانیم و چه برداشتی از آن ها داشته باشیم.
فی المثل اصل اول نیوتون در کتاب اصول ریاضی فلسفه ی طبیعی را در 
نظر بگیرید: »هرجسمی به حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود در 
خط مستقیم ادامه می دهد مگر این که با نیرویی که به آن وارد می شود 
ناگزیر شود حالت خود را تغییر دهد.«  از این اصل می توان این نتیجه را 
گرفت که »هر جسمی اگر که به حال خود رها شود به طور یکنواخت 
در خط مستقیم حرکت می کند.« اکنون در پرتو این مثال بیاید حرکت 
اقمار را در نظر بگیرید: ارسطو می دید که ماه حرکتی مداوم و دوری 
دارد، اما آن را این گونه تفسیر می کرد که این قابلیت حرکت ماه مستقل 
از هر چیز خارجی است و در سرشت خود این جسم نهفته است و از 
نوع حرکات می دانست آن  او حرکت دوری را کامل ترین  آن جا که 
وجود  به  نیوتون  ولی  می شمرد.  زمین  به  ماه  سقوط  عدم  بر  علتی  را 
نیروی جاذبه ی مداومی در مرکز قائل بود. این جا حرکت دیگر برحسب 
طبایع و قابلیت ها و نیروها و عناصر درونی جسم تعیین نمی گردد، بلکه 
ماهیت نیرو با قانون بنیادین در حرکت تعیین می شود: هر جسمی اگر 
به حال خود رها شود، به طور یک نواخت در خط سیر مستقیم حرکت 
می کند. بنابراین، پدیدار در علم کهن و جدید یکی بود، درک دانشمند 
از آن و چگونگی تفسیر آن وجه تمایز این دو دوره بود. همه ی این 
تغییرات ناشی از موضعی اساسی بود که اصل نیوتون مبین آن بود، یعنی 

مته متیکال .

همان  یعنی  ازقبل دانسته ها،  معنای  به  است  یونانی  واژه ای  مته متیکال 
می کنیم.  کسب  معرفت  آن  طبق  بر  ما  که  بنیادینی  پیش فرض های 
هایدگر مته متیکال را بنیان علوم جدید محسوب می کند. کار مته متیکال 
دادن خواصی به اشیا است که به طور تجربی از آن شی استنتاج نشده است 
اما مته متیکال آن ها را به اشیا تحمیل می کند. برای درک بهتر، آزمایش 
مشهور گالیله را به یاد آورید که برفراز برج پیزا انجام داد. گالیله بر آن 
بود که اجسام با سرعتی برابر سقوط می کنند اما تفاوت در زمان سقوط 
آنها ناشی از مقاومت هواست، در صورتی که طبق نظر ارسطو اجسام بنا 
به سرشت خود حرکت می کنند؛ اجسام سنگین به طرف پایین متمایل 
اند و اجسام سبک به طرف باال. گالیله اجسامی را با وزن های مختلف 
از برج پایین انداخت؛ آن ها در یک زمان به زمین نرسیدند و تفاوت 
اندکی میان به زمین رسیدن آن ها وجود داشت. دانشمندان ارسطویی که 
در آنجا حضور داشتند این تفاوت را به نفع نظریه ی ارسطویی تفسیر 
کردند، گالیله به نفع نظریه ی خود. هایدگر در این باره می نویسد: »هم 
گالیله و هم مخالفان او همان امر واقع را دیدند اما همان امر واقع را به 
گونه ای متفاوت تفسیر کردند و همان واقعه را به گونه ای متفاوت نزد 

خود مجسم ساختند.«
مبنای نتایجی که گالیله از این آزمایش گرفت این گفته ی او بود که: 
»من در این اندیشه ام که اگر جسمی در سطحی افقی رها شود و هرنوع 
مانعی از سر راهش برداشته شود... این حرکت جسم بر روی سطح، اگر 

