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دنا،مجلهیانجمنزیستشناسیدانشگاهتهراناست.مخاطبایننشریه،دانشجویانرشتهیزیستشناسیهستندوسعیداردبرایقشر
دانشجویعالقمندبهزیستشناسی،مفیدوخواندنیباشد.دراینشمارهسعیداشتهامساختاردناراانسجامببخشموآنرابرایخوانندگان،
خواندنیتروراهانتقالاطالعاترابراینویسندگانهموارترکنم.براینیلبهاینهدف،بخشهایمختلفیرادردناتعریفکردهامتا
ساختارعلمینشریه،بهعنوانمجلهایبامخاطب"زیستشناس" حفظشودودرعینحالبینهایتخشکورسمینباشدونوشتندر

آندشوارنباشدوسطحپایینوناکاآمدنباشد.
علیرغماینکهتنهابایکشمارهیدیگرازدناهمکاریخواهمداشت،تاانتهایراههمچنانبهشکلدادنوافزودنوکاستنقسمتهایمختلفادامهخواهم
دادودرسالهایبعدهرطورکهصالحبدانند،آنگونهخواهندکرد.امیدوارمدرسالهایپیشرو،دنابهمجلهایقوی،منسجم،درخوردانشجویانعالقمندبه

زیستشناسیوقابلدسترسبرایدانشجویاندیگردانشگاههاتبدیلشود.
درادامهبهتوضیحمحتوایبخشهاییازدنامیپردازمکهممکناستتفاوتهایشانبایکدیگرآنچنانکهباید،روشننباشد:

یادداشت ها:بخشیادداشتها،فارغازقوانینومقرراتحاکمبربخشهایدیگر،باهدفسرعتبخشیدنبهفرآیندانتقالاطالعاتو
باهدفپوششطیفگستردهتریازادبیاتودانشایجادشدهاست.

پرونده:پروندهیمطلبیگشودهمیشود،اززوایایمختلفبهآننگاهمیشودوسعیمیکندبهسواالتمهمیکهپیرامونآنموضوع
مطرحاست،رسیدگیکند.هدف،انتقالجامعاطالعاتدررابطهباسوالیاموضوعیخاصاست.

مقاله ها:جاییبرایتمرینمقالهنویسی.دراینبخشقالبنگارشمقاالتعلمیتاحدامکانرعایتمیشود.مقاالتاینبخشبههیچ
وجهترجمهییکیادومقالهنیستندومعمواًلسنتزیازتعدادبیشتریمقالهوکتابمیباشند.

خالصه ی سمینار ها:همانطورکهازنامآنمشخصاست،بخشیبرایآوردنخالصهیسمینارهاییاستکهدرفصلگذشتهدر
دانشکدهیزیستشناسیارائهشدهاست.هدفازآوردناینبخشبهصورتجداگانهونهبهصورتادغامشدهبابخشهاییمانندیادداشت

هاومقاالتآناستکهبتواندنمایانگرمیزانپویاییدانشکدهوخاطرهایباشدازآنچهکهگذشت.

دیدگاه ها: میتوانیددربارهینظراتوایدههایتانبنویسید.ایدههایخودتانیادیگرانراردیاقبولکنیدوبهبحثبپردازید.

خبرها:هدفاینقسمتآوردنروندکارِیدانشمندانبزرگونحوهیطرحسوال،آزمایشوتحلیلمشاهداتتوسطآنهاست.

سوال و جواب:دراینبخشیکسوالمطرحمیشودوازافرادمختلفپرسیدهمیشودوگزیدهیآنهادرمجلهمیآید.هدف،مطرح
شدننظراتودیدگاههایمختلفاست.

صفحات ثابت:سعیداشتهامیکسریمباحثبهطورثابتدرتمامشمارههاآوردهشود،مباحثیکهخوباستبدانیمامادرشرحدرس
ماننیامدهاست.مانندتاریِخزیستشناسی،فلسفهیزیستشناسی،رفتارشناسیومنطق.

امیدوارمدرشمارهیبعدیبتوانمبخش"آموزشعکاسیزیستی" رابهصفحاتثابتبیفزایموبخش"مهندسیابزارزیستی" رااحیاکنم
وازهمهمهمتر،صفحهیثابت"تنوعزیستی" داشتهباشیم.بهعالوهامیدوارمازحمایتوتوجهبیشتراساتیدعزیزمانبهرهمندشویمو

بتوانیمازراهنماییهایشاندردناهم،استفادهکنیم.
درجایگاهدانشجوییکهپیشازاینهرگزسردبیرنبودهاست،تمامتالشمرابهکاربستمکهتاآنجاکهمیتوانم،دناراارتقاببخشم.
امیدوارمکاستیهایکارمنآنقدرنباشدکهبخشیدهنشود.بهعالوهازتمامهمکاراندنا،کهصبورانهوخالصانهمرادراینراههمراهی
کردندتشکر،وبرایآیندهدعوتبههمکاریمیکنمودرآخرازخوانندگاندناسپاسگزاریمیکنمکهمیوهیکوششهمکارنمرا

ارجمینهندوازآنحمایتمیکنند.

سردبیر
Far.shaqayeq@gmail.com
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آنتی اکسیدان ها سرطان را در موش سرعت می بخشند. 
مطالعاتنشانمیدهندمکملهاییمانندویتامینEبهرشدتومورکمکمیکنند.

مطالعهایبررویموشهانشاندادهاستکهدوآنتیاکسیدانرایج،ویتامینEوترکیبی
بهنامN-استیلسیستئین)NAC(،بهجایکنترلسرطانشش،سرعترشدآنراافزایش
میدهند.ایننتایجخالفانتظارمیلیونهانفریاستکهروزانهمکملهایویتامینEرا
مصرفمیکنند.درایاالتمتحده11%بزرگساالنمکملهایویتامینEرادردوزهای

International Unit(400IU(ویاباالترمصرفمیکنند.میزانمصرفپیشنهادی،روزانه22/4IUاست.
اساسوپایهیاینمصرفباوربهاینبودکهویتامینEودیگرآنتیاکسیدانهامیتوانندازاثرمخربترکیباتفعال
خاصیبراجزایسلولمانندDNAجلوگیریکنند.ازآنجاکهآسیبهایDNAوسرطانبههممرتبطدانسته
میشوندمنطقیبهنظرمیرسیدکهکاهشآسیبهایDNAمیتواندازسرطانپیشگیریکندویاسرعتآن

راکاهشدهد.
اما کردند، حمایت نتیجهگیری این از انسانها بر محدود آزمایشهای برخی و جانوران دیگر روی بر مطالعاتی
بتاکاروتندرتستهایی نیافتند.وقتیآنتیاکسیدانهاییمانندویتامینEو آزمایشهایوسیعترتأییدیبرایآن
همراهباموادبیاثربهکاررفتندوهرکدامبهصورترندومبهموشهادادهشدند،نتایج،دربهترینحالت،مبهمبودند.
حتیمطالعهایبرروینزدیکبهسیهزارمردمصرفکنندهیسیگاردرسال1994میزانباالتریازسرطانششرادر

افرادیکهمکملهایبتاکاروتندریافتمیکردندنشانداد.
تیمیازمحققاندردانشگاهگوتنبرگدرحالاجرایآزمایشهاییبررویموشهاییبودندکهبامهندسیژنتیکمستعد
سرطانشدهبودند.پژوهشگرانموشهاراباNACویاویتامینEبادوزهاییبین5و50بارباالترازمیزانمصرف
توصیهشدهتغذیهکردند.مکملهایغذاییانسانیاغلب4تا20برابرمیزانتوصیهشدهبرایمصرفروزانهانسانویتامین
Eدارند.نتایجآزمایشهابرایهردوآنتیاکسیدانمشابهبود:تومورهاباسرعتتقریبًاسهبرابرنسبتبهتومورهای
موشهاییکهباآنتیاکسیدانتیمارنشدهبودندرشدمیکردند.موشهایدریافتکنندهیآنتیاکسیدانهمچنیندوبرابر

سریعترازدیگرموشهابراثرسرطانمیمردند.
پرلیندال،یکزیستشناسمولکولیازدانشگاهگوتنبرگاشارهمیکندکهنتایجفوقمربوطبهموشهاهستندوممکن
استدرانساندیدهنشوند.اینمطالعههمچنینچیزیدرموردپیشگیریازسرطاننمیگوید،زیراژنهاییکهایجاد
توموررادرموشهاتحریکمیکنندپیشازافزودنآنتیاکسیدانهابهرژیمغذاییموشهافعالشدهبودند.ولیلیندال
میگویدکهاینمطالعه،نیازبهبررسیهایبیشتریدرمورداثرآنتیاکسیدانهابرمصرفکنندگانسیگارراگوشزد
ابتالیباالییبهسرطانششدارندوممکناستدرحالیکهسالمبهنظرمیرسنددارای افراداحتمال این میکند.

تومورهایکوچکیباشند.
بهگفتهیپنگهوانگ،یکیازمحققانمرکزسرطاناندرسندانشگاهتگزاسدرهوستون،اینمطالعهنشانمیدهدکه
ممکناستهیچتوضیحسادهایبراینقشآنتیاکسیدانهادرسرطانوجودنداشتهباشد.بهگفتهیویآنتیاکسیدانها
شایدبتوانندبهجلوگیریازتومورزاییکمککنند،اماهنگامیکهتومورتشکیلشدهاست،ممکناستمضرباشند.
http://www.nature.com/news/antioxidants-speed-cancer-in-mice-1.14606

انگل گربه های خانگی در نهنگ های قطب شمال
Toxoplasmaازگربههایخانگیتانزدیکیقطبشمالپیشمیرود.

انگلToxoplasma gondiiکهدراصلانگلگربههامحسوبمیشودوعاملاصلیکوریعفونیدرانسانهااستبهتازگیدرنهنگهایبلوگا
درنواحیقطبیشمالییافتشدهاست.اینکشفبههمراههشداریبرایساکناناینوئیتمنطقهکهازگوشتنهنگاستفادهخوراکیمیکننداعالم

شدهاست.
چگونگیراهیابیاینانگلبهبلوگاهاهنوزچندانمشخصنیست،اماپژوهشگرانحدسمیزنندکهجانورانناقلکهقباًلتوسطیخازهمجداشده

بودنداکنوندرآبهایآزادشنامیکنند.
انگلToxoplasma gondiiدرجنوبقطبشمالبسیارفراوانومعمواًلبیخطراست.دانشمندانبراینباورندکهپیداشدنآندرنزدیکیقطب

نشانهاینگرانکنندهازتغییراتسریعدرایناکوسیستماست.
مایکلگریگ،انگلشناسمولکولیازدانشگاهبریتیشکلمبیامیگویداینانگلاحتمااًلازطریقگربههایخانگیاینوئیتهابهنهنگهامنتقلشدهاست.
بااینحالتوضیحمحتملترایناستکهاینانگلازطریقفاضالبوارددریاهایجنوبیشدهوبهوسیلهیجانورانمیزبانیکهبهسمتشمالحرکت

کردهوغذاینهنگهاشدهاندبهآنهاانتقالیافتهاند.
نهنگهایاستفادهشدهدراینپژوهشازانگلنمردهبودند،بلکهاینوئیتهاآنهاراشکارکردهبودند.بااینوجودبهگفتهیگریگورودیکانگل

جدیدبهیکجمعیتمیتواندنتایجاسفباریداشتهباشد.
http://news.discovery.com/earth/oceans/toxic-kitty-litter-parasite-found-in-arctic-whales-140213.htm
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عدم تناسب انسان-میکروب خطر سرطان معده را افزایش می دهد
سویههایHelicobacter pyloriاگربامیزبانشانتکاملهمراهنیافتهباشندخطرتومورزاییبیشتریدارند.

شهرکلمبیاییتوکوئرس،درارتفاعاتکوههایآند،یکیازباالتریننرخهایسرطانمعدهرادرجهاندارد:تقریبًا150نفردرهر
یکصدهزارنفر.امافقط200کیلومتردورتر،درشهرساحلیتوماکو،ایننرخفقطتقریبًا6نفردرهریکصدهزارنفراست.

براساسبررسیهایجدیدبخشیازاینتفاوت25برابریبهخاطرتکاملهمراهانسانومیکروباست.
علتعمدهیسرطانمعده،Helicobacter pylori،باکتریایاستکهنیمیازجمعیتجهانراآلودهکردهاست.اینباکتریمعمواًلبیخطراست،
امادربعضیمواقعمنجربهتومورمیشود.H.pyloriاززمانیکهاجدادمادرآفریقابودهاند،انسانهاراآلودهکردهاستوهمراهباانسانهاکهدر
زمینگستردهومتنوعمیشدند،تنوعزاییداشتهاست.ولیدرمناطقیمانندآمریکایجنوبی،ورودکلنیهایاروپاییدرتکاملهمراهانسانواین
باکتریدخالتکردهاستوموجبشدهتاامروزهبرخیمردمآنمناطق،سویههایH.pyloriجدیدومتفاوتباسویههایاجدادشانراداشتهباشند.
بیشتراجدادمردمشهرساحلیتوماکو)58%(ونیزسویههایH.pyloriشانبهآفریقابرمیگردد.اماجمعیتکوهستانیتوکوئرس67%آمریندیایی
)گروهیازبومیانآمریکایی(و31%اروپاییهستند.سویههایH.pyloriآنهااکثراًازسویههایاروپاییاناستکههمراهبافاتحاناروپاییوارد
شدهوجایگزینسویههایبومیشدهاست.تیمیازپژوهشگرانبهسرپرستیپالیوکورئاواسکاتویلیامزدریافتکهاگرسویههایH.pyloriمنشأ
متفاوتیبامیزبانشانداشتهباشند،بهاحتمالبیشتریزخمهایمعدهیسرطانیایجادمیکنند.مثاًل،سویههایمنشأگرفتهازآفریقااکثراًدرافراددارای

تبارآفریقاییبرجسته،خوشخیمهستندولیدرافراددارایتبارآمریندیاییمشخصتر،بهاحتمالبیشتریمنجربهبروززخممیشوند.
آنچهکهمنجربهشگفتیبیشترپژوهشگرانشداینکشفبودکهناسازگاریمیزبان-میکروببرخطرابتالبهزخمهایمعدهیسرطانی،اثربسیار
بزرگترینسبتبهژنcagAکهدرتهاجمH.pyloriبسیارمؤثراست،دارد.درحقیقت،تفاوتتباریبینمیزبانومیکروبتقریبًادلیلعمدهی

تفاوتدرخطرابتالبهسرطانمعدهدرمردمتوماکووتوکوئرسقلمدادمیشود.
مارکآکتمان،میکروبیولوژیستیازدانشگاهوارویکدرکاونتریانگلستانباتأییدمقالهیمذکورتکراراینبررسیرادردیگرمناطقآمریکای
جنوبیالزممیداندتاتضمینشودکهنتیجهیبهدستآمدهبازتابیازرژیمغذایییاچیزهایدیگرنباشد.نویسندگانمقالههمچنینقصددارندآسیای
شرقیراکهدرآنجاهمسرطانمعدهبهطورنامعمولیرایجاست)تقریبًا42نفردرهرصدهزارمردو18نفردرهرصدهزارزن(ونیزآفریقارا

کهبهرغممیزانباالیآلودگیبهH.pylori،وقوعسرطانمعدهدرآنپاییناست،مطالعهکنند.
http://www.nature.com/news/human-microbe-mismatch-boosts-risk-of-stomach-cancer-1.14501

خاک دندان نابینا ممکن است کلید مبارزه با سرطان را داشته باشند
خاکدندانهایبرهنه)naked mole rat(ونابینا)blind mole rat(اجازهیتشکیل

توموررانمیدهند.*
درحالیکهتقریبًا23%انسانهادراثرسرطانمیمیرند،بهنظرمیرسدخاکدندانهاینابیناو
برهنهکهبهترتیبمیتوانندتا21و31سالهمزندگیکنند)کهدربینجوندگانعمرزیادی
محسوبمیشود(،نسبتبهسرطانمقاوماند.بهگفتهیاویاتارنووکهازسال1961دربارهیاینموجوداتمقالهمنتشر
کردهاست،اینجانوراندرشرایطزیرزمینیبسیارتنشزاییزندگیمیکنند:تاریکی،کمبودموادغذایی،فراوانیبسیار

زیادپاتوژنهاومیزانکماکسیژن.ازاینرومکانیزمهاییبرایمقابلهبااینشرایطدرآنهاتکاملیافتهاست.
شد. پیشکشف سال چهار است همراه سلولی تقسیم از ممانعت با که برهنه دندانهای مکانیزمضدسرطانیخاک
سلولهایبیشترجانوراندرمحیطکشتتازمانیکهیکالیهازظرفراپرکنند،تقسیممیشوندوسپسسلولهای
سالمتقسیمرامتوقفمیکننددرحالیکهسلولهایسرطانیهمچنانبهتقسیمادامهمیدهند.سلولهایخاکدندان
برهنهخیلیزودترازسلولهایجانوراندیگرتقسیمسلولیرامتوقفمیکنند.پژوهشگرانگمانمیکردندخاکدندان
نابیناهممکانیزمضدسرطانیمشابهیدارند.امابررسیهامنجربهیافتنمکانیزمدیگریشدند.وراگوربونواازدانشگاه
روچسترکهدرکشفقبلینیزهمکاریداشتمشاهدهکردکهسلولهایخاکدنداننابینابهجایتوقفتقسیم،وقتی
بهحدخاصیازتراکمبرسنددچارمرگجمعیمیشوند.بهنظرمیرسداینپدیدهباتجمعمولکولپیامرساناینترفرون

بتاکهازسلولهایمذکورترشحمیشودراهاندازیمیشود.البتهبسیاریازجزئیاتهنوزناشناختهماندهاند.
جریشیازدانشگاهتگزاسکهمکانیزمهایپیریومرگسلولیرامطالعهمیکندمعتقداستپدیدهیکشفشدهشاید
مکانیزمضدسرطانیخاکدنداننابینانباشدوممکناستشرایطآزمایشگاهیکشت،تنشهایاضافیبرسلولوارد
کردهومنجربهمرگسلولیشدهاست.بهنظراوممکناستمحققانهنوزروشهایکافیبرایزندهنگهداشتناین
سلولهانیافتهباشند.گوربونوابااشارهبهاینمطلبکهتاکنونهیچزیستشناسینتوانستهاستسلولهایخاکدندان
نابینارابرایمدتیطوالنیدرشرایطآزمایشگاهیزندهنگهدارد،میگوید:»اگرماهمانتکنیکآزمایشگاهیراکه
برایبیستگونهیدیگرجوندگانکاربردداردبرایخاکدنداننابینابهکاربریم،بهدالیلیدراینسلولهاآناثررا

نداردوهمهیسلولهایخاکدنداننابینامیمیرند.«
بسیارکمتریمیسازند. باخطای را پروتئینها دارندکه ریبوزومهایی برهنه دندان همچنینمشخصشدهاستخاک

بهنظرمیرسد»بیمهرهیسال2013«دارایشگفتیهایبسیاریدرمطالعهیمکانیزمهایضدسرطانیهستند.
http://www.nature.com/news/blind-mole-rats-may-hold-key-to-cancer-1.11741 

*برگردانفارسینامهاازامیرحسیننظافتیان.
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پیش بینی عمر در سنین پایین 
پیشنهاد کرمها روی بر مطالعات
را پیری میتوکندریها که میکنند

تعیینمیکنند.
میتوکندریهادرحینآزادسازیانرژی،
مانند فعالی اکسیژندار مولکولهای
تخریب و تنش میتوانندموجب تولیدمیکنندکه آزاد رادیکالهای
دراندامکشوند.هرچندمیتوکندریهاباگذرزمانتخریبمیشوند،
تئوریمیتوکندریاییپیریکهدرسال1972پیشنهادشد،بحثبرانگیز
واثباتنشدهباقیماندهاست.براینمونه،برخیجاندارانباعمرطوالنی،
را اکسایشی آسیبهای از باالیی میزان نابینا، دندانهای خاک مانند
ازپژوهشگرانفکرمیکنندکه اینوجودبسیاری با تحملمیکنند.

میتوکندریهاپیشبرندههایاصلیپیریهستند.
درسال2008بودکهفالشهایمیتوکندریاییکشفشدند.نخستینبار
بودکهدانشمندانمیتوانستندمیتوکندریهارابهصورتمنفردمشاهده
کنندونرخهایفعالیتشانرادرطولزندگیجانوربسنجند.بررسیها
دقیقه دو هر را اکسیژندار فعال مولکولهای میتوکندریها داد نشان
اینپالسها به ثانیهایتولیدمیکنندکه بارودرپالسهای10 یک
مشخص عالوه به میگویند. )میتوفالش( میتوکندریایی فالشهای
شدهاستکهدردورههایخاصیاززندگیجانوراینفالشهاتراکم

باالییدارندکهبهآنفعالیتانفجاریمیتوکندریگفتهمیشود.
یافتههانشانمیدهندکهطولعمریکجاندارتاحدزیادیدرابتدای
بلوغقابلپیشبینیاند.خالفدیگرنشانگرهایزیستیپیری،کههر
کدامدرشرایطخاصیعملمیکنند،فعالیتهایانفجاریمیتوکندریایی
پیشبینیکنندههایپایداریبرایانواعشرایطژنتیکی،محیطیوتکوینی
اینمطالعهبرروی هستند.منگکیودونگ،ژنتیکدانوسرپرست
کرمCaenorhabditis elegansدرانستیتویملیعلومزیستیپکن
میگوید:فالشهایمیتوکندریاییتواناییشگفتانگیزیبرایپیشبینی

باقیعمرجانوراندارند.
خود سپس او کرد. جلب را دونگ توجه میتوفالشها کشف
کرمهای میتوفالش نرخهای و پرداخت آنها مطالعهی به
C.elegansباطولعمرمتوسط21روزرابانرخهایمیتوفالشهای
کرمهایباعمرمیانگین30روزوبیشترمقایسهکرد.اودریافتکه
درزندگیهمهیاینجانوراندوزمانوجودداردکهمیتوفالشهابسیار
متراکماندوفعالیتانفجاریمیتوکندریاییدیدهمیشود:یکیدرابتدای
بلوغودیگریدرپیری.دونگانتظارداشتکهفعالیتهایانفجاری
دومنقشاصلیرادرپیریداشتهباشند.امادرفعالیتهایانفجاریاول
بودکهبینفراوانیفالشهاوطولعمرهمبستگیدیدهمیشد:درحین
فالشهای روز 21 متوسط عمر با کرمهای انفجاری فعالیتهای این
این داشتند. بیشتر متوسط عمر با کرمهای با مقایسه در بیشتری
همبستگیدر29جهشیافتهیژنتیکیباطولعمرهایمختلفدیدهشد.
همچنینثابتشدهاستمیتوفالشهاثبتکنندهیخوبیبرایتجربیات
معرض در که کرمهایی مثال، برای هستند. کرم یک زندگی اوائل
شوکگرمایییاگرسنگیقرارگرفتند،طولعمربیشتریرانشان
طوالنیتری زمانی فواصل با میتوفالشهایشان انتظار، طبق و میدادند
دلیل به تنها که ژنتیکی، نظر از یکسان کرمهای حتی میداد. رخ
رویدادهاییتصادفیطولعمرمتفاوتیداشتند،همانهمبستگیرابین
فراوانیمیتوفالشهاوطولعمرنشانمیدادند.قابلتوجهترینیافتهاین
بودکهوقتیدونگموجبافزایشتولیدمولکولهایفعالاکسیژندار
درکرمیکهطبقانتظارعمرطوالنیایداشتشد،نرخمیتوفالشهای

آنافزایشیافتوطولعمرشکاهشپیداکرد.
http://www.nature.com/news/lifespans-predictable-at-early-
age-1.14712

زنده نگاه داشتن  به  عشق  هورمون 
بارقه ها کمک می کند.

هورمونعشقمیتواندمولداحساسات
بیشتربرایهمسر،ونهبرایدیگران

باشد.
میتواند اکسیتوسین از کمی مقدار
باعثشودتاعشقازبیننرود.محققان
تامیزانجذابیت بودندخواستند از20مردکهدررابطههایچندساله
عکسشریکشان،آشنایانوغریبههارارتبهبندیکنند.زمانیکهمردان
درمعرضمقداریازاسپریاکسیتوسینقرارمیگرفتند)کهدرهنگام
انگیختگیجنسیازبدنرهامیشود(،مقدارامتیازیکهبهشریکشان
اتفاقنمیافتاد. ایندرموردزناندیگر اما افزایشمییافت، میدادند
میداد نشان اکسیتوسین بیشتری دوز از پس آنها مغز از MRI
کهبخشهاییازمغزکهباپاداشهادرارتباطاست،کهالبتهراهانداز
عکس به داوطلب مرد که هنگامی میباشد، نیز دارویی اعتیادهای

شریکخودنگاهمیکندبیشترفعالمیشود.
تکهمسری ریشهی که شدند متوجه دانشمندان یافتهها این از بعد
)monogamy(درانسانچیست:بودندریکرابطهطوالنیمدت
میزاناکسیتوسینفردراافزایشمیدهد،کهدرواقعباعثمیشودتا
گذراندنوقتبیشترباآنفردخاص،میزانبیشتریازپاداشرابه

فردبدهد.
http://news.sciencemag.org/brain-behavior/2013/11/sci-
enceshot-love-hormone-helps-keep-spark-alive
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کشف منبع دارویی جدید در موهای تنبل درختی
روی بر باکتریایی ضد خاصیت با قارچهایی دانشمندان

موهایتنبلدرختیپیداکردهاند.
تنوع شامل بارانی جنگلهای خیرهکنندهی زیستی تنوع
شیمیاییغنیاستکهمیتواندبهعنوانمنبععظیمیازمواد
زیستیفعالجدیدمورداستفادهقرارگیرد.بهویژهمحیطهایی
کهازتنوعمیکروبیباالییبرخوردارندموردنظرهستند.تنبلهایدرختیکهپستاندارانی
درختزیهستندودرجنگلهایپستپانامابهفراوانییافتمیشوند،تنوعگستردهایاز
میکرووماکروارگانیسمهارارویموهایبیرونیزبرخودحملمیکند.بهتازگیوبرای
نخستینبارجداسازیسویههایمتنوعوفعالقارچیازمویتنبلهاوجایگاهتاکسونومیک
آنهاگزارششدهاست.84ایزولهیقارچیدرمحیطشاملمویبدستآمدهازتنبلهای
ملی پارک در زنده )Bradypus variegatus,Bradypoididae( انگشتی سه درختی
متنوعی گروه وجود فیلوژنتیک آنالیزهای شدند. داده کشت پاناما، جمهوری در سوبرانیا
OTU,Operational( کارکردی تاکسونومیک واحد 28 به متعلق آسکومیستهای از
Taxonomic Unit(متفاوتراآشکارکردند،کهبسیاریازآنهاازتاکسونهایازپیش
شناختهشدهیاشتقاقیافتهاند.74ایزولهدرمحیطمایعکشتدادهشدهوعصارههایآنها
برایفعالیتزیستیدرونلولهیآزمایشموردآزمونقرارگرفت،وگسترهایازفعالیتدر
برابرسویههاییازانگلهایعاملماالریا)Plasmodiumfalciparum(وعاملبیماری
MCF-7 انسان سینهی سرطانی سلولهای همچنین و )Trypanosoma cruzi( شاگاس
یافتشد.50عصارهیقارچیبرایفعالیتضدباکتریاییآزمایششدندکه20تایآنهادر
برابرحداقلیکسویهیباکتریاییفعالیتنشاندادهویکیازآنهاازالگوینامعمولیاز
فعالیتدربرابرباکتریهایگرممنفیبرخورداربودکهممکناستنوعیجدیدازفعالیت

ضدباکتریاییباشد.
درکلایننتایجاهمیتکاوشدرمحیطهایجدیدبراییافتنقارچهایفعالراآشکار
میسازدوهمچنینبراینخستینبارترکیبتاکسونومیکوفعالیتزیستیقارچهایموی

تنبلدرختیرانشانمیدهد.
http://blogs.discovermagazine.com/seriouslyscience/2014/02/06/1944/#.UwRTlIUX7IX

حمام اسیدی روش ساده ای برای تبدیل سلول ها به سلول های بنیادی پیشنهاد می کند.
سلولهاممکناستتنهابافشردهشدنویاقرارگرفتندرحماماسیدیبهآسانیبهحالتبنیادیبرسند.