این سطح تا بی نهایت ادامه یابد، یکنواخت و مداوم خواهد بود.«
اندیشه هستم« به معنای آن است که  گفته ی گالیله که »من در این 
اشیا  تشکیل دهنده ی  مؤلفه های  شناختن  درباره ی  قبل  از  باید  آدمی 
تصمیم گرفته باشد. این گفته نوعی رویه است که از قبل آن چه را باید 
به جست وجوی آن رفت مشخص می سازد. بر این مبناست که آدمی از 
قبل می داند همه ی اجسام مثل یک دیگرند. هیچ حرکتی از نوع خاصی 
مثل مکان و زمان  مثل هم هستند. هر مکانی و زمانی  نیست و همه 
دیگر است و امثال آن. البته نباید از خاطر برد که منظور هایدگر این 
نیست که گالیله برمبنای یک نظریه به سراغ تجربه می رود؛ بلکه مراد 
او چیزی فراتر از این است؛ او برخی پیش فرض های تصریح نشده در 
سخن گالیله را مورد توجه قرار می دهد. مثال اینجا گالیله حرکت افقی 
و عمودی را بدون هیچ تفاوتی در نظر دارد در حالی که دیدیم ارسطو 
برخی حرکات مثل حرکت دوری را کامل تر می دانست. یا فی المثل 
این مورد یکسان می داند در حالی که در  را در  اجسام  گالیله همه ی 
از  وقتی  هایدگر  متفاوتند.  ذاتًا  اجسام  برخی  ارسطویی  تفکر  حوزه ی 
رویه، در کار گالیله صحبت می کند مرادش مته متیکال است؛ اکنون 

به جاست ماهیت مته متیکال به روشنی آشکار شود:
1- مته متیکال هم چون طرحی است که فضایی را برای ما می گشاید که 

در آن اشیا یا امور واقع خود را نشان می دهند.                 
2- در این طرح مقرر شده است که کدام امور واقع در نظر آیند و از 

قبل ارزیابی چه بودن و چگونه بودن آنها در طرح مندرج است.
3- اجسام، دیگر کیفیات و قدرت ها و قابلیت های پنهان نیستند و اجسام 
طبیعی فقط آن هایی هستند که خود را در این قلمرو طرح افکنده شده، 
می نمایانند. چگونگی این نشان دادن را نیز طرح از قبل تعیین کرده است. 
نیز معین  امر نشان داده شده را  به همین سبب طرح، شیوه ی مطالعه ی 
می سازد، شیوه ای که بر آزمون کردن استوار است. علم مدرن به سبب 

طرح مته متیکال،آزمونی است.
4- یکی از مهم ترین ویژگی های مته متیکال ارتباط آن با اعداد است. 
از آن رو که عدد جزء بارزترین ازقبل دانسته ها است، به تدریج به کل 
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مته متیکال  از  خاصی  نوع  عدد  واقع  در  اما  گردید،  اطالق  مته متیکال 
است. فی المثل اگر ما به سه سیب روی میز برخورد کنیم، باید از قبل 
دانسته باشیم که »سه« چیست تا بتوانیم بگوییم که سه سیب روی میز 
است. این عدد یک ازقبل دانسته، یعنی یک مته متیکال است. از آنجا 
نسبت های  برحسب  را  اجسام  تمامی  هم شکلی  جدید،  علوم  طرح  که 
آن ها با مکان و زمان و حرکت وضع می کند، نیازمند مقیاس هم شکل 
عامی برای آزمون کردن است. به همین سبب اندازه گیری عددی اجسام 
به امری اجتناب ناپذیر تبدیل می گردد. بی جهت نبود که در آغاز این 
دوران هندسه ی تحلیلی و حساب دیفرانسیل را ابداع کردند. لذا نگاه 

عددی به جهان زاده ی طرح علوم جدید است نه هیچ چیز دیگری.
این  که  شود  فراموش  که  زمانی  ویژگی ها،  این  همه ی  وجود  با 
به  امر فقط  امور واقع را احاطه کرده است، صاحبان  طرح مته متیکال، 

جمع آوری امور واقع می پردازند و پوزیتیویسم خام ظاهر می شود.
آن چه پارادایمی را از پارادایم دیگر جدا می سازد، فراافکندن یک طرح 
جامع و ثابت است. این طرح، شیوه یا رویه ای را مشخص می سازد که 
بر مبنای آن، امور واقع باید با قلمرویی که طرح بازکرده است سازگار 
شوند. همه ی علوم در متن برنامه ی افکنده شده کار می کنند و این امر 
فیزیک  در  می دهد.  نشان  مدرن  فیزیک  در  وجه  بهترین  به  را  خود 
به  می باید  مکانی-زمانی که  روابط  عنوان  به  را  طبیعت  مدرن، طرح، 
این طرح  فراافکندن  اثر  بر  فرا می افکند.  طور ریاضی توصیف شود، 
جامع در فیزیک جدید، این فیزیک از امور واقع استفاده کرده تا طرح 
را مشروعیت ببخشد و آن را هرچه بیش تر اثبات کند اما همان گونه 
که پیش تر در مورد دوم از ویژگی های مته متیکال ذکرش رفت، امر 
امر واقع است که در درون این طرح قرار دارد :  واقع از آن جهت 

مصادره به مطلوب! 
تامس کوهن

در بیان آرای هایدگر به پارادایم اشاره کردم: این واژه را تامس کوهن 
در کتاب اصلی خود ساختار انقالب های علمی به کار می برد. از نظر او 
مشخصه ی فعالیت علمی، وجود پارادایم است. کوهن، پارادایم را فقط 
متشکل از قواعد و قوانین و نظریات یا جمع آن ها نمی داند، بلکه از نظر 
او پارادایم، چیزی کلی تر است، چیزی که از آن، قواعد و نظریه ها و 
امثالهم را بتوان استنتاج کرد. پارادایم متشکل است از تعهدی مفهومی 
و نظری و ابزاری و روش شناختی. از این نظر، مته متیکال که ذکر آن 
سابق بر این رفت، پارادایمی خاص است. پارادایم، مجموعه ی پنهان 
درهم بافته ای از عقاید نظری و روش شناختی است که امکان گزینش 
به طور صحیح  فعالیت علمی  انجام  امکان  اساسًا  انتقاد و  ارزیابی و  و 
باعث  این عقاید،  بر سر  را فراهم می آورد و وفاق جمعی دانشمندان 
مشروعیت بخشیدن به کنش علمی می شود. پارادایم، سرچشمه ی روش 
و مسائل میدانی و استانداردهای حل مسائل است که اجتماعی علمی و 
بالغ، آن را در زمانی خاص، پذیرفته است. حتی آن چه در دوره ای  امر 
واقع شمرده می شود را پارادایم تعیین می کند. طبق نظر کوهن، آن چه 
علمی  انقالب  می شود،  بعدی  پارادایم  به  پارادایم  یک  از  گذر  باعث 
علمی  انقالب  از  علم جدید پس  با  همراه  پارادایم جدیدی که  است. 
مستقر می گردد با پارادایم قدیمی و علم آن ناسازگار است. از آن جا 
که وابستگی به پارادایم امری همه جانبه است، پذیرش پارادایم جدید 
اغلب به تعریف مجدد علم منجر می شود. بنابراین پارادایم جدید مستلزم 
تغییر در استانداردهایی است که برای توصیف و تبیین مفاهیم و مسائل 

به کار برده می شود.

جای  به  پارادایمی  جایگزین شدن  تاریخ  علم،  تاریخ  کوهن،  نظر  در 
پارادایم دیگر است:

ماقبل علم ◄ علم متعارف ◄ بحران ◄ انقالب ◄ علم متعارف جدید ◄ بحران جدید 

تا زمانی که پارادایم مورد نظر بتواند به حل مسائل ادامه دهد و حیطه ی 
پارادایم  آن  به  وابسته  دانشمندان  بخشد،  گسترش  را  خود  تحقیقات 
موارد  با  پارادایم  که  می رسد  زمانی  اما  می دهند  ادامه  خود  کار  به 
خالفی روبه رو می شودکه کارکرد آن را دچار اشکال می سازد. معمواًل 
دانشمندان سعی می کنند که درصدد توضیح این موارد خالف برآیند 
و با صدور فرضیه های کمکی یا دقیق ترکردن ابزار سنجش یا تدابیر 
پارادایم  نشوند،  اگر موفق  اما  بردارند  راه  از سر  را  موارد  این  دیگر، 
حاکم دچار بحران می شود. انقالب زمانی رخ می دهد که موارد خالف 
به ساختار اساسی پارادایم حمله کنند و در نتیجه ی آن، پارادایم سقوط 
تغییر  به جای آن می نشیند. درباره ی مکانیزم  پارادایم جدید  کرده و 
تغییر  نوعی  مستلزم  پارادایم  پذیرش  که  دارد  اذعان  پارادایم، کوهن 