درسال2006پژوهشگرانژاپنیتکنیکیرابرایایجادسلولهایپرتوانالقاییمعرفیکردندکهمیتوانتقریبًاهمهی
انواعسلولهایپستاندارانراباآنبهدستآورد.بهتازگیگروهدیگریازپژوهشگرانژاپنیروشیشگفتانگیز
برایایجادسلولهایبنیادیراگزارشدادهاندکهقراردادنسلولدرمعرضبرخیاسترسهاازجملهکاهشpHاست.
را کشف این کوبه، در RIKEN تکوینی زیستشناسی مرکز در بنیادی سلولهای پژوهشگر ساسایی، یوشیکی
شگفتانگیزخواندوگفتهرگزگماننمیکردهاستاینروشکارآباشد.هاروکواوبوکاتا،زیستشناسجوانسلولهایبنیادیهمانمرکز،پس

ازپنجسالتالشموفقشدساساییودیگرانراقانعکندکهاینشیوهمؤثراست.
اوبوکاتامیگویداینایدهراکهاسترسمیتواندسلولهارابنیادیکندازمشاهدهایکسبکردکهبرخیسلولهاپسازفشردهشدنهنگامگذراز
یکلولهیمویین،بهاندازهیکوچکتریکههماناندازهیسلولهایبنیادیبوددرآمدند.اوسپسانواعمختلفیازتنشهاراآزمایشکردونتیجه
گرفتکهعالوهبرفشردگیفیزیکی،یکتوکسینباکتریاییکهدرغشایسلولمنفذایجادمیکندونیزpHپایینمیتوانندباعثشوندکهسلول

برخینشانگرهایپرتوانیراداراشود.
امابرایاینکهسلولهاراپرتواننامید،بایدبتوانآنهارابههمهیانواعسلولهاتبدیلکرد.اینکارباتزریقسلولهاینشاندارشدهبارنگهای
فلوئورسنتبهرویانموشانجاممیشود.اگرسلولهایتزریقشدهپرتوانباشند،سلولهایدرخشندهبایدبعداًدرهمهیبافتهادیدهشوند.امااین
میزانکمرنگ با ازپیشگامانکلونکردنموشهاست، بود.صدهاموشتوسطتروهیکوواکایاما،که بهچارهیدیگری نیاز بودو روشدشوار
فلوئورسنترنگآمیزیشدند.واکایاماکهاینآزمایشراتالشبیهودهایمیدانستپیشنهادکردبهجایاستفادهازسلولهایموشبالغ،سلولهای
کاماًلتمایزیافتهیموشنوزادرادرمعرضاسترسقراردهند.اینآزمایشمنتجبهایجادرویانیکاماًلرنگیشد.بااینحالایدههمچنانموردپذیرش
نبود.اوبوکاتابایدثابتمیکردکهروشپیشنهادیاشبررویسلولهایکاماًلتمایزیافتههممؤثراست.بهاینمنظوراوازسلولهایTاستفادهکرد
stimulus-triggered(ونشاندادکهمیتواندبااسترسبهآنهابهسلولهایپرتواندستیابد.اوبوکاتااینپدیدهراکسبپرتوانیبامحرک
acquisition of pluripotency(نامید.اوتاکنونانواعسلولیمختلفیرابهپرتوانیرساندهاست.بهگفتهیاو25%سلولهابعدازاسترسزنده

میمانندو30%اینهاپرتوانمیشوندکهاینبازدهیباالترینسبتبهبازدهیتقریبا1%درروشiPSاست.
کشفاوبوکاتابحثهایمهمیراایجادکردهاست.آیاسلولهایبنیادیموجوددربدنمادرشرایطاسترسفیزیکیایجادمیشوند؟اومطالعاتشرا

برایدرکبهترسلولهایبنیادیموجوددربدنماادامهمیدهد.
http://www.nature.com/news/acid-bath-offers-easy-path-to-stem-cells-1.14600
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سگی  مسری  تومور  یک  چگونه 
جهانی شد

باتماس یکسرطانسگیمنتقلشده
جنسیتاکنونتقریبًادومیلیونجهش
بهگسترش رامتحملشدهوهمچنان

ادامهمیدهد.
مسری سرطان یک ژنوم توالییابی
پیشنهادمیکندکهاینسرطاندرحدودیازدههزارسالپیشدریک
نژادسگپدیدارشدوسپستقریبًادرعصرکریستوفکلمبدرجهان

گسترشیافت.
Canine transmissible( سگی انتقال قابل مقاربتی تومور
venereal tumor(بیماریایاستکهمعمواًلهنگامآمیزشجنسی
اندامهای در زخمدار و گلگون زائدهای صورت به و میشود منتقل
تناسلیسگهاظاهرمیگردد.بهگفتهیالیزابتمارچیزن،یکمحقق
باخبریم. ازآن استکه بقایافتهای قدیمیترینسرطان »این سرطان،
شگفتانگیزاستکهتوانستهاستدرسراسرجهانپراکندهشودودر

اینزمانطوالنیباقیبماند.«
تومورهامعمواًلپسازانتقالبهیکجانداردیگربهسرعتبهعنوان
عواملبیگانهشناساییوتخریبمیشوند.امادرسال1876،ناوینسکی،
یکدامپزشکروس،دریافتکهمیتواندتومورهایCTVTراازیک
سگبهسگیدیگرانتقالدهد.سلولهایمذکورازسیستمایمنیمیزبان
جدیدمیگریختندوبهرشدادامهمیدادند.اینپدیدهتاقبلازایندر
زیستشناسیسرطانناشناختهبود.تنهاسرطانمسریدیگریکهدر

طبیعتدیدهمیشوددرگرگهایتاسمانیاست.
گسترش به شروع CTVT مانند مسری سرطان یک که هنگامی
که گرفت نظر در پارازیت نوعی عنوان به میتوان را آن میکند،
نیز ژنهایجهشیافتهیسگاصلیراداردودرهرمیزبانجدیدی
میتواندمتحملتغییراتیبشود.برایدرکاینفرایندتکاملیمارچیزن
وهمکارانشدوتومورراکهفرصتتکاملیزیادیبرایمتفاوتشدن
داشتندبرایتوالییابیانتخابکردند:یکیازیکسگگلهیبومیدر
سرزمینهایشمالیاسترالیاودیگریازیکسگپا-کوتاهآمریکایی

درجنوببرزیل.
میزبان اولین تا کردند استفاده ژنومی دادههای از سپس پژوهشگران
CTVTرابازسازیکنند.ژنومهایدوتوموربهطورقابلتوجهیمشابه
مارچیزنتخمینزدکهجدیدترینجدمشترکشانمیبایست بودندو
CTVTمربوطبه460سالپیشباشد.چنیندادهایپیشنهادمیکندکه
ماندهبود باقی منزویسگها جمعیت یک در خود تاریخ بیشتر در
فنهولت، بریجت شود. وارد دیگر جمعیتهای به توانست سپس و
ژنتیکدانیتکاملیازدانشگاهپرینستون،اشارهمیکندکه500سالپیش
دورهایبودکهانسانهاسگهارادستورزیمیکردندوباهمآمیزش

میدادندتاسگهایمختلفیبهوجودبیاید.
ژنومCTVTبرایبسیاریاززیستشناسانسرطانجالبتوجهباقی
تبار چند بر مشتمل معمواًل که رایج سرطانهای خالف خواهدماند.
هر میکنند، رقابت هم با که است سرطانیای سلولهای از ژنتیکی
سلولدرCTVTتقریبًاآرایشژنتیکیخودشرادارد.ژنومآنشامل
یافتشده جهش چندهزار با مقایسه در که است جهش میلیون 1/9
تومورهایصورت بیستهزارجهش یا و انسانی رایج درسرطانهای
CTVTگرگهایتاسمانیعددینجومیاست.تقریبًا42%جهشهای
نشانههایمواجههباپرتوهایفرابنفشرادارندکهاحتمااًلدرحینانتقال
ویادرزمانیکهتومورهادراندامهایتناسلیدرمعرضقرارمیگرفتند

رخدادهاند.
http://www.nature.com/news/how-a-contagious-dog-tu-
mour-went-global-1.14580

دارویی که به پاک کردن خاطرات 
ناگوار کمک میکند.

باروشهایی،تاثیر توانستهاند محققان
موش در را ناگوار خاطرات

آزمایشگاهیازبینببرند.
تجربیاتآسیبزادرمغزاثراتیازخود
آنها پاککردن که میگذارند جا به
سؤاستفاده مورد یا و جنگ از دردناک خاطرات است. مشکل بسیار
قرارگرفتندرکودکیدرDNAمانندیکنشانشیمیاییدرژنوم
Post-(ثبتمیشوند،کهحالتیرابهناماختالِلاسترسپسازرویداد
با آن درمان که میشود باعث )traumatic stress disorder

روشهایرفتاریمشکلاست.
این کردن پاک موشها، در که دادهاند گزارش دانشمندان امروزه،
هدفهایاپیژنتیکتوسطداروهاییبهطورمؤثریمیتوانندتأثیرات
درمانهایرفتاریبرایPTSDرابهبوددهدوبهمغزاجازهدهدتااز

یکخاطرهخاصبههمراهاحساسمربوطبهآنجداشود.
دربیمارانPTSDدردهمراهباخاطرهایمشخص،درطولزمانفرو
نمینشیند.بهگفتهیLi-Huei Tsaiدانشمندعلوماعصابدردانشگاه
کمبریج،برایچنینافرادیهرروزاینخاطرهزندهمیشود.درمعرض
خاطرهقراردادنبیمارتوسطعکسویاواقعیتهایبصری،واقعهی
آسیبزارادرمحیطیامنشبیهسازیمیکند)کهبخشیازیکتکنیک
است.(که )extinction therapy( معالجهیخاموشسازی اسم به
از پس معمواًل PTSD بیمار اما کند. دردکمک بهکاهش میتواند

مدتزمانی،تمایلبهبازگشتبهحالنخسترادارد.
حالیکه در همکارانش و Tsai اختالل، کردن شبیهسازی منظور به
پایموشها به را الکتریکی بلندیپخشمیشد،شوکهای صداهای
رساندند.وقتیکهموشهاارتباطمیانصدایبلندومحرکدردزارا
یادگرفتند،هرزمانکهصدایبلندرامیشنیدندسریعًادرجایخود
ثابتمیماندند،حتیمواقعیکهدیگرشوکدریافتنمیکردند.یک
روزپسازشرطیسازیترس،محققانبهطورمکررصدایبلندرادر
محیطیامنپخشکردندوبدینترتیبموشهاآنارتباطترسناکرا
فراموشکردند.امازمانیکههمینعملرابعدازیکماهازیادگیری
موشهاانجامدادند،نتیجهایمفیدبهدستنیامد.زیرااینخاطرهبدبه

صورتاپیژنتیکغیرقابلرفعشدهبود.
بهنظرمیرسددرجوندگانحدودیکهفتهبعدازرویداد،خاطرهدر
اپیژنومنوشتهشود.اماTsaiوهمکارانشابرازداشتهاندکهخانوادهای
ازداروهابهناممهارگرانهیستوندِاستیالز)HDACis(کهمارکهای
اپیژنتیکراازDNAپاکمیکنند،میتواننداینمدتراطوالنیتر
اثرکافیبرخاطراتموشها HDACisبهتنهایی البتهظاهراً کنند.
ندارد،اماتنهایکدوزداروبههمراهextinction therapyباعث

شدتاموشهاهنگامشنیدنصدایبلنددرجایخودثابتنشوند.
را بیماری این در درگیر مشخِص ژنهای تا تالشند در اکنون آنها
شناساییکنندومتوجهشوندچگونهاینژنهادرهیپوکامپمغزعمل

میکنند.
http://www.nature.com/news/drug-helps-to-clear-traumatic-
memories-1.14534
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از   CRISPR تکنولوژی 
آزمایشگاه ها وارد صنعت می شود.
کردهاند تأسیس شرکتی دانشمندان
gene-پتانسیلدرمانیآنزیمهای تا
را ژن( )قیچیکنندهی snipping

توسعهدهند.
بابهرهگیریازفناوریجدیدویرایش
تجویزی، قرصهای مصرف جای به بیماران روزی است ممکن ژن،
و بردارند را مضر جهشهای تا بگیرند قرار ژنتیکی جراحی تحت
CRISPR )Clustered( که سیستمی داشتهباشند. سالمی DNA
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
نامداردوبهعنوانیکابزارپژوهشیدقیقوبابازدهیباالدرسال
گذشتهمحبوبیتزیادییافت،اکنونتوجهسرمایهگذارانرانیزبهخود
جلبکرد.شرکتEditas Medicineدر25نوامبرسالگذشتهبا
سرمایهگذاریاولیهی43میلیوندالرآمریکادرکمبریجماساچوست
بنا CRISPR پژوهشگر پنج توسط شرکت این کرد. تأسیس اعالم
مستقیمًا که دارد را درمانیای روشهای توسعهی قصد و شدهاست

ژنهایمربوطبهبیماریراتغییرمیدهند.
برای باکتریها که میگیرد بهره ایمنیای استراتژی از CRISPR
تشخیصوهضمDNAبیگانهازآناستفادهمیکنند.آنزیمبرشدهندهی
جایگاه RNA یک راهنمای توالی باکمک Cas9 نام به DNAی
هدفشرامییابدکهامروزهمحققانمیتوانندبامهندسیآن،هرژنی

راهدفقراردهند.
از یکی و MIT اعصاب علوم پژوهشگر ژانگ، فنگ گفتهی به
بنیانگذارانشرکت،اینفناورینخستبررویبیماریهاییکهتوسط
یکنسخهازژنمعیوبایجادشدهاندآزمایشخواهدشد.ازکارانداختن
نسخهیبیماریزایژنمیتواندموجبشودتانسخهیسالمغالبشود.
درمانوضعیتهاییکهدراثردونسخهیناکارآمدژنیپدیدارشدهاند،
نیازمندتصحیحژنتوسطپیرایشآنبهDNAسالماست،شاهکاری

کهبهگفتهیژانگتالشبیشتریمیطلبد.
استفاده DNA انتقال برای ویروسها از متداول روشهایژندرمانی
هرچند و دارد کمتری دقت CRISPR با مقایسه در که میکنند،
نمیتواند ولی کند، هدف DNA وارد را مفید ژنهای میتواند
توالیهایمعیوبراتغییردهد.فناوریویرایشهدفمندژن،آنطور
کهEditasدرتالشانجامآناست،تاکنونتنهادراختیاریکشرکت
بودهاست:Sangamo BioSciences.Sangamoازروشدیگری
کهمبتنیبرنوکلئازهایانگشت-روی)zinc-finger(استاستفاده
میکند.پژوهشگرانزیادیمیگویندکارباCRISPRودستکاریدر
داشتهاست. موفقیتآمیزی شروع Sangamo ولی است، سادهتر آن
برای انگشت-روی نوکلئازهای از استفاده در آن بالینی تستهای
مختلکردنژنرمزکنندهیپروتئینسطحسلولیایکهHIVبااستفاده
ازآنواردسلولهایایمنیمیشود،نتایجدلگرمکنندهایداشتهاست.از
طرفیهنوزچندمسئلهپیشرویEditasقرارداردکهبایدحلشوند؛
مثاًلمطالعاتیپیشنهادمیکنندکهCas9میتواندبرشهاییدرخارج
دیگران و میگویدکهگروهوی ژانگ کند. ایجاد محدودهیهدف
درتالشاندتاویژگیآنزیمراافزایشدهندوتاکنونموفقیتهایی

نصیبشانشدهاست.
هردوشرکتامیدوارندتاتأییدیهیسازمانغذاودارویایاالتمتحده
تأیید را ژندرمانی محصوالت تاکنون FDA کنند. اخذ را )FDA(

نکردهاست.
http://www.nature.com/news/crispr-technology-leaps-from-
lab-to-industry-1.14299

بهبود شنوایی موش ها در تاریکی
ها موش روی آزمایشی با دانشمندان
دریافتندکهشنواییموشهاییکهدر
تاریکینگهداریمیشوند،نسبتبه

دیگرانبهبودمییابد.
شنوایِی شد مشخص تحقیق یک طی
موشهایبالغیکهدرتاریکینگهداشته
شدهبودند،بهسرعتافزایشووسعتپیداکردودرتشخیصفرکانس
وزیروبمیصداهاارتقایافت.اینبهبوددرشنواییباسازگاریهایی
درونمغزمانندایجادارتباطاتقویبیننورونهاهمراهبود،کهبهطور

معمولایناتفاقدرمراحلابتداییزندگیرخمیدهد.
همراه به ، لی کیونگ هی اعصاب علوم دانشمند آزمایش این در
اول انتخابکردند.گروه را سالم موشهای از دوگروه دستیارانش،
براییکهفتهدرتاریکینگهداشتهشدند.درحالیکهگروهدیگردر
یکمحیطبانورطبیعیقرارگرفتند.تیمتحقیقاتازالکترودهاییبرای
میزانفعالیتنورونهادرقشرشنواییاولیه)ناحیهایکهدرجانوران

نوعصدا،بلندیآنومنبعشراتشخیصمیدهد(استفادهکردند.
برای را متفاوت شدتهای و فرکانس با صداها از انواعی محققان
موشهاپخشکردندوواکنشمغزآنهارامشاهدهکردند:"نورونها
درموشهایمحرومازروشناییمیتوانندصداهاینرمتررابهنسبت
گروهکنترلبهتربشنوند.همچنیناینموشهاتواناییافتراقبهتریدر

زیروبمیصداهاداشتند."
http://www.nature.com/news/darkness-sharpens-hearing-in-
adult-mice-1.14677
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چرا انتخاب های غیرعقالنی می توانند عقالنی باشند.
بررسیهایتئورینشانمیدهنددرشرایطیکهگزینههایپیشروتغییرمیکنند،تغییراولویتهامنطقیاست.

شماسیبرابهپرتقال،وگیالسرابهسیبترجیحمیدهید.امااگرمنفقطگیالسوپرتقالرابهشماپیشنهادکنم،
پرتقالراانتخابمیکنید.تحقیقاتنشانمیدهدکهگاهیچنینتصمیمی،کهغیرعقالنیبهنظرمیرسد،میتوانددر

عملبهترینانتخابباشد.
اغلبتصورمیشودکهموجوداتزنده،مشتملبرانسانها،درتکاملبرایگرفتنتصمیماتبهینهباتوجهبهبهترین
دانستههایشانبرنامهریزیشدهاند.اولویتبندیمداومگزینهها،کهدرمثالباالدرموردانتخابمنبعغذاییمطرحشد،
یکیازجنبههایآناست.اگرAنسبتبهBارجحباشدوBهمنسبتبهC،آیادرشرایطیکهگزینههایپیشروتنهاAوCهستند،لزومًاباید
Aارجحیتداشتهباشد؟ایننظمظاهراًمنطقیاولویتهاترایایی)transitivity(نامیدهمیشود.بهعالوه،اگردرشرایطیکههرسهگزینهدردسترس
the(باشد.اصلیکهاستقاللگزینههاینامربوطAهمارجحیتباBوAانتخابشود،پسمعقولاستکهدرانتخاببینگزینههایA،هستند

independence of irrelevant alternatives(نامیدهمیشود.
Perisoreus( خاکستری زاغ ،)Apis mellifera( زنبورعسل که شدهاست مشاهده مثاًل نمیدهند. نمایش را منطقی چنین جانوران گاهی اما
canadensis(ونیزمرغمگسخوار)Selasphorus rufus(رIIAرانشاننمیدهند.بهگفتهیپترتریمر،زیستشناسریاضیاتیدانشگاهبریستول
انگلستان،درگذشتهتصورمیشدکهچنینرفتارهاییبهینهنیستندوافرادیاگونههابرایحلچنینمسائلیسازشنیافتهاندویاحلاینمسائلهزینهبرتر
ازآنبودهاستکهانجامشود.تریمروهمکارانشازمدلیریاضیاتیاستفادهکردهاندتانشاندهنددرحقیقتگاهیناهمخوانیباترایاییمیتواند

بهترینانتخابپیشروودرنتیجهمعقولباشد.
نکتهیکلیدیایناستکهگزینههایمختلفیممکناستدرطبیعتظاهرشوندویاازدستبروند.بنابراینتصمیمگیریپیچیدهترازحالتسادهای
استکهدرآناولویتهابهترتیبمشخصشوندوثابتبمانند.آیابهتراستزمانوانرژیصرفخوردنغذایدردسترسیکهارزشغذاییپایینی
داردبشودویااینغذانادیدهگرفتهشودتاشایدگزینهیبهتریدردسترسقرارگیرد؟محققاندریافتندبستهبهاینکهمنابعغذاییA،BوCچه
BبهA،CبهBارزشغذاییداشتهباشندواحتمالدردسترسبودنشانچهباشد،ممکناستبهینهترینانتخاببینجفتگزینههایپیشرو،ترجیح
وAبهCباشدکهازترایاییتبعیتنمیکند.تریمروهمکارانشهمچنینچندوضعیترایافتندکهدرآنهابرایرسیدنبهپاسخبهینه،IIAنقض

میشود.اینانتخابهاممکناستنامعقولبهنظربرسند،اماچنیننیست.
تانیاالتی،اکولوژیسترفتاریدانشگاهسیدنیاسترالیاکهناهمخوانیباIIAرادرانتخابغذادرکپکهایمخاطیمشاهدهکردهاست،اشارهمیکند
کهبرخینمونههایرفتارهایبهظاهرنامعقولدرجانورانیدیدهمیشودکهبهندرتهمهیگزینههایشاندردسترسقرارمیگیرند.بهگفتهیوی
برخیازآنچهکهبهنظرمارفتارنامعقولجلوهمیکند،تنهانتیجهیقرارگیریجانوردرمعرضگزینههاینامعمولبراییکانتخاباستوجانور
برایگرفتنتصمیماتبهینهدرهمینشرایطتکاملیافتهاست.اواضافهمیکندکهاینایدههاراشایدبتوانباقراردادنجانوراندرمعرضگزینههایی

بااحتماالتمختلفپدیدار/ناپدیدشدنآزمود.
بهنظرهربرتجینتیس،اقتصاددانوپژوهشگررفتاریانستیتویسانتافهدرنیومکزیکو،چیزیغیرعادیویاحتیشگفتانگیزدرنتایجدیدهنمیشود.
جینتیستوضیحمیدهدکهانتخابهایمذکوربهایندلیلبهنظرمیرسدکهازترایاییویاIIAتبعیتنمیکنندکهدرحقیقتبیشازسهگزینه
پیشرویجانورقراردارد.بهنظرویIIAوقتینقضمیشودکهطراحمدلنتوانستهاستاحتماالتپدیدار/ناپدیدشدنهمهیگزینههایممکنرادر

نظربگیرد.
تریمرمیگویدشایدبتواننتایجرابهانسانهاتعمیمداد؛مثاًلدرانتخاباستراتژیهایسرمایهگذاریازبینبرنامههاییکهممکناستدرآیندهدر

دسترسنباشند.بهگفتهیویفردیکهانتخابهایغیرترایایینشانمیدهد،لزومًااشتباهنمیکند.
http://www.nature.com/news/why-irrational-choices-can-be-rational-1.14517

شناسایی ژن ربط دهنده ی ساختار مغز به هوش
براینخستینباردانشمنداندرKing’s Collegeلندنموفقبهشناساییژنیشدهاندکهضخامتمادهیخاکستری
مغزرابههوشربطمیدهد.اینپژوهشدرمجلهیروانپزشکیمولکولی)Molecular psychiatry(منتشرشده

استومیتواندبهدرکسازوکارهایزیستیمسئولبعضیاَشکالناتوانیذهنیکمککند.
پژوهشهایپیشیننشاندادهاندکهضخامتقشرمخیاهمانمادهیخاکستریکهدرحافظه،توجه،هوشیاری،تفکر
وزباننقشکلیدیداردباتواناییهایذهنیرابطهیمستقیمدارد.بااینوجودتاکنونهیچژنیدراینرابطهشناسایی

نشدهبود.
گروهیبینالمللیازپژوهشگراننمونههایDNAواسکن1583MRIنوجوان14سالهیسالمراتجزیهوتحلیلکردند.ازایننوجوانانچندین

آزمونبرایتعیینهوشکالمیوغیرکالمینیزگرفتهشد.
پژوهشگرانهمچنینبیشاز54000واریانتژنتیکیکهاحتماالدرنمومغزنقشدارندراموردمطالعهقراردادهوبهایننتیجهرسیدندکهبهطور
میانگیننوجوانانیکهواریانتخاصیازیکژنراداشتنددارایقشرمخنازکتریدرنیمکرهیچپمغزخود،بویژهدرلوبهایپیشانیوگیجگاهی
بودندودرآزمونهایمربوطبهتواناییذهنیضعیفترعملمیکردند.اینتغییرژنتیکی،بیانژنNPTNراتحتتاثیرقرارمیدهدکهکدکنندهی

پروتئینیفعالدرسیناپسهاینورونیاستوبنابراینبرقراریارتباطبیننورونهاراتحتتاثیرقرارمیدهد.
تفاوتژنتیکیشناساییشدهدراینپژوهشتنهامسئولتقریبا0/5%کلتفاوتدرهوشاست.بااینوجودایننتایجمیتوانددرفهمسازوکارهای
زیستیمسبببسیاریازاختالالتروانیمانندشیزوفرنیواوتیسمکهدرآنهاتحتتاثیرقرارگرفتنتواناییشناختیمشخصهیکلیدیاست،تاثیرات

مهمیداشتهباشد.
http://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140211084051.html
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فیلها یکدیگر را تسلی میدهند.
دانشمندانبهتازگیمتوجهابرازاحساساتپیچیدهتردرفیلهاشدهاند.