کیش و تغییر آیین است که بر اثر تلقین و تبلیغ حادث می شود.
ادعا  و  می گذارد  فراتر  هم  این  از  را  پا  کوهن  پارادایم ها،  باب  در 
ندارد و حقیقت  پارادایم وجود  باطلی ورای  اساسًا حق و  می کند که 
استدالل  کوهن  موضوع  این  بیان  در  است.  پارادایم  به  وابسته  اساسًا 
می کند که داده های علمی »نظریه مند« اند. برای این که دریابیم مقصود 
از نظریه مندبودن داده ها چیست، از یک مثال کمک می گیریم: فرض 
می کنیم دانشمندی قصد دارد بین دو نظریه ی ناسازگار، یکی را انتخاب 
آن  با  که  باشد  داده ای  پی  در  باید  کار  آغاز  در  که  پیداست  کند؛ 
می توان تکلیف دو نظریه را تعیین کرد. اما چنین کاری فقط به شرطی 
درخور  نحوی  به  نظریه  دو  آن  از  مستقل  داده های  که  است  ممکن 
وجود داشته باشند. داده های مستقل از نظریه، آن دسته داده هایی هستند 
که دانشمند، فارغ از این که به کدام یک از آن دو نظریه معتقد است، 
آن داده ها را می پذیرد. اما داده های ما  آغشته به نظریه اند. امر واقع از 
آن جهت امر واقع است که در درون طرح قرار دارد. همگی فیلسوفان 
است  آرمانی  داده ها  در  محض  بی طرفی  که  دارند  اصرار  امر  این  بر 
مثال  برای  دارد.  وجود  باور  این  برای  بسیاری  دالیل  و  دست نیافتنی 
او  که  است  عقایدی  به  مشروط  و  منوط  آدمی  ادراک  این که  یکی 
دارد، یعنی مشاهدات ما تا حدی وابسته اند به دانسته های ما. برخی از 
تحت  آدمی  ادراک  که  می دهند  نشان  هم  روان شناسی  آزمایش های 
دانشمندان  گزارش های  که  است  این  دوم  دلیل  اوست.  عقاید  تأثیر 
درباره ی آزمایش ها و مشاهداتشان به زبانی بسیار نظری بیان می شوند. 
برای مثال دانشمندی ممکن است بگوید که هوش انسان از راه شیمیایی 
قابل انتقال است. اما چنین گزارشی پر از نظریه است. طبعا دانشمندی 
نخواهدپذیرفت،  را  گزارش  این  ندارد  اعتقادی  هوش  وجود  به  که 
پس این گزارش بی طرف و عاری از نظریه نیست. وقتی داده های ما 
مشخص  نظری،  دخالت  بدون  و  بی طرفانه  نمی توانیم  باشند  نظریه مند 

کنیم که کدام ادعا صحیح و کدام ادعا غلط است.

ادامه دارد... 

34
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این جا، زمین یک بُعد کمتر دارد...

شقایق فرهنگ مهر
Far.shaghayegh@gmail.com

درس  به  مربوط  میدانی  سفر  از  گوشه ای  بر  شرحی  می خوانید،  آن چه 
جانورشناسی بی مهرگان 1391 بود که به همت استادان گرامی، جناب آقای 
دکتر رحیمیان، دکتر ندرلو، استاد پارسا و استاد صالحی به جزیره ی هرمز 

انجام شد. 

نقاشی از امیرحسین نظافتیان
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کف  آسفالت  سر  بر  کرده بودم،  گوش  را  دلشان  درد  که  بار  آخرین 
دانشگاه غرغر می کردند.

این جا،
بین من و یک تکه از آن چیزهای سیاه زشت، یک دریای گنده ی آبی 

فاصله بود.
این جا،

به جای غرغر، شلپ و شلوپ راه انداخته بودند.
قدم هایم را می گویم!

از خط ساحل دور می شدیم.
اندازه ی  به  ساحلی که سنگ هایش را شقایق های دریایی، هر کدامشان 
یک بند انگشت، فرش کرده بودند. با دیدن پیکر سبز رنگشان درحالی که 
می دانستی این سبزی، مربوط به رنگ جلبک های همزیست آن هاست، 
کلی ذوق می کردی که آشنا گیر آورده ای! )در طول سفر و گردش با 
برخی موجودات آن قدر صمیمی می شدیم که زشت بود روز بعد که به 
ساحل می رویم احوالشان را جویا نشویم.( تقریبًا در تمام قسمت ها، دو 
الیه ی حیات باال و یک الیه زیر شقایق های دریایی کشیده شده بود. انواع 
کرم های پهن زیر سنگ ها، و نرم تنان صدف بر دوش و خرچنگ ها با 

دست هایی به دندان مسلح بر بستر شقایقی در رفت وآمد بودند.
شقایق ها، با عقب نشینی آب، به درون النه های آهکی شان فرو می رفتند. 
ساختار ظریفشان این دلهره را در دل ایجاد می کرد که، نکند مخفیگاه 
آخر  نشده باشند؟؟  تعبیه  من  قدم های  وزن  تحمل  برای  آن ها  آهکی 
موجودی به سنگینی من این اطراف به چشم نمی خورد که این ها از قبل 
دارد که درک  احتمال وجود  این  )البته همواره  را کرده باشند!  فکرش 

نگارنده از »ظرافت« هنوز در مراحل اولیه ی تکوین باشد.(
هم چنان مشغول ماهی گیری بودند. آن موجودات بزرگ و افسانه ای را 

می گویم. همان هایی که ما را، دنبال خودشان به قلب دریا می کشاندند.
بال هایی بزرگ؛ آن قدر خیال انگیز که یادت برود اینجا سیاره ی زمین، 
و این، واقعیتی در جریان است. )حمل بر خودستایی نباشد! ولی در همان 
تورشان  داخل  از  نیز  ما  و  انداخته بودند  تور  ماهیگیرها  دریا،  از  اعماق 
ماهی گرفتیم که روش خاص هوموساپینس ها با بازدهی باالست. الزم به 
توضیح است که وقتی دریا ما را آن چنان شیفته ی خود می کند که تمام 
روز نتوانیم از آن دل بکنیم آن هم بدون آذوقه، خودش هم مسئول تأمین 

نیازمندی های متابولیکی ماست!(
***

اول  نقش  باشی.  زمین  روی  انسان  تنها  انگار  بود  طوری  احساسش 
بی نظیرترین ماجراجویی دنیا و اکنون، تمام چشم ها به تو خیره شده است.
تمام چشم ها، تنها تو را می بینند. )این مسئله با تنها انسان روی زمین بودن 

اصاًل هم در تضاد نیست. حداقل آن موقع این طور به نظر نمی آمد!(
عمود بر خط ساحل پیش می رفتیم. مستقیم به سمت جایی که به نظر 
می رسید تا آخر دنیا امتداد می یابد. با هر قدمی که برمی داشتیم، سطح آب 
باالتر می آمد که احتمااًل نتیجه ی جسارت ما و پشتکار ماه در باالکشیدن 

دوباره ی آب بود.
زیر پایمان؟

ساحل نشینشان  پسرعموهای  با  این ها  پراکنده بودند.  دریایی  شقایق های 
زندگی  انفرادی  و  می شد  قطرشان  سانتی متر  بیست  داشتند. حدوداً  فرق 

می کردند.
راستش را بگویم، از پشت نیمکت های قهوه ای، یا صندلی های چرخدار 
آزمایشگاه، مرده ی غرق شده در فرمالینشان، ترسناک تر به نظر می آمد. 
این جا در دریا، می توانستی دوستشان داشته باشی. دلت بخواهد بدانی چند 

سپتای کامل دارند!
پاتریک !

به  استتار فوق العاده شان، هر جا که سنگی می دیدی،  با  ستاره های دریایی 
چشم می خوردند. )البته برای این که روی هر سنگی ستاره ای ببینی باید دل 
را به دریا می زدی! چنین سعادتی چندان هم تر و تمیز به دستتان نمی آید.(
خیارهای دریایی، خیلی فراوان تر از آن چه پرده ی سفید کالس های دانشکده 
بتوانند بازتاب کنند، به چشم می خورد و انصافًا تالشی برای مخفی کردن 

خود نمی کردند.
احتمااًل منطقه ای که در آن لحظه به آسانی در آن قدم برمی داشتیم و آب 
به زور تا زانوهایمان می رسید، هنگام مد، بسیار عمیق تر است. شاید در آن 

حالت، کدورت آب آن قدر باال می رود که نشود خیارها را شکار کرد.
می کردیم  را  سعیمان  وتمام  می رفتیم  پیش  دمپایی  با  یا  پابرهنه،  هم چنان 
که آن چنانی که کمینه شلپ وشلوپ را راه می انداختیم، النه های کرم های 