فیلها،همانواعآسیاییوهمآفریقایی،اززمانهایگذشتهبهعنوانحیوانهایتسلیدهندهشناختهشدهاند.آنهابهبچه
فیلهاییکهدرچالههایگلولجنگیرکردهاندکمکمیکنند،بابدنشانآنهاییکهصدمهدیدهویادرحالمرگند

رابلندمیکنند،وحتیموردهاییگزارششدهاستکهآنهافیلهایمضطربرابالمسیمالیم،تسکینمیدهند.
بهتازگیدانشمنداننشاندادهاند،هرگاهیکفیلآسیاییدچارمشکلیمیشود،دیگرینیزپریشانمیشودواقدامبه

تسکیندادندیگریمیکند،همانندماهنگامیکهشخصیرادرحالرنجبردنمیبینیم!
بهگفتهیشرمنداسیلوامحققاکولوژیرفتاردرسریالنکا،ایناولینباراستکهپاسخبهاندوهرادرفیلهایآسیاییبررسیمیکنند،کهبهعلت
غیراخالقیبودنایجادموقعیتهایاسترسزابرایحیوانجهتمطالعه،کاربسیارمشکلیاست،درنتیجهمحققانبایدمنتظربمانندتافرصتهایمناسب

پیشآید.
جاشواپلوتنیک،محققاکولوژیرفتاردردانشگاهماهیدلتایلندوفرانسداوال،پریماتولوژیستدرآتالنتابرایمقایسهرفتارفیلآسیاییدرطی
زمانهایاسترسواضطراب،گردهمآمدند.برایحدودیکسال،هرماهیکتادوهفته،پلوتنیک180-30دقیقهرابهطورروزانهبهمشاهدهوثبت
26فیلآسیاییاختصاصداد.فیلهاسنیبین60-3داشتندودرمساحتیحدود30جریبدرپارکطبیعیفیلهادرشمالتایلندزندگیمیکردند.این

فیلهادرطولروزرهابودندولیشبهادوبارهگرفتهمیشدند.
پلوتنیکدرطولدورههایرهاییفیلهاتماشایشانکردوواکنشهایشانرادربرابرموقعیتهایاسترسزا،مانندزمانیکهیکسگنزدیکمیشد،
یاماریدرعلفهاصدامیکرد،ثبتکرد.پیشازایندانشمندانمتوجهشدهبودندکهدرزمانآشفتگی،فیلهادمشانرابلندکردهوگوشهایشانرا
تیزمیکنند،کهگاهیهمراهباغرشویایکصدایکوچکبراینشاندادنآشفتگیوپریشانیخوداست.درپارکوقتیفیلهافیلدیگریرادر
اینحالتمیدیدند،آنهانیزهماناحساسرااتخاذمیکردند)adopting the same emotion(پلوتنیکدراینزمینهبیانمیدارد:"دقیقًاهمانند
ما،زمانیکهباهمفیلمترسناکیرانگاهمیکنیم.درستزمانیکهیکبازیگردرلحظهایمیترسد،ضربانقلبمانیزافزایشمییابدودستهای

یکدیگررامیگیریم.حالتیکه"سرایتاحساسی" )emotional contagion(نامدارد."
گرمشانون،اکولوژیسترفتاریاظهارکردهاستکهایننوعرفتاردرپریماتهایغیرانسانوحشینیزدیدهمیشود.

قدمبعدیدراینراهفهمیدندقیقترنحوهیاینحالتاست.
http://news.sciencemag.org/plants-animals/2014/02/elephants-console-each-other

محققان به علت به خاطرآوردن رویا پی بردهاند.
بیشتری اطالعات به میبینند، رویا زیاد که افرادی بررسی با توانستهاند محققان

دربارهیعللبهخاطرآوردنرویادستیابند.
بعضیازافرادهرروزصبحکهازخواببیدارمیشوند،یکرویارابهخاطرمیآورنددر
حالیکهبعضیدیگربهندرتوهرازچندییکیرابهخاطرمیآورند.تیمیبهسرپرستی

پرینروبیفعالیتهایمغزیایندودستهافرادرامطالعهکردند.
که دادند نشان محققان شد، چاپ نوروسایکوفارماکولوژی ژورنال در که تحقیقی در
شکافگیجگاهیـجانبیکهیکقطبپردازشاطالعاتدرمغزاست،درافرادیکهمقداربیشتریازخوابهایشان
رابهیادمیآورندفعالتراست.فعالیتافزایشیافتهدراینناحیهازمغزممکناستباعثجهتگیریتوجهاتبه
سمتمحرکهایخارجیشودکهمیتوانندموجبهوشیاریهایمیانخوابشوندوبدینترتیبشکلگیریرویارا

درحافظهآسانترمیکنند.
دلیلرویادیدنهنوزبرایدانشمندانبهصورتیکرازباقیماندهاست.درژانویهی2013درمقالهایکهتوسطتیمپرین
روبیدرمجلهقشرمخچاپشد،دومشاهدهصورتگرفت:افرادیکهبیشترخوابهایشانرابهخاطرمیآوردند،دو
برابرافرادیکهکمترخوابهایشانرابهیادمیآوردند،درطولشبازخواببیدارمیشدند.اینافزایشفعالیتمغزی
ممکناستباعثهوشیاریدرطولشبشودکهاینخودنیزمنجربهتسهیلثبترویادرحافظهدرطولدورههای

کوتاهبیداریمیشود.
درآزمایشجدید،تیمتالشبرشناساییمناطقمتفاوتدرمغزاینافرادداشت.آنهاازپرتونگاریباگسیلپوزیترون
)PET(بهمنظوراندازهگیریمیزانفعالیتخودبهخودیمغزطیخوابوبیداریبینآن،در41داوطلباستفادهکردند.
داوطلبینبهدوگروهتقسیمشدهبودند:21نفرازآنانجزءگروهبهخاطرآورندگانبهمیزانزیادبودندکهبهطورمتوسط
درهفته5/2ازصبحهارویاهایشانرابهخاطرمیآوردند؛وگروهدومکهشامل20نفربود،افرادیبودندکهبهطور
متوسط2باردرماهرویاهایشانراگزارشدادند.گروهاولهمدرطیخوابوهمدربیداریهایبینآن،یکفعالیت
)TPj(خودبهخودیمغزیقویرادردوناحیهنشاندادند:ناحیهقشرپیشپیشانیمیانیودرشکافگیجگاهیجانبی
کهمحلتوجهبهمحرکاتخارجیاست.پرینروبیدراینزمینهمیگوید:"درواقعمغزیکهدرخواباستقادربه

ذخیرهسازیخاطراتواطالعاتجدیدنیست؛بلکهبرایانجاماینامرنیازبهبیدارشدندارد."
مارکسولمز،نوروساینتیستدرشمالآفریقانیزباتخریبایندوناحیهازمغزمتوجهشدکهتواناییبهیادآوریرویا

پسازخوابازبینمیرود.
www.medicalnewstoday.com 
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عناصر جا به جا شونده، اپی ژنتیک و تکامل ژنوم
نیلوفریوسفی| عناصرژنتیکیجابهجاشونده1آرایهیوسیعیازتوالیهای
گوناگونDNAرادربرمیگیرند.تمامیاینتوالیهاتواناییجابهجایی
دو دارای عمومًا جابهجایی این دارند. را ژنوم در جدید جایگاههای به
به جدید جایگاه یک در النهگزینی سپس و  برخاستن است: مکانیسم
RNAطورمستقیم)ترنسپوزونها(ویاجابهجاییباواسطهیمیانجیهای
)رتروترنسپوزونها(.عناصرجابهجاشوندهدراواسطدههی1940میالدی
مدتی تا و شدند کشف مککلینتاک باربارا مشهور، ژنتیکدان توسط
طوالنیبهچشماجزایغیرعادیژنومبهآنهانگریستهمیشد]1[.پساز
چنددهه،صفاتیانسانوارمانند“خودخواه”برایتوصیفTEهابهدلیل
همانندسازیخودکامومستقلوتواناییایجادناهنجاریژنتیکیبهکار
گرفتهشد]2[.بااینحال،TEهاعمومًادرژنومیوکاریوتها،دریک
فرمغیرفعالواصطالحًا“بهلحاظاپیژنتیکیخاموش”یافتمیشوند.با
روشنشدنجزئیاتبیوشیمیاییبیانژنواوجگیریمطالعاتاپیژنتیکی
دراواخرقرنبیستم،اینفرضیهمطرحشدکهغیرفعالشدنژنبهروش
اپیژنتیکیبرایمهارتواناییهمانندسازیوتخریبژنومتوسطTEها

تکاملیافتهاست.
ازجانداران بسیاری DNA از نیمی از بیش TEها امروزهمیدانیمکه
یوکاریوتیپیچیدهرااشغالکردهاند.همچنینمیدانیمکهردپایعناصر
جابهجاشوندهبهآسانیدرژنومانسانقابلمشاهدهاست.هدفایننگاره
بهچالشکشیدندیدگاهقدیمیدررابطهباTEهابهعنوانعناصرانگلی
بادرنظرگرفتنشواهدیاستکهبهنقشغیرقابلانکارTEدرتکامل

ژنوماشارهدارند.

چگونه ترنسپوزون ها “خودخواه” شدند؟
دستیابیبهتکنیکهایتوالییابیDNAدراواخردههی1970بهایجاد
موجیبرایکشفمحتوایژنتیکیوساختارژنوممنجرشد.دردههی
1960وباکمکروشهایمطالعهیتوالیهایکوچکنوکلئیکاسیدی،
مشخصشدکهبخشزیادیازژنومیوکاریوتیراتوالیهایتکرارشونده
تشکیلمیدهند]4[.اینمسئلهبهایجادبحثهایداغیبرسرمعقوالنهبودن

1. Transposable Elements

تالشبرایتوالییابیکلژنومانسانانجامید؛چراکهآنزمانمشخص
شدهبوداحتمااًلکسرکوچکیازژنومانسانحاویژنها)مطابقتعریف
RNA یا پروتئین کدکردن وظیفهی که توالیهایی زمان، آن سنتی

ساختاریدارند(وتوالیهایتنظیمیاست.
انسانرابهعنوان DNAکماکانمیتواندیدگاهیراکهبخشاعظم
یافت. علمی کتب از بسیاری در میکند نامگذاری ”Junk DNA“
Nature مجلهی در چاپشده مقالهی دو مدیون دیدگاه این گسترش
باور این بر صحهگذاشتن مقاالت این هدف است. 1980 به مربوط
هیجانانگیزبودکههرذرهازDNAجاندارزنده،داراییکعملکرد
مشخصاستکهدراثراعمالفشارانتخابطبیعیایجادشدهاست.ازاین
رو،هردومقالهازاصطالح“DNAخودخواه”کهتوسطریچاردداوکینز
مشهور¬شدهبودبرایتوصیفTEهااستفادهکردند.دریکیازایندو
مقالهکهتوسطفرانسیسکریکوL.E.Orgelنوشتهشدهبودعنوان
با میتوان را ژنوم در خودخواه DNA توالیهای ”گسترش شدهاست:
گسترشیکانگلنهچندانمضردرپیکرمیزبانمقایسهکرد“]5[.مفهوم
DNAخودخواهابتدابرایتوجیهپارادوکسC-valueبهمیانآورده
شد؛پارادوکسیکهبهتفاوتعظیممحتوایDNAجاندارانمختلفبه
به C-value .]6[ دارد اشاره آنها تکاملی پیچیدگی در شباهت رغم
عنوانمحتوایDNAموجوددرژنومیکسلولهاپلوئیدتعریفمیشود.
تصوررایجدرآنزماناینبودکهموجوداتپیچیدهترمانندانساننسبت
C-value نتیجه در و بیشتر DNA محتوای سادهتر موجودات به
دارای آبی نیلوفر گل همچون جانداری حال، این با دارند. بزرگتری
C-valueحدودصدبرابرانساناست.توجیهاینپدیده،تاحدزیادی
بین بهویژهرتروترنسپوزونهادر TEهاو فراوانی بودن متغیر برروی
جانداراندارایپیچیدگیمشابه،بهرغمثابتماندنشمارژنها،تمرکز
25Mbpدارد.ژنومگیاهآرابیدوپسیس،برایمثال،دارای27000ژنو
)Mega base-pair(رتروترنسپوزوناستدرحالیکهژنومگیاهذرت
توالیرتروترنسپوزونیاست Mbp از1800 بیش دارای40000ژنو
]8،7[.اماآنچهفرضیهیDNAخودخواهتوضیحنمیدهدایناست
کهچهطورژنومتجمعچنینشمارعظیمیازتوالیهایتکرارشوندهرا
ممکن هومولوگ نوترکیبی با آنها حذف که آن حال تابمیآورد،

است.

برچسبی که باقی ماند.

باتوالییابیژنومانسانمشخصشدکه85%ژنومانسانراTEهاتشکیل
توالیهای نقش تعیین و توالییابی راستای در روبهرشد دانش میدهند.
توالیهای برای تنظیمی نقشهای از بسیاری یافتن به منجر مختلف
عنوان به ترنسپوزونها از هم هنوز حال، این با .]9[ شد غیرکدکننده
همکارانش و Bestorمطالعات میشود. یاد خودخواه DNA قطعات
درطولدههی1990بررویمتیالسیونDNAدریوکاریوتهامنجر
بهطور متیالسیونسیتوزین ازآنجاکه دیدگاهشدکه این تثبیت به
غالبدرTEهایافتمیشود،فرآیندتنظیمبیانژنازطریقمتیالسیون
کنترلکردن برای که است دفاعی مکانیسم یک حقیقت در DNA
انگلی-ترنسپوزونهاورتروترنسپوزونها- توالیهای تواناییتخریبی
اما نیست، دشوار دیدگاه این پذیرش .]11 ،10[ کردهاست پیدا تکامل
مشکلازآنجاآغازمیشودکهبرسرمنشأژنهایکدکنندهیآنزیمهای
ترنسپوزازبحثکنیم.اینآنزیمهادارایموتیفهایبسیارحفظشدهدر
میشود یافت یوکاریوتها تمام در که هستند خود کاتالیتیک جایگاه
ومیتوانردتکاملیآنهاراتاپروکاریوتهادنبالکرد؛حالآنکه
تنظیمی اپیژنتیکی پیچیدهی سیستمهای دارای پروکاریوتها میدانیم
یوکاریوتهانیستند]12[.ایننشانمیدهدکهترنسپوزونهابسیارپیش
ازپیدایشمکانیسمهایدفاعیوتنظیمیدرژنومیوکاریوتیپدیدارشدند.

پارادوکسC-value.بازهیاندازهیژنومجاندارانیکهنامآنهادرسمتچپجدولنوشتهشدهاستدرقالبkilobase pairدرجدول
)M.Car,Memorial University of Newfoundlandآمدهاست.)برگرفتهشدهازتصویریاز
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شایدجالبتراینباشدکهشمارTEهایژنومیوکاریوتینسبتبهژنوم
بیشتر بسیار است، پیچیده تنظیمی مکانیسمهای فاقد که پروکاریوتی

میباشد.
بااینحال،تواناییتکثیرTEهادرژنومیکهتازهبهآنواردشدهاند
-ازطریقآمیزشژنتیکییاویروس-رفتارآنهارامشابهرفتاریک
نشان اخیر سالهای در تحقیقاتی حقیقت، در .]13[ میکند “مهاجم”
میدهدکهاحتمالورودTEهایجدیدبهژنومازطریقانتقالافقیژندر
روابطانگل-میزبانوجوددارد.برخیاسترسهایژنتیکیوفیزیولوژیک
میتوانندبهفعالشدنTEهای“خاموش”وتکثیرنسخههایآنهامنجر

شوند.

 چرا ژنوم این قدر بزرگ شد؟

پروکاریوتها، ژنوم با یوکاریوتی ژنوم تفاوتهای بارزترین از یکی
وجودمقادیرقابلتوجهیDNAمضاعفشدهدرژنومیوکاریوتیاست.
ایناستکهآیاوجودمکانیسمهای معماهایدیرینهیژنتیک از یکی
DNAهای آمدن وجود به علت ژن، بیان تنظیم اپیژنتیکی و پیچیده
مضاعفشدهاستیامعلولآن.درپروکاریوتها،وجودبخشهایپشت
سرهِممتشکلازDNAمضاعفشدهتحملنمیشودواینساختارها،در
اثرنوترکیبیهایدرونکروموزومیازدستمیروند.پروکاریوتهایی
کهدرژنومخودتعدادزیادیکپیازژنهایمختلفدارندعمومًاطی
و همانندسازی برای حد از بیش انرژی مصرف اثر بر طبیعی انتخاب
در مضاعفشده ژنهای رو، این از شدهاند. حذف ،DNA رونویسی
نه و آمدهاند دست به ژنها افقی انتقال اثر در اغلب پروکاریوتها
مضاعفشدن]15،14[.استدالل"ژنخودخواه" برایناساساستواراست
کهقطعاتیازDNAوجوددارندکهبدونداشتناثرفنوتیپیودرنتیجه
فارغازفشارانتخابطبیعیدرونژنومتکثیرمیشوند.دراینجااینسوال
و بینمضاعفشدن تعادل یوکاریوتها مطرحشودکهچگونه میتواند
سپسنوترکیبیوحذفژنهاراکهبهعنوانیکمکانیسمتعادلیاثر
میکندواندازهیژنومراکوچکنگهمیداردزیرپاگذاشتهاند؟وچه
به طوالنی تکرارشوندهی توالیهای مضاعفشدن، با ترنسپوزونها طور
وجودمیآورندحالآنکهآنهادارایتوانایینوترکیبیبسیارباالیی

هستندکهدراثروقوعآن،اینتکرارهاازبینمیرود.

ساز و کارهای اپی ژنتیکی چه هستند و از کجا آمده اند؟
این پاسخ بتوانند است ممکن یوکاریوتها اپیژنتیکی مکانیسمهای
هیستون، متیالسیون پروتئینی، مهاری کمپلکسهای بدهند. را سواالت
کمپلکسهای و RNA توسط پیشرونده DNA متیالسیون ،2RNAi
تکاملی منشأ هستند. مکانیسمها این شمار از نوترکیبی و تنظیمی
میگردد باز باکتریایی سیستمهای به تنظیمی اپیژنتیکی سیستمهای
انتقال ازDNAواردشدهتوسط باکتریایی DNAکهبرایتمیزدادن
کردهاند. پیدا تکامل باکتریوفاژی مهاجم DNA همچنین و ژن افقی
دیده یوکاریوتها در هم و پروکاریوتها در هم سیتوزین متیالسیون
جدیِد ماجولهای کسب با یوکاریوتی DNAمتیالزهای و میشود
شناساییواتصال،ازسیستمهایمحدودکنندهواصالحکنندهیباکتریایی
مشتقشدهاند.تکاملDNAمتیالزهابهطورموازیباتکاملآنزیمهای
پردازندهیهیستونوسیستمهایتنظیمبیانژنیوابستهبهRNAصورت
گرفت]16[.برخییوکاریوتها،اگرچهفاقدتواناییمتیالسیونDNAو
یاسازوکارRNAiویاهردوهستند،امابههرحالتواناییاپیژنتیکی
بیان اینسیستمهاتواناییتنظیم بیانژنرادارند.تکاملهمزمان تنظیم
ژنوخاموشکردنبرخیژنهابهطورالقایی،توالیویژه3وموروثیرا

پدیدآورد.
DNA بین نوترکیبی اصل در پروکاریوتی اپیژنتیکی سیستمهای
میکردند؛ محدود را ژن افقی انتقال راه از منتقلشده DNA و میزبان
مهار بعضًا و تنظیم به یوکاریوتها در سیستم همین بیشتر تکامل اما
نوترکیبیهومولوگدرژنومیوکاریوتیمنجرشدکهاینخودبهرشد
وگسترشژنومیوکاریوتیانجامید.درحقیقت،تواناییمهارنوترکیبی
تکرارشونده، توالیهای تجمع و مضاعفشدن اجازهی که هومولوگ،
بین تعادل که است چیزی همان دقیقًا میدهد، را ترنسپوزونها مانند
میتوان نهایتًا زد.آنچه هم به را ژنوم در وحذفشدن مضاعفشدن
گفتایناستکهشایدتجمعTEهادرژنومهاییوکاریوتی،بهرغم
وجودمکانیسمهایتنظیمژنیاپیژنتیکینباشد،بلکهدقیقًادرپیفعالیت

چنینمکانیسمیرخدادهباشد.

نمیتوانمنکرشدکهتواناییحفظتوالیهایمضاعفشدهقدمبسیارمهمی
درتکاملموجوداتپرسلولیبودهاست.تواناییبیانژنهایمضاعفشده
ومتنوعشدناینتوالیهادربافتهایگوناگون،درمراحلمختلفتکوین
ودرپاسخبهمحرکهایمحیطیمختلفتأثیرغیرقابلانکاریدرتکامل
احتمال بتوانگفت ]17[.درمجموعشاید پیچیدهترگذاشت موجودات
تکامل اپیژنتیکی تنظیمی مکانیسم با یوکاریوتیهمزمان ژنوم اینکه

2. RNA Interference
3. Sequence specific

ایجادوحذفقطعاتمضاعفشدهدراثرکراسینگاورنابرابر.خطچینهاردنوترکیبیرانشانمیدهند.


مکانیسمهایاپیژنتیکیدرگیاهانشاملمتیالسیونDNA،اصالحاتهیستونیومتیالسیونDNAپیشروندهتوسطRNAیاهمان
RdDMاست.RdDMشاملدوRNAپلیمرازخاصدرگیاهان)Pol IVوPol V(،یکپلیمرازوابستهبه)RNA)RDR2،یک

آنزیمکهRNAدورشتهایرامیبرد)DCL3(ویکپروتئینمتصلشوندهبهRNAبهنامAGO4میشود.
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پیداکردهباشدبسیارباالترازآناستکهاینمکانیسمهاتنهابهعنوان
راهحلیبرایمبارزهبااثراتانگلیترنسپوزونهاپاپیشگذاشتهباشند.

ابزارهای قدرتمند تکاملی

دارند. آنها پردازش و ژنها ایجاد در قابلتوجهی نقش ترنسپوزونها
بسیاریازترنسپوزونهادارایقطعاتیبرگرفتهازژنهاهستندومیتوانند
درنواحیتنظیمیژنهانقشایفاکنند]18[.چنیننقشهاییبهخصوص
درگیاهانبهخوبیمطالعهشدهاستومیتوانبهعنوانمثالازژنیدر
ذرتنامبردکهدرسنتزرنگدانهیآنتوسیانیننقشدارد.اینژندارای
چهارتوالیمضاعفشدهاستکهتوسطترنسپوزوِنDoppiaازتوالی
در مهمی نقش ترنسپوزونها همچنین، .]19[ شدهاند جدا خود تنظیمی
میکنند ایفا گامتوژنز درحین نقشپذیری4 فرایند اپیژنتیکِی تنظیمات
]21،20[کهپرداختنبهاینپدیدهازحوصلهیاینمقالهبیروناست.

و ژنوم بیان تنظیم در اپیژنتیکی مکانیسمهای نقش به مقاله این در
پایداری تثبیت ضمن مکانیسمها این شد. اشاره اندازهیآن گسترش
جابهجایی و فعالیت ژنوم، در موجود فراواِن TEهای مدیریت و ژنها
اینعناصررانیزمدیریتمیکنند.نبودچنینمکانیسمی،میتوانستبه
نوترکیبیهایهومولوگنابهجادربینTEهایپراکندهمنجرشودومانع
از متنوعشدنژنومیوکاریوتیگردد.هرچندجلوگیری ازگستردهو
چنیننوترکیبیهاییشایدسرعتتکاملژنومراکمیآهستهکردهباشد،
اماتأثیرحفظTEهابرتکاملژنوم،ازساختنوبازساختنژنهاگرفتهتا
پردازشتوالیهایتنظیمیغیرقابلانکاراست.درحقیقتنمیتوانازاین
نتیجهگیریگریختکهژنومگستردهوشگفتانگیزیوکاریوتینهتنهابا
مالیمتوآهستگیتکاملسیستمهایهمانندسازیوتعمیرDNAکهبا
حوادثناگهانیوجسورانهایهمچونتهاجمTEهاوفعالیتآنهاشکل
گرفتهاست.تواناییبازسازیناگهانیژنومدرقلبتکاملیوکاریوتهایی

باژنومگستردهوپیچیدهودارایانعطافژنتیکیجایدارد.


4. imprinting
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ریشه  ی چشم آبی  ها
ازخصوصیاتیاستکه داشتنچشمآبی  | مقدم امانی آناهید  
بیشتردراروپاییاندیدهمیشود.حالفردیاروپاییراتصورکنید
کمی دارد! آبی چشمانی که حالی در مشکی موی و پوست با
عجیباستزیرادرمیاناروپاییانمعاصراینترکیبژنیدیگر
این ،Rick Sturm پروفسور اکتشافات ندارد.ولیطبق وجود
است.در داشته مزولیتیکوجود انسانهایعصر در ترکیبژنی
DNAایناکتشافکهدراسپانیااتفاقافتادهاست،تیمجستجوگر
فسیلیکمردهفتهزارسالهراازدندانفسیلشدهایاستخراج
کردهاندوباآنالیزژنهایاوبهمردیباپوستومویمشکی
Sturm پروفسور صحبتهای طبق رسیدهاند. آبی چشمانی و
میتوانگفتکهانتشارژنهایچشمانآبیقبلازانتشارژنهای
ژنهای آنالیز به همچنین تیم این اتفاقافتادهاست. سفید پوست
مربوطبهرژیمغذاییوسیستمایمنیپرداختهاند.مشخصشدکه
انسانهایشکارچیقابلیتهضمالکتوزرانداشتهاندوهمچنینژن
تولیدکنندآمیالزبزاقآنهاازرژیمغذاییکمنشاستهخبرمی
انسانهایشکارچیو ایمنی ایندرحالیاستکهسیستم دهد.

کشاورزتفاوتیندارند.
http://www.sciencealert.com.au/news/20142801-
25188.html
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تضاد در خانواده

نسل به ها ژن "انتقال  | رحیمیان سپهرداد
است تکامل نظریه در معروف عبارتی بعد" 
تکیه با ،)1979 Parker تضاد) نظریهی و
هر اولویت که میدارد بیان موضوع این بر
فرد،افزایشموفقیتتولیدمثلیخوداوستو
افرادمختلف بههمیندلیلممکناستمیان
کهشایستگیتکاملیآنهاباهممرتبطاست
)مانندوالدینبایکدیگرویاوالدینبافرزندان(
نیز انسانها گیرد. تکاملیصورت نبرد یک
تولیدمثل در سعی جانوران( سایر )همچون
دارندوبرایاینکارمکانیزمآمیزشجنسی
رابهکارمیبرند؛یکهمکاریدوطرفهبرای
قالب در که بعد نسل به طرفین ژنوم ارسال
تولیدفرزندصورتمیگیرد.فرزندیکهدر
بدنمادرخویشبهوجودآمدهوچندماهدر

آنجارشدمیکندتامتولدشود.
با فرد، یک تولیدمثلی موفقیت که آنجا از
متفاوت اما مرتبط، فرزندش،گرچه و همسر
است؛نظریهیتضادشکلیازنبردرامیانآنان
پیشبینیمیکند.اماآیاواقعًااینچنیناست؟
برایپاسخبهاینپرسشالزماستتانگاهی

نوبهروابطبیندازیم.

تضاد بین والدین
ازدواج)اگرباهدفزادآوریباشد(بهمثابه
مثلیاستکهگاهممکن تولید قرارداد یک
تولیدمثلی منفی پیامدهای شود. نقض است
نقضاینقراردادبرایجنسنراحتمااًلبیشتر
صورت در که چرا خواهدبود ماده جنس از
توانست می که هزینهای جفتش، خیانت
هزینه )مانند کند خود فرزندان ایجاد صرف
که والدینی مراقبت یا و جفتگیری های
فرزندان صرف شود.( ارائه است ممکن گاه
بهشکلگیری نیاز لذا میگردد. ناخویشاوند
سازوکارهایضدخیانتاحساسمیشود.ساز
و همسران کردن حبس همچون وکارهایی
دورنگاهداشتنشانازمردان"غریبه"،باندپیچی
جا محدودکردن برای آنان پای به اجباری
محدود بر عالوه که چین در )سنتی بهجایی
کردنجابهجاییبیانگرثروتمردنیزبوده
سازشهایی حتی یا و  کردن ختنه است.(،
روانینظیرپرخاشگریبیشازحدبهمنظور
دورکردننرهایدیگرازهمسر.تمامیموارد
ماده تولیدمثلی بهطرقمختلفموفقیت فوق
نر تولیدمثلی موفقیت بر و کرده محدود را

میافزاید.
سازوکارهایدیگرینیزوجوددارد.بهعنوان
با فحلی دوران نخستیها از بسیاری در مثال

مادهی اما است، همراه خصوصی به عالئمی
انسان،حتیدرزمانهایدیگرنیزازفرستادن
توجیه نمیورزد.یک دریغ سیگنالها این
احتمالیآناستکهاینکار،جنسنررابه
منظورافزایشقطعیتپدری،واداربهماندندر
کناراومیکند؛زیراتعیینزماندرستفحلی

درانساندشوارمیشود.
عنکبوت چون معروفی های مثال همچنین
"بیوهیسیاه" وبرخیگونههایآخوندکرا
)کهنمایانگراوجتضادیاهمانهمسرخواری

هستند.(نبایدازیادبرد.

تضاد میان والدین و فرزندان
مشاهدهشدهاستکهگاه،شامپانزههایجوان
عمل به جلوگیری خود والدین آمیزش از
میآورند؛چراکهدرصورتبهدنیاآمدنزاده
یجدید،منابعکمتریبهآناناختصاصداده
خواهدشد.علیرغموجودضریبخویشاوندی،
مصرفمنابعبهتنهاییبرایموجودصرفهی

بیشتریدارد.
اینرقابت،حتیمیانمادروجنیننیزیافت
میشود.برایمثالطبقمشاهداتانجامشده،
با نیستند، حامله زنانیکه در قندخون سطح
به دریافتیکوعدهغذایکربوهیدراتدار
سرعتافزایشیافتهوپسازمدتیباترشح
انسولینکاهشمییابدوبهصورتگلیکوژن
همان صرف اما شود؛ می ذخیره کبد در
باال بارداری، دوران اواخر در غذایی وعدهی
را زمانطوالنیتری مدت در قندخون ماندن
انسولین میزان دنبالداردوعجیبآنکه به
به حساسیت کاهش دلیل )به نیز مترشحه
انسولین(،بیشترازحالتقبلاست.چرامادر
بایدحساسیتخودبهانسولینراکاهشداده
وسپسباافزایشمیزانآن،تالشینهچندان

موفقبرایجبرانداشتهباشد؟
جذب که است آن پیشنهادی پاسخ یک
ارائه مادر مقداریکه آن از بیشتر قندخون
بهفکر مادر، اما بهسودجنیناست. میدهد
بقایخودوزادگانآتیخویشنیزمیباشد.
ژنتیکی نظر از مادر یک زادههای )همهی
ارزشهستند.( هم برایش کلی حالت در و
بارداری، دوران اواخر در شدهکه داده نشان
ازجفتترشحمی هورمون-هاییآلوکرینی
شودکهحساسیتمادربهانسولینراکاهش
انسولین ترشح افزایش مادر، دهد.پاسخ می
بررویجفتگیرنده اماجالبآنکه است.
هاییوابستهبهانسولینوجودداردکهدرپاسخ
بهسطحباالیانسولینآنزیمهاییمیسازدکه
مثال این میدهند.در کاهش را انسولین اثر
میتواننوعیتضادرابهوضوحمشاهدهکرد.
فشارخون افزایش دیگریهمچون: مثالهای

بنزودیازپین وجود بارداری، دوران در مادر
)مادهیآرامبخش(درشیرمادر،فرزندکشی
وموارددیگرنیزدراینزمینهمطرحهستند.

روابطی در حتی تضاد، نظریهی که دیدیم
مشاهده نیز فرزند و مادر روابط همچون
زمانی که رفتارهایی از بسیاری و میشود
و دارند دیگر ماهیتی میپنداشتیم فداکاری
شایدبتوانازآنانباعبارت" آمیزهیفداکاری
وخودخواهی" یادکرد.اما،بااینوجود،آیا
نتیجهگرفتکهفداکاریدرمفهوم میتوان

واقعیخوددرطبیعتیافتنمیشود؟!


)2000( Cartwright ازکتاب برگرفته
،Evolution & and Human Behavior
انتشارات انسان؛جانکارترایت. رفتار و "تکامل

جهاددانشگاهیمشهد"

خالصه ی سمینار
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  دنـــا | شماره ی 8 

حیات در کیهان )قسمت سوم(
که  است  علم  از  پویا  و  خردسال  شاخه ای  اخترزیست شناسی   | گنجعلی نگین
دانشمندان آن به مطالعه ی پدیده ی حیات در بستری به گستردگی کیهان می پردازند. 
اخترزیست شناسان عقیده دارند، همان طور که سیاره ی زمین عضوی از مجموعه ی 
کیهان است و پدیده هایی که در زمین رخ می دهند توسط همان نیرو هایی کنترل 
می شوند که در سراسر کیهان حضور دارند، »حیات« هم که در سیاره ی ما ایجاد 
شده و در طول زمان تکامل و گسترش پیدا کرده است، می تواند در اجرام دیگری 
در کیهان ایجاد شده باشد. در حقیقت، دغدغه ی اخترزیست شناسان پیدایش، تکامل، 
پراکندگی و آینده ی حیات در زمین، سایر اجرام منظومه ی خورشیدی و البته در 

سراسر کیهان است. بیایید با این خردسال شادمان همراه شویم.

زندگی در تاریکی
و )Europa( یوروپا مشتری،  اقمار مهمترین اخترزیستشناسان دیدگاه از
گانمید)Ganymede(هستندکهدرشمارهیقبلدربارهیآنها صحبتکردیم.
در حقیقت،یوروپا محتملترینمحلدرمنظومه یمابرای پیداکردنحیاتزمینی
است،تاجاییکهبرخیافرادخوشبینتر)یا خیالپردازتر؟(احتمالمیدهند
خانوادهی از Vestimentifera گروه لباسپوش، کرمهای مشابه جانورانی

کف  در  میکنند،  زندگی  زمین اقیانوسهای کف در که Siboglinidae
اقیانوسهای یوروپا هم زندگی کنند.

کرمهایلباسپوشکهتاکنونبیشاز24گونهازآنهاشناساییشدهاست
معمواًلدرمحلهاییدرنزدیکیحفرههایگرماییوحفرههایتراوشیسرد

درکفاقیانوسهاودریاهازندگیمیکنند.

گرمایی حفرههای نزدیکی در لباسپوش کرمهای زندگی محل دمای
)Hydrothermal vents(بهدلیلمخلوطشدنآبداغخارجشدهازحفره
وآبسردکفاقیانوسبهحدود10تا15درجهیسلسیوس،ودرنزدیکی
تا4درجهمیرسد؛در بهحدود2 )Cold seeps(تراوشیسرد حفرههای
ضمناینکرمهاهمیشهدرمحیطهایدارایاکسیژنکافیزندگیمیکنند1.

درون بیرنگشان بدن و دارند متر 1 از بیش طولی لباسپوش، کرمهای
به کرمها این دارد. قرار کردهاند، ترشح خود که کیتینی، سفید لولههای
خود آزاد انتهای در و میکنند زندگی بستر سنگ به متصل صورت
و میکنند حرکت آب جریان با همراه که دارند پرمانندی اندامهای
رنگ، قرمز پرماننِد ساختارهای این میشوند. استفاده گاز تبادل برای
که هستند )Fused tentacles(الحاقشدهای تنتاکلهای حقیقت در
)Coelomic(سلومی صورت به هم پالسما، در محلول هموگلوبین

وهمبهصورترگی)Vascular(درونآنهاجریاندارد2.

1.حفرههایتراوشیِگلفشانهاییدراعماقاقیانوسهستندکهگازهایآلیازآنهابه
بیرونفورانمیکند.

2.بهحفرههایپرازمایعبیندیوارهیخارجیبدنجانورولولهیگوارشسلوممیگویند.

کرمهای لباسپوش انواع خاص و پیچیدهای از هموگلوبین دارند که عالوه بر 
هیدروژنسولفید)H2S(راهمحملمیکنند. اکسید،  دی  کربن  و  اکسیژن 
زیرواحد 24 دارای Riftia pachyptila گونهی سلومی هموگلوبین مثاًل
گوناگوناستوعالوهبرگروههِم،12یونرویدوظرفیتی)+Zn2(همبه
به اتصالهیدروژنسولفید احتمااًلدر اینیونهایروی، آنمتصلهستند.

هموگلوبیننقشدارند.

امادر تاریکی کف اقیانوس منبع انرژی کرمهای لباسپوش چیست؟ پاسخ،
باکتریهایشیمیولیتوتروفآزادزی از گروهی  با  کرمها  این  همزیستی  به 

برمیگرددکهپسازمراحلالرویدرونبدنجانورجایگزینمیشوند.

سراسرسلومطویلاینکرمهابااندامیبهنامتروفوزوم3پرشدهاستکهخانهی
باکتریهایدرونهمزیستاست.اینباکتریهابهصورتتکییاگروهی
داخلواکوئلهایغشاداردردرونسلولهانگهداریمیشوند.مثالیازاین
γ-proteobacteriaباکتریها،دستهایازباکتریهایگرممنفیازردهی

هستندکهباکرمهایگونهیRiftia pachyptilaهمزیستیدارند.

هرکرملباسپوش،بااندامهایتنفسیپرمانندخود،اکسیژن،کربندیاکسید
وهیدروژنسولفیدراازمحیطجذبمیکندوآنهارابهکمکجریانخونبه
تروفوزوممیرساند.باکتریهایهمزیستهمبااکسیداسیونهیدروژنسولفید
وتولیدمولکولهایپرانرژی،کربندیاکسیدراازطریقچرخهیکالوینبه
صورتقندتثبیتمیکنند.درنهایتهممقدارقابلتوجهیازقندتولیدشده

دراختیارکرمقرارمیگیرد.

مورفولوژیبسیارزیبایاینکرمهاباعثشدوقتیبرایاولینباردرسال
1977اجتماعیازآنهادرکفاقیانوسکشفشد،باغُرزنامیدهشود.البته
بهیادداشتهباشیمکهجانورانبسیاردیگریهمدراکوسیستمهایتاریک
دوکفهایها، کرمها، گونههای انواع مثل میکنند؛ زندگی اقیانوس اعماق
خرچنگها،اختاپوسهاو...کههمگیبهنوعیبهانرژیشیمیاییترکیبات

معدنیوابستههستند.

زندگی در سرما
درکجزئیاتمربوطبهاکوسیستمهایسردویخزده،برایاخترزیستشناسان
بسیارمهماست.دلیلاینمسئلهایناستکهمحتملترینمحلهاازلحاظ
زیستپذیری4درمنظومهیمامحلهاییبسیارسردهستند:اقیانوسهایبسیار
سرددرزیرسطحقمرهاییخزده)مثلیوروپا(،خاکیخزدهوکالهکهای

قطبیمریخوهستههاییخیدنبالهدارها.

جانداران که جغرافیایی، منطقهی یک در اکوسیستمها از مجموعهای به
ساکندرآنباوضعیتآبوهوا،توپوگرافیوخاکآنمنطقهسازش

پیداکردهاند،زیستبوم5میگویند.

توندرا)Tundra(بهعنوانسردترینوخشکترینزیستبومزمینتعریف
میشود.توندراشاملدوبخششمالی)Arctic(وکوهستانی)Alpine(است.
توندرایشمالیکهدرجنوبمدارقطبشمال)Arctic circle(تاسرحد
جنگلهایسوزنیبرگحلقهزدهاست،وضعیتسردوبیابانیداردومیانگین
تابستان در و سلسیوس درجهی 34 حدود در زمستان در آن هوای دمای
بین3تا12درجهاست.میانگینبارشسالیانههم،کهتنهابهصورتبرف
است،بین15تا25سانتیمتراست.توندرایکوهستانیهممربوطبهنواحی
کوهستانیبسیارمرتفعاستکهدمایهوایآنهادرشب،هموارهزیرصفر
استومیانگیندمایهواتاحدیپاییناستکهدرختاننمیتوانندرشد

کنند.

پوششگیاهیدرهردومنطقهبیشترشاملبوتهها،خزههاوگلسنگهاست.
ایجاد موقتی دریاچههای و جریانها که تابستان در شمالی، توندرای در
میشوند،گیاهانبهخوبیرشدمیکنند،حشراتبسیاریتولیدمثلمیکنند

Trophosome .3
Habitability .4

Biome .5

1.گروهیازکرمهایلولهای)Riftia pachyptila(در
Progress In Molecular and(.اقیانوسآرامشرقی

)Subcellular Biology
Riftia به متعلق زیرواحدی 24 هموگلوبین .2

)NCBIاز(.pachyptila
3.باکتریهایدرونهمزیستکرویشکلومیلهایشکل
)فلشهایکوچک(دردرونبافِتتروفوزومدرگونهی
پالسمایی بزرگغشای فلشهای .Riftia pachyptila
Progress In Molecular( میدهند. نشان را سلول

)and Subcellular Biology
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وپستاندارانیمثلجوندگان،خرگوشها،روباههایقطبی،گوزنهایشمالی
آبچلیکها مثل بسیاری پرندگان دارند. فعالی زندگی قطبی خرسهای و
توندرای در میکنند. مهاجرت شمالی توندرای به هم دریایی مرغابیان و
بزهایکوهی،حشراتی و مثلسنجابها بسیاری پستانداران کوهستانیهم
مثلقابباالنوپروانههاوپرندگانگوناگونیمثلغازهازندگیمیکنند.

از بزرگی بخش زیستبوم، سردترین عنون به توندرا گرفتن نظر در با
نادیدهگرفتهمیشوند؛ هستند توندرا از بسیارسردتر زمینکه زیستگاههای
Ice(یخی صفحات و )Glaciers(طبیعی یخچالهای شامل زیستگاههایی
The(شمالگان ما: سیارهی نواحی جنوبیترین و شمالیترین در )sheets
برای که است نامی "سرماکره"6 .)The Antarctic(جنوبگان و )Arctic
سردترینزیستبومحقیقیزمینپیشنهادشدهاست.البتهسرماکرهعالوهبر
زیستگاههایشمالگانوجنوبگان،شاملتودههاییخ،برفوخاکبسیار
سردیایخزده7همهستکهدربیشترقسمتهایزمینحداقلدربخشی

ازسالدیدهمیشوند8.

این و هستند طبیعی یخچالهای به مربوط سرماکره زیستگاههای مهمترین
زیستگاههادرسطح،داخلوزیریخچالهاتوزیعشدهاند.

زیستگاههایسطحیخچالهااغلبحفرههایحاویآبهستندکهدرنتیجهی
ذوبسطحییخدرتابستانایجادمیشوندوحجمآنهامیتواندتایکمتر
مکعبهمبرسد.عاملیکهذوبسطحییخچالهاراسرعتمیبخشد،الیهای

Cryosphere .6
Permafrost .7

8.صفحاتیخییخچالهایطبیعیدرمقیاسقارهایهستندکهشکلیگنبدیدارندوازجهاتمختلف
بهآهستگیبهسمتبیرونحرکتمیکنند؛مثلصفحهییخیگرینلند.

ازگردوغبارودودهاستکهبهوسیلهیبادبهسطحیخچالهاآوردهمیشود.
اینذرات،سردغبار9نامیدهمیشوند.حضورسردغباررویسطحیخچالباعث
افزایشجذبآفتابوذوبسریعتریخمیشود.حفرههاوبرکههاییکه
بهاینشکلایجادمیشوند،حفرههایسردغباری)Cryoconite holes(نام

دارند.

زیستگاههایداخلیخچالبیشترشاملالیههاییازآبمایعهستندکهدر
آب از رگههایی البته و میشوند ایجاد یخ دل در سال روزهای گرمترین

مایع،کهدرفصلمشترکبلورهاییخ)Ice crystals(وجوددارند.

دریاچهها این هستند. زیریخچالی10 دریاچههای یخچالها، زیر زیستگاههای
درمحلتماسبرخییخچالهاباسنگبسترایجادمیشوندوعلتذوبیخ
دراینمحلهاایناستکهانرژیزمینگرمایی11سنگبسترراکمیگرم
میکند.اینمقدارگرمادرزیراینیخچالهابرایذوبشدنیختحتفشار
کافیاست.فراموشنکنیمکهافزایشفشاربررویجامداتغیرعادی،مثل

یخ،باعثکاهشنقطهیذوبمیشود.

هستند؟ جاندارانی چه خانهی سرد، بسیار زیستگاههای این اما
Psychrotolerants/(سرماپذیرها و )Psychrophiles(سرمادوستها
دماهای در معمواًل که هستند جاندارانی سرمادوستها .)psychrotrophs
سلسیوس درجهی 15 باالی دماهای در و میکنند رشد  صفر به نزدیک
بهصفر نزدیک اینکهدردماهای با ندارندولیسرماپذیرها تواناییرشد
رشدمیکنند،دمایبهینهیرشدشانباالی15درجهاست.بیشترجانداران
پرسلولیهای و آغازیان آرکیها، باکتریها، سرماپذیر و سرمادوست

میکروسکوپیهستند.

شمالگان

شمالگانشمالیترینقسمتسیارهیماستوقطبشمالزمینرادرمحدودهی
’’N 66o 33’ 44(دربرگرفتهاست.شمالگانشاملاقیانوس مدارقطبشمال)
منجمدشمالی12وخشکیهایسردوبایریاستکهآنرااحاطهکردهاند:
قسمتهاییازکانادا،آالسکا،نروژ،سوئد،فنالند،روسیه،ایسلندوگرینلند.
میانگین ازیخوبرفهستندو اغلبمواقعسالپوشیده اینخشکیهادر
دمایسالیانهدرآنها،درزمستانحدود40-درجهیسلسیوسودرتابستان

حدودصفردرجهاست.

اقیانوسمنجمدشمالیکهکوچکترینوکمعمقتریناقیانوسزمیناست،در
بیشترقسمتهایخزدهوکالهکیخقطبی13راتشکیلدادهاست.ضخامت
اینکالهکیخیدربیشترقسمتهاتا50مترمیرسدوگستردگیآندر
زمستانهابیشترازتابستانهاست.درتابستانحدودنیمیازیخاینکالهک

ذوبمیشود.درسراسرایناقیانوسهمقطعاتیخی14سرگردانهستند.

بهدلیلظرفیتگرماییبسیارباالیآب،دمایآباقیانوسمنجمدشمالی،
Cryoconite .9

Subglacial lakes .10
Geothermal .11

Arctic ocean .12
Polar ice cap  .13

Pack ice  .14

)Science Photo Library(.درتوندرایشمالیوآالسکا)Rangifer tarandus granti(گوزنشمالی

حفرههایسردغباریدرسطحیکیخچالطبیعیدرگرینلندوجلبکهاییکهدروناینحفرههازندگیمیکنند.
)Trends in Ecology and Evolution(

تصویرماهوارهایازشمالگاندر12سپتامبر2013.خطزردمیانگینحداقلگستردگیکالهک،درتابستان30سالگذشتهاست.تابستان
)NASA(!گذشتهگستردگیکالهکیکیازکمترینهابود
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درسراسرسالتقریبًاثابتوبسیارباالترازدمایخشکیهاست:حدود1/1-
درجهیسلسیوس.درایناقیانوسهممثلسایراقیانوسها،گونههایبسیاری
ازجانداران،ازجلبکهاوبیمهرگانکوچکتانهنگهازندگیمیکنند.
بوتههای به محدود بیشتر گیاهی پوشش شمالگان، خشکیهای روی بر
کوتاه،گیاهانگلدارکوچک،خزههاوگلسنگهاستولیجانورانبسیار
)Springtails(گوناگونهستند:ازبیمهرگانکوچکیمثلبندپایانفنردم
تاپستاندارانیمثلخرسهایقطبیوپرندگانیمثلپافینها)Puffins(.ولی
زندگی بررسی دارد، را اهمیت بیشترین اخترزیستشناسان برای چه آن
از تا اینجادربارهیسه بسیارسخِتسرماوخشکیاست.در درشرایط

جالبترینگزارشهایثبتشدهدرچندسالگذشتهصحبتمیکنیم.

آالسکا شرق در فاکس15 منطقهی در تحقیقاتی تونلی به مربوط اولی
اینتونل،کهمتعلقبهدورهی باستانیموجوددر است.درونالیههاییخ
Carnobacterium pleis�16هستند،باکتریهاییمتعلقبهسویهی نپلیستوسی
tocenium FTR1پیداشدهاندکهبهمدت32000سالمنجمدبودهاندولی
طیبررسیهاییکهدرسال2005انجامشد،مشخصشدکهاینباکتریها

هنوززندهبودندوتادمایصفردرجههمقابلیترشدداشتند.

دیگر جالب گزارشهای
مجمعالجزایر به مربوط ،
هستند. نروژ سوالبارد17
در محققان از گروهی
اجتماعات 2011 سال
در موجود باکتریایی
سردغباری، حفرههای
یخچالهای سطح روی
را سوالبارد در طبیعی
دادند. قرار  مطالعه مورد
روش از استفاده با آنها
16s rRNA ژن بررسی
این آب نمونههای در
باکتریهایی حفرهها،
شاخهی 7 به متعلق
پیداکردند. را باکتریایی
باکتریها، این میان در
ردههای باکتریهای
بتاپروتئوباکتریا و آلفا

این در متوجهشدندکه آنها بودند. )α- and β-proteobacteria(غالب
Fox .15

Pleistocene .16-1/8میلیونتا11700سالپیش
Svalbard islands .17

اکوسیستمهایکوچکسیانوباکتریهاهمنقشبسیارمهمیدارند.ازالیههای
ازمخمرهایسرماپذیرهمجداسازی آبزیریخچالهایسوالبارد22گونه

شدهاند.

بسیاری البته و اینجا در است. سیبری شمال به مربوط بعدی گزارش
ساکن معمواًل که )Snow algae( برفی جلبکهای دیگر، قطبی مناطق
صورتی، رنگهای به را برف و میکنند رشد خوبی به هستند، برفابها
برفی جلبکهای گونهی فراوانترین درمیآورند. زرد و سبز قرمز،
سبز، تکسلولی جلبکهای این است. Chlamydomonas nivalis
دارند. فعالی زندگی میشود آب حدی تا برف که تابستان و بهار در
هستند روشن قرمز رنگ به میکنند تولید جلبکها این که هاگهایی
به جلبکها این زیاد بسیار مقاومت سازند. می را هندوانههای« »برف و
پرتوفرابنفش،بهتولیدوذخیرهسازیترکیباتفالوینی)Flavonoids(و
دادهمیشود. نسبت هستند، اکسیدان آنتی که )Astaxanthin(آستازانتین
اینترکیباتازاینجلبکدربرابرآسیبهایاکسیداتیومحافظتمیکنند.

در مقاوم بسیار متانوژن آرکیهای پیداشدن سیبری، از دیگر جالب خبر
خاکیخزدهیآناست.محققاندرسال2006اینآرکیهارادرشرایط
آزمایشگاهیِشبیهسازیشدهباشرایطخاکمریخقراردادندوآرکیهازنده
ماندند.البتهازخاکیخزدهیسیبریگونههایباکتریاییزیادیهمجداسازی

شدهاند؛مثلباکتریهایهتروتروفنمکدوست.

جنوبگان
شدهاست، احاطه جنوبی18 منجمد اقیانوس وسیلهی به که جنوبگان قارهی
جنوب قطب مدار داخل و دربرگرفتهاست را ما سیارهی جنوب قطب
ازلحاظبزرگی ’’S 66o 33’ 44(قراردارد.قارهیجنوبگانپنجمینقاره (
استومساحتآنبه14میلیونکیلومترمربعمیرسد.دراطرافاینقاره
فواصل در و دارند متصلوسرگردانوجود بهصورت یخ بزرگ قطعات
دورازقاره،درعرضهایجغرافیاییباالتر،جزایرزیرجنوبگان19قراردارند.

حدود98درصدازسطحقارهیجنوبگانبهوسیلهیصفحهییخیجنوبگان،
پوشیده است، طبیعی یخچالهای از برفپوش و یکپارچه الیهای که
شدهاست.اینصفحهییخیگنبدیشکلدرقسمتهایمرکزی،مرتفعودر
قسمتهایساحلیکمارتفاعاست.صفحهییخیجنوبگانحدود30میلیون
کیلومترمکعبحجمدارد؛یعنیحدود90درصدازکلآبشیرینموجود
درسطحزمین.میانگیندمایهوادرقارهیجنوبگاندرمناطقکمارتفاع
وساحلی،درتابستانحدودصفرودرزمستانحدود30-تا10-درجهی
سلسیوساست.ولیدرمناطقداخلیومرتفع،درتابستانبهحدود20-درجه

ودرزمستانبهکمتراز60-درجهمیرسد.

دمای جنوبگان در
و سردتر بسیار هوا
تنوعزیستیهمبسیار
شمالگان از کمتر
است.ولیچوندمای
منجمد اقیانوس آب
سراسر در جنوبی
و ثابت تقریبًا سال
)یا صفر به نزدیک
است، باالتر( کمی
از بسیاری گونههای
جلبکها از جانداران،
وبیمهرگانکوچکی
و کیسهتنان مثل
انواع تا سختپوستان
پستاندارانی و ماهیها

Southern ocean  .18
Subantarctic islands  .19

)Ursus maritimus(1.خرسقطبی
)Fratercula cirrhata(2.پافین

Phyllodoce(3.خلنگآبیشمالگان
)caerulea

.Carnobacterium pleistoceniumFTR1.1
)NASA(یکتودهیبرفدرشمالسیبری)Chlamydomonas nivalis(.2

)Colobantus quitensis(1.صدفیسایجنوبگان
)Lobodon carcinophagus(2.سیل

.SPLوArkiveعکسهااز.)Aptenodytes forsteri(3.پنگوئنامپراطور

21 زمســـــتان 171392

مثلنهنگهادرآنزندگیمیکنند.درخشکیهم،درجزایرزیرجنوبگان
ومناطقساحلیشبهجزیرهیجنوبگان20کهدماباالتروبارشبیشتراست،
گونههایبسیاریازگیاهانکوچکمثلبوتههایگلدارکوچک،جگرواشها
وخزههازندگیمیکنند.جانورانهممتنوعهستند:ازبیمهرگانکوچکی
مثلکرمهایلولهایوبندپایانتاپرندگانیمثلپنگوئنهاوآلباتروسهاو
امپراتوری قلمرو جنوبگان نکنیمکه فراموش البته سیلها. مثل پستاندارانی
پنگوئنهاست:از17گونهیپنگوئنکهدرقطبجنوبساکنهستندتنها
زندگی جنوبگان قارهی خود در آدلی( دیگری و امپراتور )یکی گونه 2
در شگفتانگیز سازشی تواناییهای دلیل به گونه دو همین ولی میکنند،

سراسرقارهبسیارفروانهستند.