پرتار را هم خراب نکنیم.
می دانید، آن ها در آزمایشگاهمان خیلی بی احساس به نظر می آیند. ولی اگر 

ببینی، عاشقشان می شوی!
خدا قسمت شما هم بکند، راه خانه ی یکی از این ها را، به سمت مرکز زمین 

دنبال کنید. 
چندمتری  جزیره ای  روی  هم چنان  باشکوه،  فالمینگوهای  روبه رویمان، 

متوقف شده بودند.
اگر از لبه ی ساحل، همان قدر که تا آن لحظه در دریا پیش رفته بودیم، در 
خشکی فرو می رفتیم، به جنگل های حرا می رسیدیم که سالی چند مرتبه آب 

دریا آن قدر باال می آید که آن ها را آبیاری کند.
هم چنان در دریا پیش می رفتیم. 

حاال آب به باالی زانوهایمان رسیده بود و رنگ آسمان باالی سرمان این 
نکته را یاد آوری می کرد که جزر در حال پایان است.

هم چنان مستقیم به سمت خیال های کودکی مان. 
اما، انگار اشکالی وجود داشت، هر چه پیش می رفتیم... .

متوجه حضورمان شده بودند. 
به روی خودشان نمی آوردند.

پر نکشیدند که بروند.
پاهای  با  کرده بودند،  ما  به  را  پشتشان  نیفتاده باشد،  اتفاقی  هیچ  که  انگار 
باریک و بلند، با قدم های آهسته، بدون این که سطح دریا چیزی حس کند، 

از ما دور می شدند.
رویمان  به  نخواهند  انگار که  یکسان،  با سرعتی  هماهنگشان،  قدم های  با 
بیاورند که وارد ملک شخصی شان شده ایم و نخواهند با نگاهشان شرمنده مان 

کنند، از ما فاصله می گرفتند.
قدم هایشان و آرامشی که در آن بود، چیزی را بازگو می کرد:

»انسان های عزیز، لطفًا تحت تأثیر بخشندگی و بزرگواری مان قرار بگیرید. 
به پسرعموهای در خطر انقراضمان رحم کنید... .

بال های سفیدمان، پرچم سفید ماست. که بر فراز آسمان گشوده است.«
چه طور می شد به آن ها گفت که دوستشان داریم؟

می دانید، شاید به محیط می رویم تا یاد بگیریم چگونه به زمین، هر که در 
آن است و آن چه بر فراز آن می پرد احترام بگذاریم، دوستشان داشته باشیم، 

نگران سالمتی شان بشویم.
گاهی،

حالشان را بپرسیم.
شاید این، مهم ترین چیزی باشد، که هر ساله استادان دوراندیشمان را، بر 
آن می دارد که سختی سفر را به جان بخرند و کوله پشتی هایشان را از مال 

ما هم، محکم تر ببندند.
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وب  جشنواره ی  در  را  علمی  سایت  بهترین  تندیس  تراپیپر  وب سایت 
ایران )سال 91( دریافت کرده است. 

تمام قسمت های این سایت، فارسی است.
ثبت نام در این سایت بسیار آسان و رایگان است.

	•تراپیپر چیست؟
و  دانشجویان  دانشگاه،  استادان  با  همراهی  و  کمک  تراپیپر  هدف 
پژوهشگران در امر تحقیق و پژوهش است. در این راستا تراپیپر منابع 
علمی و مقاله های پژوهشی مورد نیاز مراجعین را به سادگی و در کم ترین 

زمان ممکن فراهم می کند.

	•کدام دسته از منابع پژوهشی در تراپیپر قابل تهیه هستند؟
    - مقاله های آی اس آی چاپ شده در مجالت بین المللی

    - دیگر مقاالت علمی در مجالت معتبر
    - استانداردهای صنعتی و تحقیقاتی

    - فصل های موردنیاز از کتاب ها

	•از چه پایگاه ها و ناشرانی می توان منابع موردنظر را در تراپیپر سفارش 
داد؟

ساینس  جمله  از  علمی  معتبر  ناشران  اکثر  توسط  منتشرشده  مقاالت 
نیچر،  فرانسیس،  اند  تیلور  آی تریپل ای،  وایلی،  اشپرینگر،  دایرکت، 
پروکوئست، اینجنتا، ابسکو، بنتهام، انجمن فیزیک آمریکا، انجمن شیمی 

آمریکا و ... در تراپیپر قابل تهیه است. 
دیگر  و   ASTM ،ISO ،BSI استانداردهای  نیز  استاندارد  مورد  در 

استانداردهای بین المللی و صنعتی در تراپیپر قابل تهیه است.