ولیمثلهمیشه،اخترزیستشناسانبیشترعالقهمندبهمطالعهیزیستگاههای
بسیارسرد،بایروغیرعادیهستندکهآنهارابهیادزیستگاههایاحتمالی
فرازمینیمیاندازد.سهمنطقهازمهمترینمناطِقتحقیقاتیجنوبگانرا،برای
وستوک21، تحقیقاتی ایستگاه کردهام: انتخاب اخترزیستشناسانه بررسی
منطقهیحفاظتشدهایبهنامدرههایخشکمکموردو22ومنطقهایساحلی

ودریاچهخیزبهنامواحهیشیرماخر23.

که زمانی یعنی شد. تأسیس 1957 سال در وستوک تحقیقاتی ایستگاه
محققانهیچاطالعیدربارهیدریاچههایزیریخچالینداشتندووجودچنین
دریاچههاییتنهاپیشنهادمیشد.درسالهایاولیهیکارایستگاه،بررسیبه
وسیلهیامواجرادارمشخصکردکهدرزیرسطحیخچالودرستدرزیر
ایستگاه،دریاچهایازآبمایعوجوددارد.درسالهایبعدهمماهوارههابا
ایندریاچه ایندریاچهیآبشیرینتصویربرداریکردند. از امواجرادار
»وستوک«نامیدهشد.دریاچهیوستوکبزرگتریندریاچهیزیریخچالیدر
میانحدود300دریاچهایاستکهدرجنوبگانوجوددارند.مساحتآنبه
حدود15500کیلومترمربعوحداکثرعمقآنبهبیشاز1200مترمیرسد.
وستوکسومیندریاچهیزمینازلحاظعمقاستوجالباینکهدرزیر

چندینالیهیخچالطبیعیبهضخامتیدرحدود4000مترقراردارد.

تیمتحقیقاتیوستوکطیسالهایگذشتهپنجچاهدردلالیههاییخحفر
کردهاندکه4تایآنهابهدلیلمشکالتفنیرهاشدندولیچاهپنجمهمواره
عمیقترشد.حفراینچاهکهازسال1990تا2012،بارهامتوقفشدو
دوبارهپیشرفت،درنهایتدرفوریهیسال2012باخبربسیارجالبیبه
پایانرسید:دریلالکترومکانیکیدرعمق3796/3متر،باسطحآبدریاچهی
وستوکبرخوردکردوآبدریاچهدردرونچاهیکه13/5سانتیمترقطر
دارد،باالآمد.1500لیترازآبدریاچهکهبامایعاتحفاری)ترکیبیازنفت
سفیدوفریون(مخلوطشدهبود،درسطحجمعآوریشد.پساز4ثانیهدریل
راازچاهخارجکردندوآبدریاچهتاارتفاع592متریدردرونچاهیخ

زد.انسانبرایاولینباربهدریاچهایزیریخچالیدستپیداکرد.

هنوزهیچنتیجهیقطعیوموثقیدربارهیجاندارانموجوددرنمونههاییخ
سال2012منتشرنشدهاست.متأسفانه،تشکیالتدریلدرالیههایپایینییخ
دچارشکستگیشدندومایعاتحفاریبهدرونچاهنشتکردند؛بنابراین
نمونههایبهدستآمدهآلودهبهجاندارانوزیستنشانههای24غیربومیهستند.

در وستوک یخ عمیق بسیار الیههای ،2012 سال یخ نمونههای از گذشته
سالهایقبلتربارهاوبارهانمونهبرداریوبررسیشدهبودند.تصوربراین
استکهاینالیههایبسیارعمیقدرنتیجهییخزدنچندمیلیمترباالییآب

دریاچهایجادمیشوند،بنابراینیختجمعی25نامگرفتهاند.

محققانباروشبررسیژن16s rRNAدرنمونههاییختجمعی،فیلوژنی
جاندارانموجوددرآنراموردمطالعهقراردادند.آنهامتوجهشدندکه6
دستهازباکتریهایمربوطبهردههایآلفا،بتاوگاماپروتئوباکتریا،کهبه

Antarctic peninsula .20
Vostok station  .21

Mc Murdu Dry Valleys  .22
Schirmacher oasis  .23

Biosignatures .24
Accretion ice .25

مدت500000سالدراینالیههاییخمنجمدشدهبودند،پسازنمونهبرداری
4 دمای تا و هستند سرماپذیر باستانی، باکتریهای این بودند. زنده هنوز
درجهیسلسیوسهمرشدمیکنندولیدمایبهینهیرشدشانبیشتراز20

درجهاست.
آمدهاست،پوشش بهدست تجمعی یخ از بسیارجالبدیگریکه نمونهی
قطبی، اکوسیستمهای در هستند. دیاتومها سالِم سلولهای و سیلیکاتی
یوکاریوتهای از گروه بزرگترین سرماپذیر و سرمادوست دیاتومهای
محسوب اولیه تولیدکنندهی گروههای بزرگترین از یکی و تکسلولی
میشوند.آنهابااستفادهازرنگریزههایزرد-قهوهایوسبز-قهوهایخود

فوتوسنتزمیکنندودرحقیقتجزءاصلیزنجیرهیغذاییهستند.

ازباالبهپایین:
1.دیاگرامیازدریاچهیوستوکوتشکیالتحفاری

)NASA(2.تصویرگرفتهشدهازدریاچهبهوسیلهامواجرادار
)Tom D’Elia(3.نمونهایازدیاتومهایجداشدهازیخهایتجمعیدریاچهیوستوک

)Oscillatoria sp(2.سیانوباکتری)Collembola(1.حشرهیفنردم
.mcmurdodryvalleys.aq, SPLعکسهااز.)Macrobiotus sp(3.خزهوگلسنگ4.کندرو

18



19  دنـــا | شماره ی 8 

یخچالطبیعیبهنامکاناداودریاچهیفریکسل.

منطقه، این است. مکموردو خشک درههای جنوبگان در ما بعدی مقصد
بزرگترینمنطقهیبهاصطالح»بدونیخ«درقارهیجنوبگاناست.مساحت
بهحدود15000کیلومترمربعمیرسدوسراسر درههایخشکمکموردو
سن سال میلیونها که یخزدهای یا سرد بسیار خاک وسیلهی به آن سطح
یخچالهای رشتهکوهها، شامل منطقه این مناظر شدهاست. پوشیده دارد،
جانداران هستند. موقتی جریانهای و یخزده دریاچههای پراکنده، ِ طبیعی
گوناگونیهمدرخاکوآباینمنطقهزندگیمیکنند.درخاکدرههای
 ،Micrococcus  ،  Arthrobacer گروههای به متعلق باکتریهای خشک،
Bacillus و Pseudomonasپیداشدهاند.بیشترباکتریهایجداسازیشده
باکتریهایهوازیوهتروتروفِساکندرسطحخاکمرطوب،درنواحی
منطقه این آبی محیطهای در ساکن ریزجانداران میان در هستند. ساحلی
حداقل حضور دارند. را فراوانی بیشترین سیانوباکتریها و دیاتومها هم،
شکل به سیانوباکتریها و شدهاست تأیید شیرین آب دیاتوم گونه 50
آب، در پالنکتونی و )Cyanobacterial mats(سیانوباکتریایی نمدهای
از مقاوم بسیار سرگرداندرخاکو...زندگیمیکنند.حتییکسردهی
یعنیدر پنهاندرسنگ26 بهصورت Gloeocapsa نام به سیانوباکتریها
دلحفراتداخلسنگهاساکنهستند.ازگروهقارچهاهمتنهاچندگونه
به محدود درههایخشک پوششگیاهی شناساییشدهاند. منطقه در مخمر
خزههاوگلسنگهاستکهبرسطحبرخیتختهسنگها،مخصوصًادرنواحی

مرطوبتر،دیدهمیشوند.
ازبیمهرگان،روتیفرها،کندروها)Tardigrada(وگروههاییازکرمهای
لولهایکههمگیبسیارکوچکومقاومهستندگزارششدهاند:روتیفرهادر
خاکمرطوبوآب،کندروهادرخاکمرطوب،آبواغلبدرالبهالی
جالب نکتهی مرطوب. خاک در لولهای کرمهای و گلسنگها و خزهها
دربارهیاینبیمهرگان،کهدلیلبرتریاکولوژیکآنهاهممیباشد،نوعی

Cyanobacterial mats .26

تواناییسازشیبهنام"پنهانزیستن"27است.پنهانزیستنبهمعنایکاهش
میزانآببدنونرخمتابولیسمدرپاسخبهدمایپایینوخشکیاست28.

مریخ خاک یادآور که مکموردو خشک درههای سرد خاک از گذشته
هر که هستند آن یخزدهی دریاچههای منطقه، این بخش مهمترین است،
دریاچه سه به هم با میاندازند. یخزده قمرهای یاد به را اخترزیستشناسی

سریمیزنیم.
اولدریاچهیفریکسل)Lake Fryxell(رابررسیمیکنیم؛ایندریاچهکهسطح
آنهمیشهیخزدهاست،مساحتیدرحدود7/8کیلومترمربعداردوحداکثرعمقآن
به20مترمیرسد.بررسیژن16s rRNAدررسوباتایندریاچهنشاندهندهی
Metha� بسیارشبیهسردهی اینگروه است. متانوژن حضورگروهیآرکیهای
nosarcinaهستند.ازگروهباکتریهایاستوژنهمدوسویهیLS1وLS2از
استوژنهایی از نمونهها اولین اینها ایندریاچهجداسازیشدهاند. رسوباتسطحی
احیاکنندهی باکتری گونه چند میکنند. رشد هم زیرصفر دماهای در که هستند
 Psychrobacter نام به آنها از گونه یک که شدهاند جداسازی هم سولفات
cryohalolentisدردمای10-درجهیسلسیوسوشوری10درصدبهخوبی

رشدمیکند.

دریاچهی برویم. )Lake Vida( وایدا دریاچهی بهسراغ میخواهیم حاال
سطح دارد. نامشخص عمقی و مربع کیلومتر 6/8 حدود در مساحتی وایدا
دریاچهتاعمقحداقل27متربهطوردائمییخزدهاستوآبزیرسطحآن
احتمااًلطی2800سالگذشتهازدنیایبیرونجدابودهاست.آبتاریک
وبدوناکسیژنایندریاچهحدود6برابرشورترازنمونههایمعمولآب
دریاستودمایآنبهحدود13-درجهمیرسد.آبدریاچهیوایداپراز
گونههای محلول، آلی مواد هیدروژن، آمونیاک، احیاشده، فلزی ترکیبات
بررسیهای به توجه با است. سولفات طور همین و نیتروژن اکسیدشدهی
بیوشیمیایی،بیشترترکیباتآلیمحلول،مخصوصًاکربوهیدراتها،احتمااًل

Cryptobiosis .27
Desiccation .28

)Nature(.مجسمههاییخیدریاچهیوایدا

)NASA(حبابهایمحبوسدرونپوششیخیدریاچهیگلوبوکوی )Nature(.تصویرکفدریاچهیوایلنز
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منشأباکتریاییدارند.غلظتباالیمنابعآلیومعدنیانرژی،بههمراهنیترات
بهعنوانپذیرندهیالکترون،باعثشدهاستکهریزجاندارانساکندریاچه
بهشیوههایبسیارمتنوعیانرژیکسبکنند:ازهتروتروفیتالیتواتوتروفی.

حضور دریاچه این آب و یخ نمونههای در 16s rRNA ژن بررسی
باکتریهاییاز8شاخهیباکتریاییرانشانمیدهند.اینباکتریهاکهبه
کمکمیکروسکوپیفلوئورسنتشمارششدهاند،تراکمنسبتًاباالییدارندو
درتصاویرمیکروسکوپالکترونیهمشبیهباکتریهایمعمولدرمحیطهای

آبیهستند.

دریاچهی برویم. خشک درههای نزدیکی در دیگری دریاچهی به بیایید
زیریخچالِیوایلنز)Lake Whillans)مساحتیدرحدود60کیلومترمربعو
عمقیدرحدودتنها2مترداردودرزیرالیههاییخچالطبیعیبهضخامت
حدود800مترقرارگرفتهاست.خبرخوباینکه،در28ژانویهی2013
تیمیازمحققانمنطقهیمکموردو،پسازحفاریدردلیخچالها،سرانجام
بهسطحآبایندریاچهیزیریخچالیدستپیداکردند.انسانهابرایدومین
بارسطحدریاچهایزیریخچالیراگشودند.مقدارزیادینمونه،همازآبو
همازرسوباتکفدریاچهبهدستآمدوخوشبختانه،اینبارنمونههاتمیز
وقابلبررسیبودند.بررسیهایبعدینشاندادندکهدرهرمیلیلیترازآب
دریاچهحدود1000باکتریوجودداردکه0/1تعدادمعمولدرآباقیانوس

است.جزئیاتبیشتردربارهیایننمونههاهنوزمنتشرنشدهاست.

حاالمیخواهیمبهشمالقارهیجنوبگان،بهواحهیشیرماخربرویم.واحهی
شیرماخر150دریاچهداردکهبرخیبهصورتدائمیوبرخیدیگربهصورت

فصلییخزدههستندوتابهحالمحققانبسیاریراشگفتزدهکردهاند.

تیممحققاندرسال2008درنزدیکیدریاچهیپادپرودنوی29اشکالیخی
عجیبیرادیدندکهدرنتیجهیذوبتابستانیوفرسایشبادیایجادشدهبودند.
آنهاایناشکالرا»مجسمههاییخی«نامیدند.دردلاینمجسمههاییخی
مقدارزیادیسنگریزهوگردوغباروجودداشت.مشخصشدکهدرنتیجهی
تابشآفتاببهاینمجسمههاالیهاینازکازآبمایعدراطرافسنگریزهها
ازریزجانداران بسیاری برای مناسبی ایجادشدهبودکهمیتوانستزیستگاه
باشد.محققانموفقشدندگروهیازریزجاندرانسرماپذیربیهوازیمتعلقبه

سویهیISLP-3راازاینمجسمههاجداسازیکنند.

بررسیدریاچههایهمیشهیخزدهیآنترسی30 درهمانسفرتحقیقاتی،طی
وگلوبوکوی31،محققانبرایچندمینباردرچندسالگذشته،متوجهوجود
تعدادبسیارزیادیحباب،داخلسطحیخییکدریاچهشدند.ازنمونههای
و... دیاتوم سیانوباکتری، باکتری، زیادی تعداد قبل، سالهای حبابدار یخ
باکتری زیادی تعداد هم دریاچه دو این یخ نمونهی از شدهبود. جداسازی
متحرکبهدستآمد.ریزجاندارانیکهداخلحبابهاییخباستانیزندگی
میکنند،درحقیقتساکنالیههاینازکآب،درداخلحبابهستند.آفتاب
بهاینحبابهامیتابدوبهریزجاندارانمحبوسشده،فرصتزندگیوپویایی

میدهد.

احتمالی زیستگاههای یاد به را ما سرما در زندگی و تاریکی در زندگی
فرازمینیانداختند.مخصوصًااکوسیستمهایمربوطبهآبهایسردوتاریک
و یوروپا ولی بودند. گانمید و یوروپا سطح زیر اقیانوسهای یادآور که
گانمیدتنهاقمرهایزیستپذیردرمنظومهیخورشیدینیستند.درشمارهی

آیندهدربارهیمنظومهیزحلیصحبتخواهیمکرد.

پوزش
درشمارهیقبل،بهدلیلاشتباهتایپیسنپوستهیکالیستو3میلیونسالنوشتهشدهبود،در
حالیکهسنتقریبیپوستهیکالیستو،درحدود3 میلیاردسالاست.ازمخاطبانعزیزنشریه

پوزشمیخواهیم.
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چرا و چطور پیر می شویم؟

“ ایکتایوفاژی از پادشاه راجع به زندگی و عادات غذایی مردم سوال کردند. به آن ها گفته شد که اکثر مردم این سرزمین صد و بیست سال و یا بیشتر عمر 
می کنند. غذای اصلی آن ها ماهی است و تنها شیر می نوشند. هنگامی که ایکتایوفاژی حیرت خود را از این مطلب بروز دادند، او ]پادشاه[ آن ها را به سمت 
آبشار راهنمایی کرد ]…[ که مردمش در آن خود را می شستند و پوستشان شفاف و روشن می شد. آب بسیار روشن و زیبا بود و هیچ چیز در آن شناور 
نمی شد و هر آن چه در آن می انداختند به عمق می رفت. اگر آن چه درباره ی این آبشار می گویند حقیقت داشته باشد، استفاده از آب این آبشار است که 

عمری چنین طوالنی به آن ها بخشیده است. ”                                                                                                     تاریخ هرودوت، کتاب سوم

Aging

ازاکتشافاتپانچهدولئونگرفتهتاافسانهیسفرگیلگمشبرایدستیابیبهحیاتجاودانه،بشرهموارهدرجستجویراهیبرایطوالنیترکردنحیات
خودوجوانِیابدیبودهاست.هرازچندگاهیاخبارمربوطبهآزمایشهاییکهخبرازمتوقفکردنفرایندagingمیدهندتوجههمگانرابهخودجلب
میکنندوسازمانهایپژوهشیمختلفبودجهیهنگفتیبهپژوهشبرایروشنساختنزوایایمختلففرایندپیرشدناختصاصدادهاند.شایدبتوانگفت
شکستدادنهیوالیپیریومرگ،ولوبهمعنایطوالنیترکردنعمرآدمیبرایتنهاچندسالباشد،بزرگترینرویاییاستکهبشردرطولتاریخبه

دنبالبرآوردهکردنشبودهاست.
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Aging چیست؟

شایدنخستینحرفیکهدررابطهباagingمیتوانزداینباشدکهاینپدیدهیهمگانی
وملموس،تعریفمشخصیندارد.تمامتعاریفagingبهنوعیبابرشمردنویژگیها
biological aging،وعالئمآنبهجاییکتعریفمطلقهمراههستند.بهطورکلی
فرایندانباشتگیتغییراتمولکولیوساختاریدرسطحسلولاستکهدرطولزمانبه
آسیبمتابولیکودرنهایتزوالتدریجیومرگمیانجامد.Agingدرهردوسطح
فرایندی agingراشایعترین اینتعریفمیتوان ارگانیسموسلولیرخمیدهد.طبق
دانستکهمنجربهمرگمیشود)“مرگطبیعی”یامرگدراثرپیری(.برخالفآن
چهبهنظرمیآید،فرایندپیرشدنسرنوشتتمامموجوداتزندهنیستوتاکسونهایی

وجوددارندکهدرطولزمانکاهشنرخمرگومیردرآنهامشاهدهمیشود.
پیشازآشناییبانظریههایگوناگونیکهبرایتوصیفوتبیینagingدرسالهای
با نزدیکی برخورد اشارهکنیمکه بهدومشاهدهیزیستی نیست بد بیانشدهاند، اخیر
پدیدهیagingبهدستمیدهد.نخستاینکهبدونشکیکعنصروراثتیدرطول
عمرانساننقشدارد.درسالهایگذشته،شمارباالییازژنهاییکهبررویبقاوطول
ابتدا عمراثردارنددرموجوداتیمانندکرمC.elegansکشفشدهاند.اینمشاهدات
اینتصوررابهوجودآوردکهagingپدیدهایمطلقًابرنامهریزیشدهاست.اماواقعیت
ایناستکهاگرهمژنهاagingراکنترلکنند،اینکنترلبسیارسطحیاست.حتی
دردوقلوهایمونوزیگوتیانسانهمتفاوتقابلتوجهیبینفنوتیپagingافرادمشاهده
میشود؛درمطالعهبررویC.elegansهمنتیجهگرفتهشدکهحتیهنگامیکهژنوتیپ

وشرایطمحیطیبهدقتکنترلمیشوند،تنوعدرطولعمر
فردیوفنوتیپagingبسیارقابلتوجهاست.مشاهدهی
زیستیتأثیرگذاربعدیمسئلهیتواناییمحدودسلولهایی
مانندفیبروبالستهابرایتعداددفعاتتقسیمپیشازورود
”replicative senescence“ امروز که بود فازی به
نامیدهمیشود.اینکنترلدقیق،تضادبیناینسلولهاو
سلولهایعمومًابدخیمیکهدارایتوانایینامحدودبرای
یا انسانها،وجود در راآشکارکرد. هستند تقسیمشدن
عدموجوداینتواناییبهآنزیمتلومرازوکمبودطبیعیآن
نسبتدادهشدواینفرضیهبیانشدکهکمبودطبیعیاین
DNAآنزیم،ودرپیآن،کوتاهشدنتلومرها،آسیببه
وفعالشدنمسیرهایپیامرسانیکهبهsenescenceو
مرگسلولیمیانجامداحتمااًلراهکاریتکاملیودفاعی
برایمبارزهباشکلگیریتومورهااست.بااینحال،اینکه
aging برای برنامهریزی نوعی را تلومراز طبیعی کمبود
درنظربگیریموکوتاهشدنتلومردرپایانهمانندسازی
DNAرابهعنوانراهیبرایشمارش“تعداد”تقسیمهای
به و ندارد همخوانی دیگر مشاهدات با چندان سلولی،
و محیطی استرس اثر در DNA به آسیب میرسد نظر
شدن کوتاه در مهمتری نقش اکسیداتیو استرس ویژه به
تلومرهاداردتامشکلکوتاهشدنآنانتهایهمانندسازی.

امااگرagingرابرنامهریزیشدهدرنظرنگیریم،چطور
از یکی کنیم؟ توجیه را آن بر ژنها اثرات میتوانیم
در مدوار1 پیتر توسط سوال این به قبول قابل پاسخهای
سال1952دادهشد.ویعنوانکردکهجهشهایمضری
که آمدهاند وجود به جنسی سلولهای در و طبیعت در
فرد زندگی پایانی سالهای در تنها را خود مضر اثرات
فنوتیپآنها اینکه دلیل به اینجهشها، نشانمیدهند.
پسازاینکهفردموفقبهتولیدمثلشدهبروزپیدامیکند،
بهآسانیتوسطانتخابطبیعیحذفنمیشوندوازاینرو
تحت امروزه مدوار نظریهی میشوند. »انباشته« ژنوم در
عنواننظریهیانباشتگیآسیبها2نامیدهمیشود.بهدنبال
نظریهی 1957 سال در ویلیامز جورج نظریه، این تبیین
این به نظریه این کرد. عنوان را چندگرا3 ژنهای تضاد
قراراستکهژنهاییوجوددارندکهدارایچندفنوتیپ
حیات ابتدای در را خود که فنوتیپها از برخی هستند؛
فردوهنگامتولیدمثلنشانمیدهنداثراتمفیدیدارند
امان در طبیعی انتخاب توسط شدن حذف از اصطالحًا و
که فرد عمر پایانی سالهای در ژنها، همین اما هستند.
نقشانتخابطبیعیضعیفاستاثراتمضریدارندکهبه

بروزagingمیانجامد.
چالشهای اصلی قالب هم کنار در نظریه دو این
تکاملی منشأ با رابطه در اخیر دههی چند فکری
تالش حال، این با کردند. ایجاد را aging پدیدهی
را وجودشان ویلیامز و مدوار که ژنهایی یافتن برای
بود. موفق مورد چند در تنها بودند کرده پیشبینی

نظریههای و فرضیهها aging رخداد تبیینچگونگی در
بیان در تغییرات از حکایت برخی دارد؛ وجود مختلفی
انباشته نتیجهی را aging برخی و دارند خاصی ژنهای
حیاتی گوناگون فرایندهای در مختلف  آسیبهای شدن
aging مطالعهی به بخواهید که زاویهای هر از میدانند.
نخستین تئوریها، این از برخی از باخبرشدن بپردازید،

گاماست.
Peter Medawar.1

accumulation theorymutation.2
antagonistic pleiotropy theory.3
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چه نظریه هایی برای توجیه aging وجود دارند؟

agingمیپردازندبهدودستهینظریههایagingبهطورکلینظریههاییکهبهتوصیف
اتفاقی1وبرنامهریزیشده2تقسیممیشوند.نظریههایبرنامهریزیشدهagingرابهعنوان
فرایندیکهتوسطساعتهایزیستیدرطولعمرفردبرنامهریزیوتنظیممیشودتصویر
میکنند.اینبرنامهریزیبراساستنظیموایجادتغییردرالگویبیانژنهاییاستکه
مربوطبهسیستمهایترمیمونگهداریوسازوکاردفاعیبدنهستند.نظریههایاتفاقی
اینآسیبهارا ارگانیسممیشوندوتجمع باعثآسیبدیدن تأثیرعواملمحیطیکه
به DNAتاآسیب به ازآسیب اینآسیبها،طیفگستردهای agingمیدانند. عامل
اینحال، با اجرایمختلفسلولیتوسطرادیکالهایآزاداکسیژنرادربرمیگیرند.
نهایتًامیتوانagingراتلفیقیازهردویایننظریاتدانست؛بهعنوانیکفرایندپیش
هم و نگهداری و ترمیم مسئول ژنهای هم آن در هومئوستاتیککه نارسایی روندهی

عواملمحیطیووقایعتصادفیکهاحتمالمرگراباالمیبرندنقشدارند.

نگرش سیستمی به aging و نظریه ی قابلیت اطمینان

معمای در کاوش برای جدید علمی نگرش یک حقیقت در اطمینان3 قابلیت نظریهی
agingوالگوهایبقایارگانیسمهایزندهبهوسیلهیویژگیهاینارساییسیستمیپیش
پاگذاشت.ایننظریهبهپژوهشگرانکمکمیکندجنبههایکینتیکینارساییوابسته
بهسنراباتوجهبه“قابلاطمینانبودن”اجزایسیستمتوجیهکنند.ازدیدایننظریه،
تضادژنهای نظریهی و انباشتگیآسیبها نظریهی مانند نظریههایی اساسی محدودیت
چندگرادرایناستکهتنهامیتوانندagingرادرموجوداتزندهکهتولیدمثلدارند
وتحتتأثیرانتخابطبیعیهستندتوجیهکنند.بااینحال،agingپدیدهایاستکه
تنهامحدودبهموجوداتزندهنیستودرماشینآالتکهتولیدمثلندارندوتحتاثر
agingانتخابطبیعینیستندهمدیدهمیشود.نظریهیقابلیتاطمیناننگرشیکلیتربه
پیشپامیگذاردکهبتوانبهوسیلهیآنagingدرماشینآالتوموجوداتغیرزنده
رانیزتوجیهکرد.درقالبایننظریه،agingبهعنوانپدیدهیباالرفتنریسکنارسایی
دراثرگذشتزمانتعریفمیشود.اگرمشاهدهشودکهموجودیدراثرگذشتزمان
افزایشاحتمالنارسایینشاننمیدهد،ویااصطالحًابهخوبیروزاولشعملمیکند،از
دیدنظریهیقابلیتاطمینان،اینموجودagingنشاننمیدهدونامیرااست،حتیاگربه
لحاظزمانی،مدتزیادیازبهوجودآمدنشگذشتهباشد.برایمثال،ساعتیکهزمانرا
کاماًلدرستنشانمیدهدبرطبقایننظریهاصاًلagingندارد.حتیبااینکهساعتخود
داراییک“بیومارکر”عالیبراینشاندادنمدتزمانیاستکهازبهوجودآمدنش
میگذرد.امازمانیکهساعتکمکمشروعبه“بهخوابرفتن”کندوزمانرادرست
نشانندهد،طبقایننظریه،بایدبرایآنagingدرنظربگیریم.درقالبایننظریه،
حداقلمیتوانیمبهلحاظنظریبگوییمکهجاندارانیوجوددارندکهدرشرایطخاصی
agingنشاننمیهند،هرچندکه“سن”آنهاهمیشهدرحالافزایشاست.مفاهیممهمی

کهدانستنآنهابرایدرکنظریهیقابلیتاطمینانموردنیازاستازاینقرارند:

1.افزونگی4یکیازمفاهیمکلیدینظریهیقابلیتاطمیناناستکهبهفراوانیعناصر
مشابهدریکسیستماشارهدارد،بهگونهایکهاگریکیازاینعناصرفعالیتخودرااز
دستداد،عناصرمشابهدیگربتوانندبافعالیتخود،فقدانفعالیتعنصرنارساراجبران
کنند.وجودتعدادبسیارزیادیسلولبافعالیتوعملکردمشابهدرهریکازبافتهای
تمایزیافتهیبدنمثالیازافزونگیسیستمزندهاست.درطولزمان،هنگامیکهعناصر
مشابهسیستم،یکییکیفعالیتخودراازدستمیدهند،کمکمتواناییجبرانسیستم
بیشتروبیشترکاهشپیدامیکندواینکاهش،همانagingسیستماست.درحقیقت
میتوانگفتهرسیستمیکهدربطنخوددارایافزونگیاست،agingراتجربهمیکند،

حتیاگر،همانطورکهدرماشینآالتمیبینیمازاجزایغیرزندهتشکیلشدهباشد.

2.موجوداتزندهازابتدایتولدباآسیبهایابتداییبسیاریمتولدمیشوند)فرضیهی
تغییرات و تقسیمها با تکوین High Initial Damage Load(.شرایط یا HIDL
میدهند. رخ بسیاری وجهشهای است همراه نمو حال در جنین در بسیاری رادیکال
عالوهبراین،شرایطتولدبرایموجودزندهاغلبباسختیهایبسیاریهمراهاست.بر

stochastic.1
programmed.2

Reliability theory.3
redundancy.4

تا قابلیتاطمینان،طولعمرجاندارانزنده طبقنظریهی
حدقابلتوجهیبهشرایطابتدایزندگیآنهاومیزاناین

آسیبهایابتداییوابستهاست.
3.نظریهیقابلیتاطمینانبراساسقوانینگامپرتز5افزایش
توجیه را گونهها از بسیاری در میر و مرگ نرخ نمایی
بسیار ابتدایی آسیبهای نقش قوانین، این در و میکند
پررنگاست.همچنین،درایننظریهبیانمیشودکهچرا
موجوداتزنده“ترجیح”میدهندباالگویگامپرتزبمیرند
ونهالگوهاییکهماشینآالتازآنهاپیرویمیکنند.

کمک تکاملی نظریههای به اطمینان قابلیت نظریهی .4
میکندتاتوضیحدهندکهچطورتأثیربرخیجهشهادر
طولتکاملبهتأخیرمیافتندچراکهجانداربابهرهبردن
ازافزونگیاثراینجهشهاراخنثیمیکند.اینافزونگی
دربقایجانداردرابتدایزندگینقشبسیارپررنگیدارد؛
حقیقت در میشود. کمرنگ سن رفتن باال با که نقشی
زنده جاندار بدن تکرارشوندهی عناصر میتوانگفتکه
بینقصنیستنداماشمارآنهابسیارباالستکهافزونگی
موجود برای ماشینی هر با مقایسه در توجهی قابل بسیار
تعداد ماشینآالت، در آنکه حال میکنند. فراهم زنده
عناصرچندانباالنیست،بلکهمهندسانتالشمیکنندهر

عنصرراتاجاییکهمیشودبینقصبسازند.
بهطورکلی،نظریهیقابلیتاطمینانبسیاریازپدیدههای
مرتبطباagingرابهخوبیتوجیهمیکندوپیشبینیهای
جالبیمیکندکهمیتوانندبهبوتهیآزمایشگذاشتهشوند.
بهنظرمیرسدرویکردسیستمیدرایننظریه،شانسخوبی
برایتبدیلشدنبهیکیازارکاننظریهایراداشتهباشد
کهدرکناردانشفیزیولوژیکوتکاملیagingراتبیین

وتوجیهخواهدکرد.

DNA  گونه های فعال اکسیژن و آسیب به

پنجاه دههی سالهای در که آزاد رادیکالهای نظریهی
تجمع شدهاست، پیشنهاد هارمن دنهام توسط گذشته قرن
اکسیژن فعال گونههای از ناشی اکسایشی آسیبهای
این میکند. عنوان سلول پیری اصلی عامل را )ROS(
متعددی مشاهدات شد. تأیید بسیاری مطالعات در نظریه
آسیبهای و ROS میزان که بودهاند این از حاکی
اکسایشیهمراهباسنافزایشمییابند.همچنیندرموارد
زیادیکاهشتولیدROSموجبافزایشطولعمرجاندار
تحتبررسیشدوکاهشطولعمرهمدرمواردبسیاری
درنتیجهیافزایشتولیدROSدیدهشد.امابرخیمطالعات
باایننظریههمخوانینداشتهاند.مثاًلدربرخیمواردبیان
بیشازحدپروتئینهایآنتیاکسیداناثریبرپیریسلولی
نمیگذاشتوحتیگاهیتأثیرمعکوسداشت.همچنین
ROSکمی میزان که بیهوازی شرایط در سلولی پیری

داردهمرخمیدهد.
یکی تنها اکسیژن فعال گونههای میرسد نظر به اکنون
ازعواملآسیبزنندهبهسلولهستندکهدرکناربسیاری
عواملدیگرموجبتجمعآسیبهامیشوندواینتجمع
نیست. بینقص زنده سیستم میرساند. پیری به را سلول
،DNA و میشوند انجام خطا با ترجمه و رونویسی
همهی میشوند. تغییراتی دچار متابولیتها و پروتئینها
اتصاالتمولکولیسلولممکناستتااندازهایبهاشتباه
پدید همیشهآسیبهایی رو این از و بگیرند همصورت

Gompertz.5
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میآیند.درمواجههبااینشرایطمکانیزمهایترمیممولکولیونیزدفعویاخنثیکردن
برخیعواملتکاملپیداکردهاست.همچنینتقسیمسلولییکیازراههایرقیقکردن
به تصادفی صورت به اندامکها و مولکولها جانداران از بسیاری در آسیبهاست.
سلولهایحاصلنمیرسند،بلکهبیشترآسیبهادریکیازسلولهاتجمعمیکنند،در
حالیکهسلولدیگرتقریبًاازآسیبهاپاکسازیشدهاست.بهاینترتیبهربارکهاین
تقسیمهاینامتقارنرخمیدهد،اختالالتدریکیازسلولهاتجمعمیکنندوپسازگذر

چندنسلوباافزایشمیزانآسیبهابهحدیخاص،سلولمیمیرد.

بنابراینامروزهبسیاریازپژوهشگراننظریهیگستردهتریراکهنظریهیتجمعآسیبها
ازآسیبهای بخشی تنها اکسایشی نظریه،آسیبهای این در ترجیحمیدهند. دارد نام
ممکنومؤثربرپیریسلولیهستند.آسیبهایاکسایشیدربرخیشرایطنسبتقابل
توجهیدرمیاناختالالتسلولدارندوبههمیندلیلارتباطخوبیبینآنهاوپیری
امادربرخیمواردهمسهمآنهادر ازمشاهداتوجودداشتهاست. بسیاری سلولیدر
ارتباطمستقیمی اینرودربرخیمشاهدات از نیستو قابلتوجه انواعاختالالت بین
میانROSوپیریسلولیدیدهنشدهاست.هرچنداینامرکههیچیکازفرایندهای
سلولبینقصنیستند،پذیرفتهشدهاست،اماهمچناندرککاملیازاینکهچراپیری
رخمیدهدومکانیزمهایرقیقکردنوخنثیکردنآسیبها،ایناختالالترابرطرف

نمیکنند،نداریم.

نقش میتوکندری در پیری سلولی

میتوکندریاندامکبسیارمهمیاستکهدرواکنشهایآنعواملآسیبزایبسیاری،
مواجهه اثر در میتوکندری DNA میشوند. تولید اکسیژن، فعال گونههای جمله از
دالیلی از این گویا و است هستهای DNA از آسیبپذیرتر بسیار مولکولها این با
مزیتبخش را یوکاریوتها تکامل در هسته به میتوکندریایی ژنهای انتقال که است

سلول متابولیسم در اساسی نقشی میتوکندری کردهاست.
سلول فعالیتهای از بسیاری تنظیم در همچنین و دارد
میتوکندری فعالیتهای بین شدهاست مشخص است. مهم
شرایط به توجه با دارد. وجود ارتباط ژنوم پایداری و
نامساعددروناندامکواثرآنهابرمیتوکندری،بهنظر
ساختارهای انتخاب برای تنظیمیای مکانیزمهای میرسد
سالممیتوکندریاییوجوددارد.مثاًلمشاهدهشدهاستکه
ادغاممیتوکندریهایسلولکهامریرایجمیباشد،گویابا
با اندامک رقیقکردنآسیبهاوکاملکردنفعالیتهای
نسخههایسالمDNAویادیگرمولکولهایمیتوکندری،
طولعمربرخیتکسلولیهاراباالبردهاستوجلوگیری
ازایجاداینشبکهیمیتوکندریاییباعثکاهشطولعمر
نامتقارن تقسیمات در میرسد نظر به همچنین میشود.
مخمرها،بیشترمیتوکندریهایسالمبهیکسلولدختری
میرسدکههمانسلولیاستکهدیگرساختارهایسالم
رانیزبهارثمیبردومیتوکندریهایآسیبدیدهعمدتًا
همان که میگیرد قرار دیگر دختری سلول اختیار در
سلولیاستکهدیگرآسیبهاهمدرآنتجمعمیکنند.
mitochondrialدراینموردنظریهایوجودداردکه
و دارد نام infectious damage adaptation
مقدار که میدهد روی زمانی سلولی پیری آن مطابق
نتواند که باشد اندازهای به آسیبدیده میتوکندریهای
تکمیل نقصها و پوشیدهشود میتوکندریایی شبکهی در
گردد.مخلوطشدنمیتوکندریهااینمزیتراداردکهدر
صورتوجودمیتوکندریهایمعیوب،اثرشانتوسطدیگر
میتوکندریهاپوشاندهشود.اماوقتینسبتمیتوکندریهای
و باشد خطرناک میتواند ادغام این رفت، باال معیوب

موجبنارساییفعالیتمیتوکندریاییشود.

نظریه ی ساعت زیستی

نیز هوروات ساعت نام به که زیستی ساعت نظریهی
بر سن تخمین برای روشی حقیقت در شناختهمیشود،
اساس353عددمارکراپیژنتیکیبررویDNAاست.
ساعت این که تحقیقاتی تیم سرپرست هوروات6، استیو
از51 برگرفتهشده نمونه بررسی8000 ا راکشفکرد
DNA متیالسیون الگوی تغییرات سلول، و بافت نوع
تا جنینی دوران از CpG دینوکلئوتید موقعیتهای در
101سالگیرابررسیکرد.درنهایتازبینموقعیتهاو
الگوهایزمانیگوناگونمتیالسیونDNA،هوروات353
الگورامشخصکردکهدرسراسربدنیافتمیشوندوبا
گذرزمانوافزایشسنتغییرمیکنند.سنپیشبینیشده
دراینروشکهسنمتیالسیونDNAهمنامیدهمیشود
در سن این جمله: از است؛ خاصی ویژگیهای دارای
به نزدیک پرتوان بنیادی سلولهای و جنینی سلولیهای
صفراست.همچنین،اینسنباعددپاساژسلولیهمبستگی
نشانمیدهدومطالعاتنشانمیدهندکههمینمارکرها
عمل زیستی ساعت عنوان به میتوانند هم شامپانزهها در
درست اندازهگیری دهند. نشان را ارگانیسم سن و کرده
جهاتی از میتواند زیستی ساعتهای این اساس بر سن
تشخیص ،aging نظریههای برخی صحت سنجش مانند
بیماریهایوابستهبهسنومطالعاتتکوینوتمایزسلولی

مفیدواقعشود.
متیالسیون سن اندازهگیری با که نیست مشخص هنوز
DNAدقیقًاچهچیزیاندازهگرفتهمیشود.هورواتاین
فرضیهرامطرحکردکهسنمتیالسیونDNAدرحقیقت
اثراتتجمعیسیستمماندگاریاپیژنتیکرادرارگانیسم

Steve Horvath.6
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برنامهریزیشدهدرنظرمیگیرندبراینباوراندکهتقسیم
نامتقارنراهیاستبرایرقیقکردنخطاهاوحفظکردن
و آسیبها از تقسیم هر از حاصل سلولهای از یکی
اختالالترخدادهدرسلولمادری.بهنظرایشانسلولهای
اولیهدچارفرایندپیرینمیشدند،امابهتدریجپیریسلولی
تکاملیافت.ایناندونوعطولعمررادراینتکسلولیها
درنظرمیگیرند:طولعمرreplicativeکهتعداددفعاتی
عمر طول و میشود تقسیم مادری سلول یک که است
chronologicalکهمدتزمانزندهماندنسلولپساز
توقفتقسیماست.ازطرفدیگربرخیپژوهشگرانپیری
سلولیرافرایندیغیربرنامهریزیشدهمیدانندکهسلولبر
پیری هم پرسلولی جانداران مورد در ندارد. کنترل آن
سلولیدرتقریبًاهمهیآنهادیدهمیشود؛جزدرموارد
میتوانند همیشه میرسد نظر به که هیدرها مانند خاصی

پیکرشانرابازسازیکنند.

آیا حقیقتًا می توان aging را متوقف کرد؟

شدن انباشته عنوان به را aging که جایی تا
سلولها، ماکرومولکولها، به گوناگون آسیبهای
بگیریم، نظر در گوناگون اندامهای و بافتها
میتواند اینآسیبها از ترمیمهریک بگوییم میتوانیم
شود. بازجوانسازی و aging  “توقف” به منجر

آزمایشهایبسیاریدرراستایافزایشطولعمرجانداران
آزمایشگاهیانجامشدهاندوبسیاریازآنهاموفقبودهاند.
افزایشمیزانبرخیهورمونهادرسنینپیریتاحدیکه
جانداران از بسیاری بازجوانسازی به داشتهاند جوانی در
آزمایشگاهیانجامید.یکیازآزمایشهاییکهاخیراًانجام
شدونتایجآندرمجلهیNatureبهچاپرسیدشامل
تلقیحیکموشکهبهلحاظژنتیکیمهندسیشدهبودو
فاقدآنزیمتلومرازبودمیشد.اینموشبسیارزودترازحد
طبیعیعالئمپیریونارساییازخودنشانداد،اماهنگامی
کهآنزیمتلومرازرابهموشتزریقکردند،تقریبًاتمامعالئم
پیریدرموشوارونهشدوآسیبهایبافتیاشجبرانشدند.
به دستیابی در پیشتاز پروژهی حاضر، حال در
بازجوانسازیزیستی،پروژهیاستراتژیهاییبرادستیابی
Strategies for Engineered( ناچیز پیری به
این دارد. نام )Negligible Senescence– SENS
برای راههایی به دستیابی برای تالش حال در پروژه،

مقابلهباهفتویژگیagingاست:
1.ازدستدادنسلولهادرعضالتمیتواندتوسطورزش
جبرانشود.دررابطهبابقیهیسلولها،بایدبتوانیمتوسط
فاکتورهایرشدتقسیمسلولیراالقاکنیمودربرخیموارد

دیگربهسلولهایبنیادینیازداریم.
2.سلولهایپیروsenescenetرامیتوانیمبافعالکردن
سیستمایمنیعلیهآنهاحذفکنیم.یامیتوانآنهارابا
ژندرمانیوفعالکردنژنهای“خودکشی”بهطورطبیعی

حذفکرد.
3.اتصاالتنابهجایپروتئینیرامیتوانباداروهاییکه
شکستن برای اما کرد. ترمیم میشکنند را اتصاالت این
برخیاتصاالتخاص،بایدبتوانیمآنزیمهایجدیدیایجاد

کنیم.
با میتوان را آمیلوئیدها مانند سلولی خارج زبالههای .4
واکسیناسیونهاییکهسلولهایایمنیراواداربه“خوردن”

راهنمای  cellular senescence برای ماجراجویان
واژهیsenescenceازواژهیالتینsenexبهمعنیپیرگرفتهشدهاست. 	•
درزیستشناسیارگانیسمها،senescenceبهفرایندهاییاشارهداردکهپسازنموو
بلوغآغازمیشوندوبهتحلیلرفتنجاندارمیانجامند.عبارتagingنیزاغلببهجای

senescenceبهکارمیرود.
اصطالحsenescenceنخستینباربرایتوصیفسلولهاییبهکاررفتکه 	•
درمحیطکشت،پسازتعدادمشخصیتقسیم،ازتقسیمدستمیکشیدند.مشاهدهشدکه

اینرفتاربابروزپیریدرارگانیسمارتباطدارد.
کوتاهشدنتلومرهانخستینسرنخهابرایفهممعمایتوقفتقسیمسلولیدر 	•
محیطکشترابهدستداد.تلومرهایناکارآمدفرایندsenescenceراازطریقمسیر

p53کلیدمیزنند.
برخیسلولهامستقلازکوتاهشدنتلومرهاواردsenescenceمیشوند.این 	•
نوعsenescenceبهفشارواسترسمحیطینسبتدادهشده،هرچندماهیتدقیقآن
چندانروشننیست.درایننوعsenescenceکهsenescenceوابستهبهاسترسیا
pRBوفعالیتشدرمسیرp16پیشازبلوغنیزنامیدهمیشود،بیانژنمربوطبهپروتئین

افزایشمییابد.
فعالیتبرخیانکوژنهایمیتوژنیکیاغیرفعالشدنژنهایمهارکنندهتومور 	•

ضدمیتوژنیکمنجربهبروزsenescenceدرسلولمیشوند.
سلولهاییکهبهطورنامحدودتقسیمنمیشونداصطالحًادارایطولعمرمحدود 	•
تقسیم نامحدود طور به که سلولهایی میشوند. نامیده میرا تقسیمی لحاظ به و هستند

میشوندبهلحاظتقسیمینامیراهستند.
سلولهاینامیرالزومًاتومورژنیکنیستند.طولعمرتقسیمیسلولهامیتواندبه 	•
طورمصنوعیبابیانژنپروتئینتلومرازافزایشپیداکندوایننامیراییالقاییباعالئم

بدخیمیهمراهنباشد.
نامیده )Mortality phase1( M1 گاهی تلومر به وابسته Senescence 	•
ناپایداری نشانهی کمی تعداد بروز با فیبروبالستها( )مثاًل سلولها برخی میشود.
ژنومیکوارداینفازمیشوند.دیگرسلولها)مثاًلسلولهایاپیتلیال(تنهابابروزعالئم
قطعیناپایداریژنومیکوارداینفازمیشوندواصطالحagonescentبهآنهااطالق

میشود.

نشانمیدهد؛اماجزئیاتهنوزبرکسیروشننیستودرحقیقتنمیتوانباقاطعیت
عنوانکردکهساعتهایاپیژنتیکیارتباطیبافرایندهایمنجربهagingدارندیاخیر.

آیا جانداران نامیرا وجود دارند؟

هستند. پایینی بسیار aging نرخ دارای هیدر، جمله از چندسلولی، موجودات برخی
مطالعاتیبررویهیدرهانشاندادهاستکهآنهادرطول4سالهیچنشانهایازافت
ونارساییدرتولیدمثلوفیزیولوژیخودنشاننمیدهند.اینپدیدهاحتمااًلبهایندلیل
استکههیدردارایتواناییباززایش7بسیارشگفتانگیزیاست.اینمسئلهبیانگراین
استکهبینسلولهایزایایاینجاندارباسلولهایسوماتیکاشمرزمشخصیوجود
ندارد.اگرچهجاندارانیکههمینویژگیرادارندنرخagingبسیارکندیازخودنشان
میدهند،درسالهایاخیرمشخصشدهاستکهجانداراننسبتًا“نامیرا”درطبیعتاغلب
دارایمجموعهایازویژگیهامانندتواناییسنتزتلومرنامحدود،ذخیرهیباالیسلولهای

بنیادیفعالوبالغوتواناییترمیمباالهستند.

آیا موجودات تک سلولی aging دارند؟

زمانیگمانمیرفتکهجاندارانتکسلولی،بهایندلیلکهبرخالفبسیاریازپرسلولیها
دارایسلولهایتبارجنسیوپیکریمجزانیستند،نامیرامیباشند؛بهاینمعنیکهتوانایی
باکتریها در نیز و یوکاریوتی تکسلولیهای در تدریج به اما دارند. نامحدود تقسیم
تقسیمهایسلولینامتقارنکشفشدونشاندادهشدحتیتقسیمدوتاییباکتریایمانند
Escherichia coliهمعماًلنامتقارناست.پژوهشگرانیکهپیریسلولیرافرایندی

regeneration.7
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زبالههامیکندازمحیطدرونبدنحذفکرد.

5.برایزبالههایداخلسلولیمیتوانآنزیمهاییطراحیکردکهاینزبالههارامنهدم
کنند.

6.درموردجهشهایمیتوکندریایی،تالشدرراستایترمیمآنهانیست،بلکهدرراستای
جلوگیریازتواناییآسیبرسانیآنهاازطریققراردادننسخههایسالمژنهایجهش
یافتهدرژنومهستهازطریقژندرمانیاست.ژنهایدرونهستهنسبتبهژنهایدرون

میتوکندریازآسیبگونههایفعالاکسیژنبیشتردرامانند.