	•چقدر زمان الزم است تا سفارش ها قابل دانلود شوند؟
دقیقه در  از 15  به طور معمول سفارش ها در کمتر  اداری،  در ساعات 
نیز  سفارش ها  ترافیک  به  زمان  این  و  خواهدگرفت  قرار  شما  اختیار 

بستگی دارد.

	•شارژ چیست؟
شارژ میزان اعتبار شما در تراپیپر است که در قبال فراهم شدن سفارش 

مقاله از حساب کاربری شما کاسته می شود. 

	•چگونه شارژم را افرایش دهم تا بتوانم سفارش مقاله ی جدید بدهم؟ 

1- دریافت شارژ هدیه:

جهت آشنایی با نحوه ی کارکرد سایت، پس از ثبت نام و ورود به سایت، 
این بسته شامل 16 شارژ  از بسته ی شارژ هدیه استفاده کنید.  می توانید 
 PMID یا   DOI از  استفاده  با  مقاله   1 دادن  سفارش  برای  که  است 

کافی است. 

2- خرید شارژ:
شما می توانید از طریق صفحه ی افزایش شارژ بسته ی اعتباری مورد نظر 
شبکه ی  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  و  کرده  انتخاب  را  خود 

شتاب و اتصال به درگاه بانک ملت این اعتبار را افزایش دهید.  

3- دعوت دوستان:
چنانچه دوستان خود را به تراپیپر دعوت نمایید نیز از شارژ هدیه دعوت 
لینک دعوت  بر روی  با کلیک  برخوردار خواهیدشد. دعوت شوندگان 
فعال سازی حساب  از  و پس  می شوند،  هدایت  ثبت نام  به صفحه ی  شما 

راپیپر
ت ت

معرفی وبسای

  TeraPaper.ir
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کاربری شان شارژ هدیه عضویت به میزان 2 شارژ به حساب شما 
اضافه خواهدشد و در صورتی که شارژ خرید نمایید 10 شارژ به 

حساب شما افزوده خواهدشد.

	•برای سفارش هر مقاله چه قدر شارژ الزم دارم؟

و   DOI دیجیتال  شناسه های  از  استفاده  با  که  سفارش هایی  برای 
PMID ثبت می شوند، تعداد 10 شارژ و برای آن دسته از سفارش ها 
که از طریق تکمیل فرم اطالعات مقاله ثبت می شوند، 20 شارژ از 
شما کسر می گردد. برای سفارش هر استاندارد نیز 60 شارژ مورد 

نیاز است.

	•هزینه ی مقاالت به طور میانگین به شرح زیر است: 

*درخواست هر مقاله با شناسه دیجیتال کمتر از 900 
تومان

از 1700  با ثبت دستی کمتر  *درخواست هر مقاله 
تومان

*دانلود هر مقاله کمتر از 900 تومان
»بسته ی  شارژ  این که   فرض  با  فوق  هزینه های 
در  شده است.  محاسبه  شود  خریداری  تحقیقی« 
»کتابخانه ای«   یا  »پژوهشی«  بسته های  که  صورتی 

خریداری شود، هزینه های فوق کاهش می یابد. 

منبع 
www.terapaper.ir

رقیه ناصرخاکی
lycosidae.m@gmail.com

	•سایر بخش ها 

با مراجعه به قسمت های »راهنما« و »ابزارهای تحقیق« در سایت 
می توانید اطالعات مفیدی در موضوعات زیر پیدا کنید: 

PMID آشنایی با 
OPEN ID آشنایی با 

DOI آشنایی با 
 جست وجوی آکادمیک مایکروسافت

)IMPACT FATCTOR( معرفی سایتی برای ضریب تأثیر 
 دو وب سایت برای ایجاد رفرنس ها

در قسمت »پایگاه های استنادی« مطالب جامعی در مورد پایگاه های 
اطالعاتی مانند اشپرینگر، وایلی، الزویر، آی تریپل ای )IEEE( و ... 

موجود است.



نشریه علمی تخصصی دنا
شماره ششم - اسفند 91