7.دررابطهباسرطان،استراتژیایناستکهباژندرمانی،ژنهایمربوطبهتلومرازرا
حذفکنیمتاازتبدیلشدنسلولهایسرطانیبهسلولهاینامیراجلوگیریشود.برای
جبرانازدستدادنتلومرازدرسلولهایبنیادی،هردههسلولهایبنیادیجدیدیبه

فردپیوندزدهخواهدشد.
تالشبرایدستیابیبهاهدافباالدرپروژهیSENSازسال2009تابهحالادامهدارد.
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نتیجه گیری
agingامروزهبهنظرمیرسدکفهیترازوبهنفعنظریههاییکهبرنامهریزیشدهبودن
راردمیکنندسنگینترباشد.جاندارانزنده،بیشترازاینکهبرایمرگبرنامهریزیشده
باشند،برایبقابرنامهریزیشدهاند.اگرسادهبنگریم،دلیلرخدادنagingشایدچندان
غیرقابلفهمنباشد.حیاتبسیاربهدورازتعادلترمودینامیکیاست.پایداریسیستمهای
زندهبهطورمداومباعواملاسترسزایداخلیوخارجیتهدیدمیشودودرشرایطیاین
سیستم اجزای به مختلف آسیبهای انباشتگی است. مشکل بسیار پایداری حفظ چنین،
زنده،افتتواناییجبرانافزونگی،وازدسترفتنتواناییترمیموباززایشبهشکست
برنامهریزیبرایبقامیانجامندوagingرخمیدهد.بدونشک،ویژگیهاوفنوتیپهای
ایجادمیکنندکه اینتصوررا ازجهاتبسیاری agingبسیارپیچیدهاندو گوناگون
agingفرایندیبرنامهریزیشدهاست.ازبارزترینمثالهابرایاینمسئلهفعالیتپروتئین

منابع:
1. Gladyshev V. N., The Free Radical The-
ory of Aging Is Dead. Long Live the Dam-
age Theory!. Antiox.redox. Sign., Number 4, 
2014
2. J.P. de Magalhaes, The biology of ageing: 
a primer, in: I. Stuart-Hamilton (Ed.), An In-
troduction to Gerontology, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge, pp. 21–47 (2010)
3. M.P. Longhese, DNA damage response 
at functional and dysfunctional telomeres, 
Genes Dev. 22:24, pp. 125–140. (2011)
4. Blagosklonny M. V. , Aging is not pro-
grammed: Genetic pseudo-program is a 
shadow of developmental growth, Cell Cycle 
12:24, pp. 3736–3742. (2009)
5. Campisi, J. Senescent cells, tumor sup-
pression and organismal aging: good citi-
zens, bad neighbors. Cell 120, pp. 513–522. 
(2005)
6. Armanios M, Blackburn EH, The telomere 
syndromes. Nat. Rev. Genet. 13, pp. 693–
704. (2012)
7. Sahin, E., DePinho, R. A., Linking func-
tional decline of telomeres, mitochondria and 
stem cells during aging. Nature 464, pp. 520-
528. (2010)
8. Teschendorff A.E., et al. Age-dependent 
DNA methylation of genes that are sup-
pressed in stem cells is a hallmark of cancer. 
Genome Res 20, pp. 440–446. (2010)
9. Ristow, M., Schmeisser, S., Extending 
lifespan by increasing oxidative stress. Free.
Radic.Biol Med 51, pp. 327–336. (2011)
10. Gladyshev V. N., The origin of aging: 
imperfectness-driven non-random damage 
defines the aging process and control of lifes-
pan. Trends Genet 29, pp. 506–512. (2013)

p53وفرایندreplicative cell senescenceاستکه
بهنظرمیآیددرابتدایحیاتبرایمقابلهباسرطانیشدن
سلولهاموردنیازاستامادرسالهایانتهایحیات،همین
فرایندبهپیرشدنبافتهامیانجامد.چنینفعالیتی،p53را
بهکاندیدایخوبیبرایتبدیلشدنبهیکپروتئینتحت

اثرژنیبافعالیتهایچندگراومتضادنشانمیدهد.

aging شگفتانگیز پدیدهی قلب در که تناقضی شاید
اینپدیدهدرتمام نباشدکه این دیدهمیشودچیزیجز
موجوداتزندهدیدهمیشودامادرستبرخالفنیرویی
بیش ،Aging میراند. پیش را زنده موجودات استکه
دادن ادامه برای زنده موجود ناتوانی چیز، هر از پیش و
در ما و نمیشوند تسلیم آسانی به زنده است.سیستمهای
تالشبراییافتنپاسخبرایسواالتبسیاریکهدراین
مسیرداریم،بدونشکحقایقبسیاریدربارهیعملکرد

سیستمهایزندهخواهیمآموخت.
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* پی بردنبهجزئیاتagingبادردسرهایزیادیهمراهبودهاست.برایمثالدربافتهایمختلفزمانآغازروندپیرشدنمتفاوتاستوکلفرآیند
بهصورتتدریجیرخمیدهد.پیچیدگیوتنوعظهورفنوتیپهایپیریدرموجوداتمختلفودردستنبودنبیومارکرهایمناسببرایاندازهگیری
درجهیپیریدرسطحسلولیومولکولینیز،بهاینپیچیدگیهامیافزاید.بهعالوهآهنگagingدرپستاندارانازمحیطتاثیرمیپذیرد.عواملیمانندتغذیه،

استرسهاییمانندرادیکالهایآزاداکسیژنوتحلیلتلومرهابررویاینفرآینداثردارندواینمسألهمطالعهیآنراسختمیکند.
* شواهد به دست آمده تاکنون،نشانازآندارندکهاحتمااًلتلومرهاوسیگنالینگآسیبDNAوابستهبهp53،دالیلاصلیپیریوتحلیلسلولهای
بنیادیمسئولبازسازیبافتها)Adult Stem Cell(وتحلیلرفتنبافتهادرپیریهستند.بااینکهاینمکانیسمهابیشتربهاندامهایدارایتجدید
سلولیباالآسیبمیزنند،اینکهچگونهاندامهایباتجدیدبافتیبسیارپایین)مانندقلبومغز(نیزبهمیزانبرابر)باآهنگیکسان(دچارپیریمیشوند،

مسألهایاستکهروشنکردنشدشواراست.
* بدن ماتواناییباالییدربازسازیواحیایبافتهایخوددارد.اینتواناحیاییتوسطسلولهایبنیادیمستقردربافتهایمختلفپشتیبانیمیشود.این
سلولهاباتقسیمنامتقارنخود،بازسازیبافتهاوتجدیدپیوستهیخودراموجبمیشود.اینسلولهادرحالحاضرهدفمطالعاتagingوبازجوانسازی
بافتیقرارگرفتهاند.بهنظرمیرسدافتعملکردفیزیولوژیکاندامهادرسنینباال،نتیجهیافتتقسیماتسلولیوتمایزناصحیحسلولهایبنیادینساکن

بافتاستکهخصوصًادربافتهاییکهنیازبهتجدیدبیشتریدارند،پررنگتراست.
* جدا از مکانیسم مولکولی دقیق آن،agingافتکلیکاراییبافتهادرحفظهومئوستازیبافتوپاسخمتناسببهنیازهایفیزیولوژیکدرشرایط
استرساست.دراکثربافتهااینفرآینددرسالهایمیانیعمرروندآرامیداردودرسنینباالتر،سرعتمیگیردودرموقعیتهاییکهجانورراجهت

حفظهومئوستازیبهچالشمیطلبدخودراظاهرمیکند.
* سرعت تجدید،برایبافتهایمختلفمتفاوتاست.دربافتهاییکهنیازبهتجدیدوسیعیدارند،سلولهایبنیادیجمعیتوسیعیازسلولهایپیش
ساز)Progenitor(راایجادمیکنند.اینسلولهاازنظرتمایزییکمرحلهجلوترازسلولهایبنیادیهستندوبرخالفآنسلولهاازقدرتتقسیمی
باالییبرخوردارندودرنتیجهباسرعتباالتریتقسیمشدهوبهعنوانیکواسطه،ترمیمبافتراتسریعمیکنند.دراندامهاییمانندمغرهم،کهسرعتترمیم
بسیارپایینیدارند،سلولهایبنیادیمشاهدهشدهاست.هرچندتشخیصآنهادشواراست.بهنظرمیرسدوجودیکذخیرهیقابلتوجهسلولبنیادیبرای

پشتیبانیازعملکرداندامهایمختلفدرطولعمرضروریباشد.
بااینهمههنوزاینسوالباقیمیماندکهآیاافتعملکردبافتهاحقیقتًاناشیازازدسترفتنسلولهایبنیادیهستیاخیر.بااینکهبهنظرمیرسداین

گونهباشد،امابهبررسیهایدقیقیبرایمشاهدهیاثردقیقاینسلولهاالزماست.بهعنوانمثال:)شکل(

پیری   در  )HSC)hematopoietic stem cell ها 
افت عملکردی پیدا می کنند:

مشاهده جوان و پیر سلولهای میان عمده تفاوتهای
یافتهو بافتهاکاهش بازترمیم توانایی پیری میشود.در
و سلولی خارج عوامل میگردد. اختالل دچار آنها تمایز
داخلسلولی،هردودراینافتعملکردنقشدارند.هرچند
تواناییخودتجدیدی)self-renewal(درسنینباالممکن
بابد،میزانترمیمکارآمدکاهشمییابدکه افزایش است
مخصوصًادرشرایطاسترس،بیشترنمودپیدامیکند.در
واقعHSCهایپیرشدهبرنامهیتمایزیتغییریافتهایدارند
می تولید کمتری )CLPs( عادی لنفوئیدهای پیشساز و
کننددرحالیکهپیشسازمیلوئیدیعادی)CMPs(بههمان
اندازهیقبلتولیدمیشود.درنتیجهدرحالیکهپیشسازهای
لنفوئیدودرنتیجهB cellوT cellهاکممیشوند،پیش
سازمیلوئیدهاودرنتیجهگرانولوسیتهاوماکروفاژهازیاد
نمیکند. تغییر )MEPs(مگاکاریوسیتها شمار میشوند.
عواملخارجیدخیلدراینتغییراتمیتوانندتغییراتترکیباتاسترما،تغییراتسایتوکایتهاکهبهخودیخودمیتواندعاملتغییرمیزانتولیدپیشسازها
شود.دیگرتغییراتوابستهبهپیری،میتوانندبررویاندوتلیالهایااستئوبالستهااثرکنندچراکهمشخصشدهاستکهایندونوعسلول،درکنترلعملکرد
HSCهانقشدارند.ارتباطفاکتورهایپیکریباعملکردسلولهایبنیادیبهاثباترسیدهاست:توانترمیمیسلولهایماهوارهایماهیچهایموش،باانتقال

بهجریانخونموشجوانافزایشمییابدکهعلتآن،بازسازیمسیرسیگنالینگDelta-Notchاست.
* تلومرهاساختارهایتخصصیافتهایهستندکهدرانتهایکروموزومهاقراردارندوتمامیتکروموزومهاباوجودآنهاحاصلمیشود.اینکالهکای
نولکئوپروتئینیباآنزیمتلومرازساختهمیشوند.اهمیتعملکردکافیتلومرازبرایکنترلagingوهمچنینبرایپتانسیلتقسیمیدرمحیطکشتبامطالعاتی

کهبررویفیبروبالستهاانجاممیشد،معینشد.
درمحیطکشت،تقسیمفیبروبالستهاموجبفرسایشتلومرهامیشودوبعدازمدتیتقسیمسلولیمتوقفمیشودکهدراثرفرسایشزیادتلومرهااست،به
ایننقطه،محدودیتHayflickمیگویند.تقسیمپسازگذرازاینسد،موجبفرسایشبیشترودرنتیجهموجبناپایداریکروموزممیشودکهحاصل

پدیدهیشکستواتصالمجددکروموزوممیباشد.
درمطالعاتانجامشده،ازدیادبیانTERT،کهزیرواحدکاتالیتکتلومرازاست،موجبپایداریتلومرهادرفیبروبالستهایدرمحیطکشتشدوسلول
هاپتانسیلتقسیمنامحدودیافتندبدونآنکهبدخیمشوند.اینکارباانواعبسیاریازسلولهایانسانیانجامشدهودرآنهانیزبیاناینژنموجبکسب

تواناییتقسیمنامحدودمیشود.
*نگهبان ژنوم p53،حسگراصلیاسترسسلولیاستکهدرپاسخبهاختاللعملکردتلومروطیفوسیعیازمحرکهامانندگونههایفعالاکسیژن،فعال
شدنانکوژنهاوشرایطکمبوداکسیژنفعالمیشود.نتیجهیفعالیتp53،براساساینکهتاچهدرجهایفعالشدهباشدمیتواندتوقفرشدوترمیم،یا
آپوپتوزوSenescenceباشد.بهعنوانمثالحذفکردنژنp53درسلولهایجنسیموشموجبکاهشآپوپتوزوافزایشتقسیمسلولیمیگردد.این
مسألهموجبمیشودتاترمیمبافتهادرآنهابیشترشدهوسلولهایبنیادیمستقردربافتهاافزایشیابند.امانهایتًابیشترعمرنمیکنندچراکهاحتمال

ابتالبهسرطاندرآنهابسیارافزایشمییابد.درنتیجهمیتوانپیبردکهمسیرp53درعملکردسلولهایبنیادیبزرگسالتاثیردارند.
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تکامل جنسیت
بحث سواالت از یکی  | نژادکورکی آرشام
بهفراوانی برانگیزیکهدرچنددههیگذشته
زیست زمینهی در شده منتشر کتابهای در
که است این است شده مطرح تکاملی شناسی
اصاًلچرابایدجنسیتوجودداشتهباشد.تقریبًا
تایکقرنپسازانتشارکتابخاستگاهگونهها
نوشتهیداروین،تولیدمثلجنسیعملیهمکارانه
بیندوفردباهدفتولیدزادههایمتنوعانگاشته
میشد.ایننظراتازدیدگاهژن-محورامروزی

بسیارسادهانگارانهبهنظرمیرسند.
درمقایسهباجاندارانیکهتولیدمثلغیرجنسی
مثل تولید بهصورتجنسی دارندآنهاییکه
متحمل را سنگینی بسیار هزینههای میکنند
میشوند،ازجملهزمانیکهصرفجلبجفت
وعملجفتگیریمیشود،خطرانتقالبیماری
بهدلیل بینهمزادان ایجادرقابت هایجنسی،
کاهشضریبخویشاوندیآنهاو...درحالی
و دارند، جنسی تولیدمثل جانداران بیشتر که
جاندارانیکهبکرزاییمیکنندازنظرفیلوژنتیک
حتیشاخههایاصلیدرختتکاملینیزبهشمار
پرسش به پاسخ یافتن برای بنابراین، نمیآیند.
مثل تولید سودِ دنبال به باید جنسیت؟"  "چرا
جنسیبگردیم.دراینبارهفرضیههایمتعددی
آنها از برخی به نوشته این در که شده ارائه

اشارهمیکنیم.

تولید به که نخستینکسی فرضیه ی التاری1:
مثلجنسیبهدیدهیمکانیسمیبرایایجادتنوع
ویلیامز، جورج نگریست جمعیت در ژنتیکی
زیستشناستکاملیآمریکاییبود.اوتولیدمثل
راباالتاریمقایسهنمود،بهاینصورتکهتولید
مثلغیرجنسیرامعادلخریدتعدادزیادیبلیت
باشمارههاییکسانوتولیدمثلجنسیرامعادل
متفاوت شمارههای با کمتر بلیتهای خرید
از دیگر، عبارت به  .)1975 )ویلیامز، دانست
تنوع فراهمکنندهی جنسی مثل تولید که آنجا
تولید برای بیشتری شانس افراد است، ژنتیکی
زادههاییدارندکهدرمحیطمتغیرزندهمیمانند.
پیش جانداران که متوجهشد همچنین ویلیامز
ازپراکنشبهزیستگاههایدوردستتولیدمثل
تولیدمثل که حالی در میدهند، انجام جنسی
غیرجنسیمعمواًلزمانیرخمیدهدکهزادههای
میشوند. پراکنده محلی زیستگاه در جاندار
که بود این پدیده این برای ویلیامز توضیح
در رقابت و شدهاند اشباع محلی زیستگاههای
موفق آن در زادههایی پس است، شدید آنها
میشوندکهبهخوبیبامحیطموردِنظرسازگار

شدهباشند.

فرضیهیناهمگنیفضایی:درادامهیاصلالتاری

lottery hypothesis .1

ویلیامز،مایکلگیزلینفرضیهیناهمگنیفضایی
راارائهدادکهبهاینشرحاست:درمحیطهایی
منابع دیگر و نور فضا، برای شدید رقابت که
وجوددارد،تنوعزاییدراولویتاست)گیزلین،
1974(.برطبقاینفرضیه،تنوعزاییدرچنین
منابع از استفاده حداکثر هدف با محیطهایی
استفادهنشدهیموجوددرفضاسودمندخواهدبود.
که است این فرضیه این اصلی مشکل
مشاهدهیفراوانتولیدمثلجنسیدرجانداران
یعنی میکند، بینی پیش را r-selected
تولید فراوانوکوچک زادههای جاندارانیکه
غالبًا جنسی مثل تولید که حالی در میکنند؛
که است K-selected جانداران به مربوط
زادههاییاندکتولیدکردهکهکمتربایکدیگر

رقابتمیکنند.
اینفرضیههمچنینبامقایسهینرخکراسینگ
K-selectedوr-selectedاووربینجانداران
موردچالشقرارمیگیرد.فرضیهیناهماهنگی
فضاییپیشبینیمیکندکهجاندارانیکهعمر
تنوع منظور به دارند فراوان زادههای و کوتاه
نسبت باالتری کراسینگاوور نرخ باالتر زایی
بهجاندارانیباعمردرازوزادههایاندکداشته
باشند،درحالیکهعکساینقضیهصادقاست،
بهطوریکهدرانسان30جایگاهکراسینگاوور
درهرکروموزوموجوددارد،درحالیکهاین

عدددرخرگوش10ودرموش3است.

قویترین از یکی سرخ2: ملکه ی  فرضیه ی 
فرضیههاکهتاکنوندرتوضیحچراییتولیدمثل
است سرخ ملکهی فرضیهی بوده موفق جنسی
کهلیونوالندر1973آنراپیشنهادکرد.ون
والنمشغولمطالعهیفسیلهایدریاییبودکه
متوجهشداحتمالانقراضخانوادهایازجانداران
مدت به ارتباطی زمان از مقطع هر در دریایی
زمانیکهآنخانوادهوجودداشتهاستندارد،یا
بقاهرگزآسانتر برای بهعبارتدیگرتالش
نمیشود.اینامرونوالنرابهیادملکهیسرخ
درداستانآلیسدرسرزمینعجایبانداختکه
همراهباآلیسبهسرعتمیدویدتاثابتبماند.
بیان فرضیه این جنسی، مثل تولید با رابطه در
مسابقات در نیفتادن عقب برای که میدارد
تسلیحاتیبینشکاروشکارچییاانگلومیزبان،
جانداراندائمًابهمنبعیازتنوعژنتیکینیازدارند
وتولیدمثلجنسیآنرافراهممیکند.همچنین
بل)1982(متوجهشدکهتولیدمثلجنسیبیشتر
پایدار نسبتًا که میشود انجام محیطهایی در
هستندورقابتدرآنهاشدیداست،واینیافته
باپیشبینیفرضیهیملکهیسرخسازگاراست.

Red Queen hypothesis .2

فرضیه ی بازسازی DNA: چرانوزادانجوان
نظر به احمقانه ابتدا در پرسش این هستند؟
چرا که است این منظور واقع در اما میآید،
والدین، پیرشدنسلولهایسوماتیک باوجود
گامتهایآنهاکهزادههایشانازآنبهوجود
میآیندهمیشهجوانهستند؟ظاهراًعلتاینامر

نوترکیبیژنتیکیدرهنگاممیوزاست.
روبروست. اختالل کلی حالت دو با DNA
پر پرتوهای تاثیر تحت DNA است ممکن
انرژییاموادشیمیاییموتاژنیکآسیبببیند،یا
ممکناستبهعلتخطاهایهمانندسازیدچار
رشتهی دو هر به آسیب همچنین، شود. جهش
تکرشتهی به آسیب از خطرناکتر DNA
DNAاست.دراینشرایط،هنگاممیوزسلول
DNAمیتواندازکپیدومژنبرایبازسازی

آسیبدیدهاستفادهکند.
در ژنها زدن بُر با همچنین جنسی تولیدمثل
خزانهیژنیجهشهاییراکهبهآرامیدرمادهی
ژنتیکیسلولهاتجمعمییابندمانعهوموزیگوس
شدناینجهشهادرافرادمیشود.درجانداران
تولیدمثلغیرجنسیهرجهشیکهدر دارای
یکنسلاتفاقمیافتد،لزومًابهنسلبعدمنتقل
تا جهشها مدتی از پس نتیجه در و میشود
حدیدرژنومهایافرادتجمعمییابندکهافراد
ممکناستزیستاییخودراازدستبدهند.در
جاندارانجنسیاینژنهادرخزانهیژنیپخش
هستند "بدشانس"  که افراد برخی و میشوند
آنهارابهارثبردهوشایستگیکمتریخواهند
داشت،درحالیکهافراد"خوششانس" آنهارا

بهارثنخواهدبرد.
نتیجهگیری:هیچیکازفرضیههایارائهشدهی
وجود، این با نیستند. نقد و مشکل بدون فوق
بهتریننتیجهگیریممکنایناستکهکارکرد
و باشد بوده DNA بازسازی جنسیت اولیهی
نیزبهعهدهگرفتهباشد. نقشهایدیگری بعداً
یکدیگر لزومًا شده ارائه فرضیههای همچنین
جنسی مثل تولید که چرا نمیکنند، نقض را
میتوانددرشرایطمختلفکارکردهایمتنوعی

داشتهباشد.

جان نوشتهی انسان رفتار و تکامل از برگرفته
کارترایت2000

خالصه ی سمینار
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دریاچه ی ارومیه
دریاچهیارومیهبزرگتریندریاچهیداخلیایرانبا550هزارهکتاروسعتاست.طولحداکثرایندریاچه)قبلازخشکشدن(150کیلومتروعرض
حداکثرآندرجنوبحدود50کیلومتراست.ایندریاچهدارای102جزیرهاستودرسال1354بهعنوانپارکملیثبتودرسال1976درفهرست
ذخایرزیستکرهییونسکوقرارگرفتهاست.]1[آبدریاچهیارومیهبسیارشورومیزاننمکمحلولدرآندوبرابراقیانوسهااست.بهایندلیل،هیچ
ماهیونرمتنیبهجزگونههاییازسختپوستانوجلبکهادرآنزندگینمیکنندوآبآنهیچوقتیخنمیزند.شناکنندگاننیزمیتوانندبرروی
آبآنشناوربمانند.دریاچهیارومیهیکیاززیستگاههایطبیعیمهمدرمنطقهیآذربایجانغربیاستکهباروندسریعیبهسمتنابودیمیرود.

خشکشدندریاچهیارومیهازبزرگترینفجایعزیستمحیطیاستکهماشاهدشهستیم.مقالهیزیر،خالصهایاستازمقاالتیازدکترآخانی
-استادگیاهیدانشگاهتهران-کهبهبررسیوضعدریاچهیارومیهمیپردازد.

دکتر حسین آخانی )تنظیم: مطهره حکیم نژاد( |دریاچهیارومیهبعدازآخریندورهییخچالییعنیحدود12000سالپیشهرگزخشکنشدهواینکه
بهیکبارهدریاچهیارومیهخشکشدهاست،امریغیرطبیعیوقطعًاانسانساختبودهودراثردوعاملسدسازیوبرداشتبیرویهازآبهایزیر
زمینیحاصلشدهاست.]2[باوجودآنکهثابتشدهاستدردورهیهولوسننیزنوساناتآبوهواییقابلتوجهیوجودداشتهکهبرخیازآنهابه
صورتخشکسالیهایچنددههایویاسدهایبودهاست،بهنظرمیرسدکهآبورودیدریاچهآنقدرکمنبودهاستکهبهخشکشدنکاملآن
منجرشودواینپدیدهایاستکهدر15سالگذشتهرخدادهاست.کاهشچشمگیرسطحآبدریاچهیارومیه،بهمیزان9مترازسال1995میالدی،
دردریاچههایهمجوارماننددریاچهیسواندرارمنستانودریاچهیواندرترکیهبههیچوجهمشاهدهنشدهاست.الزماستتابهیکنکتهیکلیدی
اشارهکنیموآناینکهتغییراتاقلیمیهرگزبهصورتانتخابیبرروییکنقطهتأثیرنمیگذارندوعملکرداینتغییراتهموارهدرمقیاسگستردهای

قابلپیگیریاست.]3[
خشکشدگیاخیردریاچهیارومیهنشانهایازاینواقعیتتلخاستکهانساندرمحرومکردنایندریاچهازآبموردنیازبرایبقایش،گویسبقت
راازطبیعتربودهاست.تعداد37سدبهرویرودخانههایتامینکنندهیآبدریاچهزدهشدهو12سددیگردردستساختو40سددیگرنیز
دردستمطالعهاست.]4[درگذشتهسطحزیرکشتاراضیمحدودهدریاچه158هزارهکتاربودکهاکنونبهحدود680هزارهکتاررسیدهواین
یعنیحداقلچهارونیممیلیاردمترمکعبازآبایندریاچهبهاراضیهدایتشدهاست.]5[دریکونیمدههیگذشتهعملکردضعیف،عجوالنهو
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ناکارشناسانهیمسئوالنومقاماتمحلیوکشوریوچراغ
سبزارگانهایمسئولدولتیهمچونوزارتراهوترابری،
وزارتنیرووضعفسازمانحفاظتمحیطزیستسبب
محیطی فجایعزیست ترین ننگین از یکی استکه شده
کشوروبلکهجهانرقمبخورد.برایمسئوالنمحلیاستان
هایمجاوردریاچهونمایندگانمجلسجایبسیتاسف
استکهیادانستهچشمبراینبحرانزیستمحیطیبستند
ویانادانستهدرایجادآننقشایفاکردند.جالبتراینکه
مسئوالن محیطی، زیست بحران این با مواجهه از پس
رویکردیمشابهرابرایحلآندرپیشمیگیرندوبدون
بهرهگیریازدادههایعلمیتولیدشدهوباتکیهبرنظرات
دریاچهیارومیه نجات برای را راهکارهایی غیرعلمی،
پیشنهادمیکنندکهنهتنهابهگسترشابعاداینفاجعهدامن
میزندبلکهتحمیلهزینههایگزافبهملتایرانرانیز
باخودبهارمغانمیآورد.نمونهیآنپیشنهادهایانتقال
آبازحوضههایدیگربهدریاچهیارومیهاستکهفقط
سودشبهجیبمجریانیمیرودکهامروزاینبالرابرسر

دریاچهیارومیهآوردهاند.]6[
انتقالحوضهبهحوضهیآببسیارخطرناک بحثهای
است.انتقالحوضهبهحوضهیآبمانندپیوندقلبفردی
باعثمرگفرد اینعملهم بیماراست؛ بهفردی سالم
سالممیشودوهمممکناستنتواندفردبیماررادرمان
کند.بافرضاینکهآبارسویاخزرباهزینهیزیادبه
دریاچهمنتقلشود،باورودگونههایخارجی،اکوسیستم

باخطرهایدیگریروبهرومیشود.]7[
آبورودیبهدریاچهیارومیه،یاهردریاچهیدیگری،
ازآببارندگیتامینمیگرددکهبهسهگونهوارددریاچه
میشود:بارشمستقیمبهرویسطحدریاچه،ورودازطریق
آبهایسطحیورودخانهها،وورودازطریقآبهای
سهمیهی از ناچیزی بخش تنها مستقیم، بارش زیرزمینی.
آبدریاچهراشاملمیشودوبخشعمدهیآبدریاچه
توسطآبهایسطحی)رودخانهها(ومنابعآبزیرزمینی
تامینمیگردد.ساختبیرویهیسدهابرمسیررودخانهها
وپمپاژبیرویهیآبهایزیرزمینیدردشتهایاطراف
خود اصلیآب منبع دو این از را آن ارومیه، دریاچهی
محرومکردهومنجربهخشکشدگیآنگردیدهاست.

وامانکتهیزیستمحیطیبسیارمهمیکهکمترموردتوجه
کارشناسانومردمقرارگرفتهاست،اثرمرگباریاستکه
خشکشدگیدریاچهیارومیهبررویتنوعزیستیمنطقه
داشتهوخواهدداشت.بسیاریافرادناآگاهتصورمیکنند
کهبهواسطهیوجودتعدادنسبتًاکمجاندارانموجوددر
برروی اثرزیادی درونآبدریاچه،خشکشدگیآن
اینچنین دیدگاهی داشت. نخواهد منطقه زیستی تنوع
بهطورکلیخطاومردوداست.درواقعدریاچهیارومیهنه
یکدریاچهکهیکزیستبومتاالبیعظیمبادههاتاالب
کوچکوبزرگآبشیرینولبشوراست.اینتاالب
تنوعزیستیحوضه اصلی منبع هایحاشیهایهستندکه
یدریاچهیارومیهمیباشندوجالبآنکهسرنوشتاین
ارومیهگرهخورده بهسرنوشتدریاچهی تاالبهاکاماًل
بهآبهای حیات ادامهی برای نیز آنها که چرا است

سطحیوزیرزمینیوابستههستند.
از7300گونهیگیاهیایرانبیشاز500گونهشورپسند
است.اکثراینگونههایشورزیدراطرافدریاچههاو
تاالبهایشورکشوروهمچنیندریاچهیارومیهیافت

میشوند.اینگونههایشورپسنداهمیتفوقالعادهایدر
دارند. شور خاکهای احیای و شور اراضی از استفاده
ولیروندخشکشدنتاالبهاودریاچهها،فقطدراین
و نادر گونههای از بسیاری تهدید باعث اخیر، سال 20
بسیارمقاومبهشوریشدهاست.ازجملهمیتوانبهجمعیت
از بسیاری و مهارلو بختگان، درطشک، سالیکورنیا های
گونههایمهمونادراطرافدریاچهیارومیهاشارهکرد.
اکوسیستمهایایرانبهدلیلشرایطخاصهیدرولوژیکیو
پستیوبلندیایرانبهشدتبهتغییراتسطحآبحساس
بسیاری هستندودخالتهایبیرویهدرطبیعت،زندگی
ازجنگلهاومراتعوبخصوصشورهزارهایماراتهدید
کردهوبایستیبرایآنچارهاندیشیعاجلصورتگیرد.]8[
نتیجه گیری:مامیدانیمبازگرداندندریاچهیارومیه،پروژه
یبازسازییکاکوسیستمبسیاربزرگاست.اکوسیستمی
کهبادخالتغیرمسئوالنهوتصمیمهاینادرستامروزبه
حدیبحرانزاشدهاستکهگوشهگوشهیخبرهایکشور
راپرکردهاست.نخستآنکهبایدامیدواربودکهاین
رخداددرسعبرتیباشدبرایمسئوالنکهباالبردنآمار
سدهاافتخارنیست.دومآنکهتردیدینیستاگرتدبیرو
عقالنیتبهکاررودوازمتخصصان-ونهسودجویانو
پیمانکاران-درکارگروههااستفادهشود،میتواناینبیمار
راحیاتیدوبارهبخشید.امانبایدفراموشکردکهطراحی
واجرایراهکارهایعلمیوهماهنگباتوسعهیپایدارنه
دریکروزویکماهویکسال،بلکهبهسالهاپژوهش
وپایشدقیقوبهخصوصحمایتوآموزشمردممنطقه
بهویژهکشاورزاننیازاست.اگرتابهحالشعاردادیمکه
میخواهیمایرانراگلستانکنیمونتیجهاشاینشد،پس
بیاییدبهمعمارهستیاعتمادکنیمودستبهدستهمدهیم
تامجدداًطبیعتراباالگویخالقبازسازیکنیم.اینتنها
آن به دنیا اکولوژیستهای تمام که است درستی تدبیر
رسیدهاندودرقالبعلمبازسازیاکولوژیکیدرپیشرفته

ترینکشورهاآنرااجرامیکنند.]9[
نهدر تاسفاستکهدرکشورمان، پایانجایبسی در
دریاچه رفتن بین از چون بحرانهایی ایجاد از پیشگیری
یارومیهونهدرمرحلهیحلبحران،ازدانشوتجربه
یکارشناساندلسوز،آنگونهکهبایداستفادهنمیگردد.
دریاچهیارومیهتنهایکیازصدهازیستبومتاالبیدر
حالنابودیدرکشوراست.وقتیکهسدسازیوپمپاژبی
رویهیآبهایزیرزمینیبراینابودیتاالبیکافینباشد،
کارشناسنمایانوزارتخانههایکشاورزیونیروحتیاز
دستاندازیبهچندقطرهآبباقیماندهدردرونتاالب
هایکمآبیچونکمجان)استانفارس(وکویرورزنه
)نزدیکگلشهراصفهان(کهدرسالهایخشکیبرای
بقایحیاتوحشهمکافینیستدریغنمیکنند.مدیریت
بحرانآببهمعنیدزدیدنحقآبهیتاالبهایبینالمللی
معنای به هرچیز از پیش بلکه نیست آنها خشکاندن و
استفادهیبهینهازمنابعموجود،جلوگیریازهرزرفتنآب
درمسیرهایانتقالوافزایشبهرهوریکشاورزیاست.]10[

1,6(تاثیراتانسانيوزیستمحیطيسدهايکوچکوبزرگ،حسینآخانی
2(جمالی،1392

3,10(آیادریاچهارومیهدرگذشتههایدورهمکامالخشکشدهاست؟حسین
آخانی

4(بهرامسلطانی1389،ظفرنژاد1389
5(کامبیزبهرامسلطاني،عواملتاثیرگذارواثراتمهمبرمحیطهايآبي

7,8,9(مهندسیانسانییامهندسیالهی:کدامچارهارومیهاست؟حسینآخانی

دریاچه  ی  ارومیه بعد 
از آخرین  دوره  ی 

یخچالی یعنی حدود 
12000 سال پیش 

هرگز خشک نشده و 
 اینکه به یک باره 
دریاچه ی ارومیه 

خشک شده است، 
امری غیر طبیعی و 

قطعًا انسان    ساخت بوده 
و در اثر دو عامل سد 
سازی و برداشت بی 
رویه از آب های زیر 

زمینی حاصل شده 
است.

بحث های انتقال 
حوضه به حوضه ی 
آب بسیار خطرناک 

است. انتقال حوضه به 
حوضه ی آب مانند 

پیوند قلب فردی سالم 
به فردی بیمار است؛ 

این عمل هم باعث 
مرگ فرد سالم می 

شود و هم ممکن است 
نتواند فرد بیمار را 

درمان کند.
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آیامغزهایجهان،مغزراخواهندشناخت؟
پروژههای و اعصاب علم تاریخچهی بر گذرا نگاهی

قرن21

روح کیست؟ انسان اصاًل یا کیستم؟ من  | قراری نریمان
عشق کجاست؟ حافظه فکرمیکنم؟ چطور کجاست؟ من
چرا میگیرد؟ قرار حافظهام در اطالعات کجاست؟چطور
و شیمیایی واکنشهای چطور میبینم؟ رویا و میخوابم
اینپرسشها اماپاسخ باعثهوشیاریمیشود؟ الکتریکی
پدیدهایشگفتانگیز، میتوانجستوجوکرد؟در راکجا

پیچیدهتریننمودخلقتهستی!مغزانسان!

پنهان بشر چشمان از پدیدهای هیچ تقریبًا تاریخ، طی در
نماندهاست.ازکوچکترینذرهشناختهشدهتابزرگترین
پدیدهینجومیزیرنظردوچشمانسانبودهاست.امادرپشت
ایندیدگان،مغزانساندرنادیدهگرفتنخودنقشبسیارخوبی
باستانو ایفاکردهاست.جوامعمتفکریچونمصرویونان
به چندانی اهمیت ارسطو همچون بزرگی دانشمندان حتی
قرارگرفتهاست انسان گوش دو میان که مرموزی مادهی
ندادهبودند.افرادیهمبودهاندکهبهطورپراکندهوانفرادی
و فعالیتها عمده اما میپرداختند. انسان مغز مطالعهی به
یافتههادر120سالاخیررخدادهاستواطالعاتفعلیرا
مدیونپژوهشهایعظیمقرنبیستمهستیم.امادرسده21
بهواسطهیپیشرفتعلومرایانهتعریف پروژههایعظیمی

شدهاندکهدرادامهبهآنهااشارهمیشود.

مروری بر تاریخ علم اعصاب
1700سالقبلازمیالدمسیح،اولیندستنوشتههادرمورد
Edwin قلم به نخاعی مایع نخاعو پردههایمختلفمغز،
بزرگ دانشمند اماگالن، نگاشتهشد. Smith Papyrus
رومیکهبررویمغزپستاندارانمطالعهمیکرد،برایاولین
بارتوانستفرضیهیقابلقبولیدرموردمغزوفعالیتآن
ارائهدهد.فرضیهیاوازنقشمغزدرکنترلحالتطبیعیبدن
واحساساتوازنقشمخچهدرکنترلماهیچههایپستانداران
حمایتمیکرد.اینیافتهتاصدهاسالموردقبولواقعشد.
امابااختراعمیکروسکوپ،Camillo Golgiدرسال1890
بااستفادهازکروماتنقرهسلولنورونرامشاهده توانست
انقالبیبزرگدرمطالعهسلولهایعصبی ازآنپس کند.

شکلگرفت.

قرنبیستم،جهشیبرایانسانمدرنبود!چراکهباکشف
کشف برای راه الکترومغناطیس، و اتم درون ساختار
فعالیتهایمرموزمغزآغازشد.درایندوره،انواعروشها
کهاغلببرپایهیپرتونگاریمغناطیسیوذرهایبود،ابداع
شد.پژوهشهاوموفقیتهادرایندورهبهقدریزیاداست
کهدراینجاتنهابهخالصهایازدستاوردهایشاخصاینسده

واوایلقرن21بسندهشدهاست.

Hans Berger)1926(مخترعEEG1،دستگاهیکهدارای
الکتریکی فعالیت اندازهگیری برای گوناگون الکترودهای

مغزاست.

Lord Edgar Douglas Adrian)1932(موفقبهکشف
نوروترانسمیترهاشد.

Isidor Rabi)1938(کشف2NMRکهباعثایجادامواج

electroencephalogram .1
Nuclear Magnetic Resonance .2

)MRI3(الکترومغناطیسوایجادتصویررزونانسمغناطیسی
میشود.

مورد NMR وسیله به که جانداری اولین موش، )1974(
تصویربرداریقرارگرفت.دراینسالدستگاهتصویربرداری
انتشارپوزیترون(ساخته شد PET4)عکس برداریبهوسیله

کهاطالعاتتصویریکاملوقابلتفسیررادرموردفعالیت
مغزدراختیارمی گذارد.

)1992(اختراع5fMRI.دراینروشتصاویریمتناوباز
مغزدرحالفعالیتوسپسدرحالاستراحتگرفته میشود
نرمافزارهایی همانند )به کمک دیجیتالی بطور یکدیگر از و
FSL6(تفریق میگردند،کهحاصلاینپردازش،عملکردمغز

دراثرتغییراتجریانخونیراازلحاظفیزیولوژیکینشان
می دهد.

)HBP7(طرحپروژهیمغزانسان)2007(
)2013(طرحجامعموردحمایتاوبامادرموردنقشهبرداری

کاملمغز8
کنار جهان سراسر از اینشتین هزاران ،HBP پروژه ی

یکدیگرجمع می شوندتایکمغزبسازند!
ماجراازآنجاشروعشدکههنریمارکرامطرحبزرگیبهنام
برایساخت پروژه ای رامطرح ساخت! انسان مغز پروژهی
یکشبیه سازیقدرتمند،کهتمامیدانشکسب شدهدرمورد
غشای در موجود یونی کانال های ساختار از را ، انسان مغز
تصمیم گیری های قدرت مکانیزم های تا عصبی سلول های

آگاهانهرابتوانددریک جاجمع آوری کند.
مارکرام کیست و این ایده چگونه به ذهن او رسید؟                                   
دنبال به همواره و شد متولد جنوبی درآفریقای مارکرام
تحقیقاتومطالعاتعمیقدرموردموضوعاتپیشرویش
بود.اورشتهتحصیلیخودرادرروانپزشکیرهاکردچراکه
انسانها بهطبقهبندی تنها اینرشته نتیجهرسیدکه این به
ختم طبقهبندی آن مطابق درمان انجام و بیماری اساس بر
میشودوهرگزدرموردنحوهیکارکردمغزانسان،اطالعاتی
بهدستنمیدهد.اودرنهایتازرشتهیالکتروفیزیولوژی
جمله از گوناگونی فعالیتهای او شد. فارغالتحصیل مغز
انجامرسانیدکهباعثکسب به تحقیقدرموردSTDP9را
جایگاهقابلقبولیدرمیانجامعهیعلوماعصابشد.دراواخر
دههی1990اوبهایننتیجهرسیدکهفعالیتهایانفرادیوی
بهجاییختمنخواهدشدوبرایآگاهیازنحوهیکارکردمغز
نیازمندهمکاریگستردهیتماممحققانسراسرجهاناست
بهطوریکههمگییافتههایخودرابهصورتسیستماتیک
در چه تحقیق هر جمعکنند. یکجا در طرحریزیشده و
سطحساختارمولکولییککانالیادینامیکمدارهایغشایی
مغز،هرکدامیکمدلرانمایشمیدهد.اینسرآغازپروژه
نام)HBP(شد.درنهایتپروژهیپیشنهادی به ایعظیم
ویبههمراه5پروژهیدیگردرزمرهیدریافتکنندگان
بودجهیتحقیقاتیپروژهیدهسالهیاتحادیهیاروپا،بهمبلغ
یکمیلیاردیوروقرارگرفتودرنهایتبهعنوانپروژهبرتر

انتخابگردید.

هدف پروژه ی HBP  چیست؟
Magnetic Resonance Imaging .3

Positron Emission Tomography .4
 Functional Magnetic Resonance Imaging .5

FMRIB Software Library .6
Human Brain Project  .7

Brain Mapping Project-Brain Initiative .8
spike timing-dependent plasticity .9

 در طی تاریخ، 
 تقریبًا هیچ 

پدیده ای از چشمان 
بشر پنهان نمانده 

است.از کوچکترین 
ذره شناخته شده تا 

 بزرگترین 
پدیده ی نجومی زیر 

نظر دو چشم انسان 
بوده است. اما در 

پشت این دیدگان، 
مغز انسان در نادیده 

گرفتن خود نقش 
بسیار خوبی ایفا کرده 

است.

شناخت مغز انسان 
یکی از بزرگترین 

چالش های قرن 21 در 
علوم است. اگر بینش 
عمیقی در مورد آنچه 

که ما را به انسان 
تبدیل می کند به دست 

آوریم، به طور قطع 
درمان های جدیدی 

برای اختالالت و 
 امراض مغزی 

می یابیم و انقالبی در 
تکنولوژی محاسبات 

و ریاضیات نیز 
پدیدمی آید.

 زمســـــتان 331392

ی بلوجین)نمونه سازی 1.شبیه شکل
از مدلی فرایند این انسان(، مغز اولیهی
کورتکس شده سازی شبیه های قسمت
از شروع با یعنی جزئیات، بیشترین با را
مثال )بطور دقیق جزئیات دارای مدلهای
جایگاهوپراکنشکانالهاییونی(تکتک
نورونها،طراحیمیکند.شکلسمتراست
ستوننئوکورتیکالمغزموشوشکلسمت
نشان را آن شدهی شبیهسازی نورون چپ

میدهد.

شکل2.پروژهمغزآبیبهطورپیوستهبه
افزایشمقیاسمدلسازیهایکورتکس
پرداختهواینکاررابااستفادهازقدرتمند
ترینابرکامپیوترهاومنابعدرحالافزایش
حافظهانجاممیدهد.اماشبیهسازیکامل
موردنظرکهدرپروژهمغزانسانپیشنهاد

شدهاست.)بزرگتریندایرهدرنمودار(ولی
هنوزبهمنابعیکصدهزارباربیشترنیازدارد.

21 قرن چالشهای بزرگترین از یکی انسان مغز شناخت
درعلوماست.اگربینشعمیقیدرموردآنچهکهمارابه
انسانتبدیلمیکندبهدستآوریم،بهطورقطعدرمانهای
انقالبی و مییابیم مغزی امراض و اختالالت برای جدیدی

پدید نیز ریاضیات و محاسبات تکنولوژی در
ICT10اینهدفرابرای میآید.امروزهعلم
از وسیعی طیف علم این میسرساختهاست. ما
را سلولی نوع هر مورد در اطالعات و دادهها
ریختشناسی، از برخوردمیکنیم، آن با که
الکتریکی، مشخصات بعد، سه در بازسازی
ارتباطاتسیناپسی،محلقرارگیریوچگونگی
حتی و نوروترانسمیترها و سیناپسها رفتار
اطالعاتژنتیکیدرموردآنچههرژنمعرف
آناسترادربرمیگیرد.دسترسیبهتماماین
تک بررسی و شبیهسازی راه از جز اطالعات

تکنورونهامیسرنخواهدشد.

Human Brain Pro -( HBP  پروژه ی
)ect

اینپروژهبه13زیرپروژهتقسیمواجرامیشودکههرکدام
بنابهاهدافتعیینشدهتعریفشدهاند:

دادههای تولید آن هدف موش: مغز دادههای استراتژی -
و موش مغز ساختار از کامل دادههای و مکمل استراتژیک
به انسانمیباشد. بینمغزموشو مقایسه انجام فرایند تسهیل

طورسادهتر،هدف،تعییننقشهیمغزموشاست.

انسان:هدف،تولیددادههایچند -استراتژیدادههایمغز
دادههایجمعآوریشدهی استکه استراتژیک مرحلهای
پیشبینیهای تسهیل در و میکند همانندسازی را موش

نقشهیمغزانسان،ازآناستفادهمیشود.

-معماریشناختیذهن:هدف،درکمدارهایقوهیادراکی
وحسیازجمله:تحریک،تصمیموپاداش،یادگیریوحافظه،
مانندنوعمعمارییکساختمانو فضا،زمانوعدداست.

نقشهقسمتهایمختلفآن،شناختوتعیین
نقشهیدقیققسمتهایعملکردیمغزنیزاز
جملهفعالیتهایبنیادینمحسوبمیشود.

تحقیقات در ریاضیاتی و نظری اساس -
ذهن:مدلکردنفرآیندهایزیستیتاآنالیز
بسیار مقیاس در مغزی فعالیت الگوهای
گستردهرادربرمیگیرد.دراینجابایاری
یافتن در سعی ریاضی، مدلهای از جستن
از یکی است. مغز نهفتهی قانونمندیهای
اهدافSystems Biologyنیزهمینبوده

است.

-نوروانفورماتیک:یکیازمهمترینزیربخش
سازماندهندهی امکان که است HBP های

به که ناهمجور دادههای از عظیمی حجم و ابزارها دانش،
رامی تولیدشدهاست اعصاب دانشمندانعلوم وسیلهجامعه

دهد.

-شبیهسازیآنالینمغز:هدف،دراختیارنهادندسترسیبه
بهروزشده نهادندادههای اختیار برایدر اشتراکی اینترنت
بیندانشمندانودریافتنظراتآنهادربارهیپیشبینیمدل

وشبیهسازیمغزمیباشد.

فراهمآوردن هدف، پیشرفته: کاربردی محاسبات پروژه -
توانایی ایجاد عظیم، اطالعات ذخیرهی ابرمحاسبات، انجام

Information and Communications Technology .10

برایمدیریتتودهایعظیمازاطالعاتدرمقیاساگزا،1018
است.بهبیاندیگر،اینفرایندجهتکاهشوفشردهسازی
اطالعاتبهوسیلهمعادالتپیشرفتهکاربردیجهتسهولت

دردسترسیبهاطالعاتموردنظراست.

3 دارای پردازشاطالعاتبالینی: پروژهی -
سیستمهایی 1-ایجاد است: تأمل قابل جنبهی
برایمتحدکردندادههایبالینی2-بهعضویت
سیستم3- این در بیمارستانها تمام درآوردن
بیمارانیکهدچار اطالعاتی،شامل بانک ایجاد

انواعاختالالتمغزیهستند.

ریختشناسی اطالعات تصویرکشیدن به -
اجرای و ابزار ایجاد پروژه این هدف نورون:
محاسباتی ریختشناسی زمینهی در مناسب
و مهندسان به که طوری به است نورون
دانشمندانیکهتخصصیدرعلماعصابندارند،
انجامآزمایشهایی به تا اینامکانرامیدهد
اقدامکنندکهموقعیتوآرایشیکنورونرا
بامحاسباتمنطقیترسیمکنندتابتواندشمایسادهشدهایاز
نسخهیمدلمغزرادرمدلهایمداریگرافیکیارائهدهند.

-نوروروبوتیک:بهدانشمنداناینامکانرامیدهدتاازنرمافزارو
سختافزارهاییاستفادهکنندتایکمدلتکاملنیافتهرادر
جزئیاتطراحیروبوتهاومحیطآنهادخالتدهندتابه

توسعهتکنولوژیروبوتیکبهطورهمزمانیاریرسانند.

-کاربردها:اولینقدمنمایشدهندهیهدفنهاییHBPدر
اینهمکاریعظیم،کاربردهاودستاوردهایاینپروژهجهانی
استکهخودبه3بخِش1-آیندهیعلوماعصاب2-آینده
یجهانپزشکیو3-آیندهیدنیایمحاسباتوکامپیوتر

طبقهبندیمیشود.

-اخالقپزشکیومقبولیتاجتماعی:هدف،بررسیوایجاد
موقعیتروحیودینیدانشمندانومحققاندرگیردرپروژه
ومقبولیتنتایجآندرمیانادیانگوناگونو
همچنینایجادزیرگروههاییجهتبررسیارتباط
بینمغزوذهنوروحیاتانسانومباحثفلسفی

پیرامونآناست.

-مدیریتطرحوگسترشدستآوردهایآن:
مدیریتقسمتهایمختلفپروژه،پیشرویو
مکانیسمانجامآن،تربیتافرادجوانبرایبهره
گیریوایجادهمگراییبیندانشعلوماعصاب
میان در آن گسترش مدیریت و  ICT و
زیر این اهداف جمله از صنایع، و آکادمیها

پروژهاست.

دراینپروژه150سرمایهگذاراصلی،70مؤسسه
در22کشورجهانهمکاریمیکنند.دومؤسسه
بزرگEPFLوETHدراینفعالیتشرکتدارند،به
برای اینپروژه به میلیونفرانکسوئیسرا طوریکه75

سالهای2013تا2016اختصاصدادهاند.

حالباوجودانتقاداتشدیدودانشموجوددرجهانامروز،
اعصاب علوم دانشمندان پیِشروی در طوالنی راه هنوز
شبیهسازی که است معتقد مارکرام که طوری به قراردارد،
دربسیاریازعلوماتفاقافتادهوبههرحالدرعلومزیستی
نیزرخخواهددادوجهانرادگرگونخواهدساخت.درنهایت
میتوانگفتمغزهنوزخارقالعادهترینرایانهجهاناست.

منابعدرآرشیوموجوداست.
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دریاچه  ای که پرنده ها را به سنگ 
تبدیل می کند.

دریاچه سنگ ها
شورترین از یکی نطرون دریاچهی  | عرفانخسروی
آبهایدنیارادارد.ایندریاچهدرشمالتانزانیا،در
رود شیرین آب گرچه دارد. قرار کنیا مرز نزدیکی
نگاه سرپا را دریاچه این انگعیرو( )ایواسو قهوهای
داشتهاست،ولیچشمههایسرشارازامالحمعدنیکف
دریاچهونیزتبخیرشدیدباعثشدهانددریاچهینطرون
نهتنهایکیازشورتریندریاچههایدنیاباشد،بلکهبه
یکیازمرگبارترینووحشتناکترینکابوسهایما
نیزبدلشود،زیراهرپرندهایکهبهامیدیافتنزندگی
بردریاچهفرودآید،بهسرعتبهکانیتبدیلمیشود
ونمکهایموجوددرآبدریاچه،جایگزینموادآلی

تشکیلدهندهیبدنآنهامیشود.
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متناصلی:
ندرت به و بایرند و دریاچهخشک اطراف زمینهای
بارانیفصلیآنهاراترمیکند.دمایآبدریاچهاغلب
تا60درجهیسانتیگرادمیرسدودمایهوانیزتقریبًا
همینحدوداست.وقتیکهبارانکمباشدوهواگرم
شود،pHدریاچهبه9تا10/5نیزمیرسد،یعنیدرست

بهاندازهیآمونیاکخاصیتقلیاییپیدامیکند.
آیا دریاچه ی نطرون واقعًا مرده است؟

ممکن است. حیرتآوری و عجیب پدیدهی حیات
استشرایطیکهبرایبرخیجاندارانمطلقًامرگآور
درست باشد. زندگیبخش دیگر عدهای برای باشد،
شدت به را دریاچه آب خشک فصول که زمانی در
میافزاید، دریاچه آب شوری به و میکند تبخیر
ساکن نمکدوست ذرهبینی جانداران پایکوبی موعد
شامل موجودات این است. رسیده فرا نطرون دریاچه
که هستند نمکدوست سیانوباکتریهای از گروهی
سرخ رنگ هستند. زمین روی فتوسنتز طالیهداران

رنگیزههایسرخرنگکمکی از ناشی نطرون دریاچه
سرخرنگ باکتریهای این سیانوباکتریهاست. درون
تنهاصاحبانآفتابدراینناحیهنیستند.درمردابهای
شورومعدودبرکههایآبشیریناطرافدریاچهنیز

گیاهانیاغلبنمکدوستبهسرمیبرند.
جانورانی که قلیاب نمک را دوست دارند.

دمای60درجهایونمکوقلیایفراوانآبدریاچه
اینمنطقهرابرایاغلبجانورانناخوشایندکردهاست.
و کاشانه و خانه ناخوشایند محیط همین حتی ولی
زادگاهگروهیبزرگازفالمینگوهاست.فالمینگوهاو
برخیبیمهرگانکوچکازباکتریهاینمکدوست
مناطق برخی در حتی و میکنند تغذیه دریاچه آب
کمنمکترحاشیهدریاچهمیتوانماهیهایخوشبختی
شکارچیها نگران میآید پیش کمتر که کرد پیدا

باشند.

دریاچه  این  انگلیسی  نام 
خود  که  است   Natron
»نطرون«  عربی  واژه  از 
نطرون  است.  شده  گرفته 
شوره  معنی  به  عربی  در 
است  پتاسیم(  )نیترات 
کلمه  که  حالی  در 
به   Natron انگلیسی 
و  سدیم  کربنات  معنی 
استفاده  سدیم  بی کربنات 
کلمه  این  خود  می شود. 
یونانی  کلمه  از  عربی 
)نیترون(   νίτρον
کلمه  این  و  شده  گرفته 
»نطری«  کلمه  از  نیز 
)مصری  قبطی  زبان  در 
شده  وام گیری  باستان( 
عنصر  التین  نام  است. 
و   )Natrium( سدیم 
آن  اختصاری  عالمت  نیز 
واژه  همین  از  نیز   )Na(

گرفته شده اند.

دمای ۶0 درجه ای و 
نمک و قلیای فراوان 

آب دریاچه این 
منطقه را برای اغلب 
جانوران ناخوشایند 

کرده است. ولی 
حتی همین محیط 
ناخوشایند خانه و 
کاشانه و زادگاه 

گروهی بزرگ از 
فالمینگوهاست.
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شرق مکتشفان برای دیرباز از زده، زمینشان همانجا
آفریقاآشنابودهاست.حتیطرفدارانمستندهایحیات
وحشبارهاتصویرجوجهفالمینگوهایبیاحتیاطیکه
ازپااندکاندکبهسنگتبدیلمیشوند،دراینقبیل
مستندهادیدهاند.امااینباریکعکاسحیاتوحشبه
نامنیکبرنت)Nick Brandt(باعکسهایشپرده
ازسرشتمرگبارآبایندریاچهبرداشتهاست.اودر
Across(»کتابتازهاشبهنام»ازسرزمینستمزده
دریاچه این ی درباره )the Ravaged Land
که است زیاد آنقدر قلیایآب و "شوری مینویسد:
جوهررویقوطینگاتیوهایمندرچندثانیهپاکشده
استوهمینقلیاهرجانداریراکهدرونآبافتاده
باشد،بیدرنگبهسنگتبدیلمیکند." جزئیاتآخرین
پیکرههای در بخت نگون جانوران این لحظاتمرگ
از است: مشهود کاماًل ایشان از مانده جا به سنگی
نوکزبانخفاشوموهایکوچکصورتشبگیرید
مکاشفهآمیزترین و جالبترین که عقابی پرهای تا
میرود. شمار به نطرون دریاچهی حاشیهی اکتشاف
هیچراهیبرایبازکردنبالهایاگرداندنسرهایاین
بنابراینبرایعکاسیازآنها جانورانوجودنداشت،
فقطمیشداینموجوداترابرداریمورویشاخهاییا

سنگیثابتشانکنیموازایشانعکسبگیریم.

متولد  مرگ  با  که  فالمینگوهایی 
می شوند.

تنهاخانهی5/2میلیونفالمینگویکوچک
کل در )Phoenicopterus minor(
دلیلشرایط به و آفریقاهمینجاست شرق
انقراض اخیردرمعرضخطر متغیرسالهای
بیشتر آب شوری هرچه البته گرفتهاند. قرار
میشود. بیشتر نیز باکتریها تعداد میشود،
تقریبًاهمهیشکارچیهامیدانندکهافتادندر
عمرشان آبتنی آخرین میتواند دریاچه آب
بنابراینکاریباالنههاینمکسود رارقمبزند،
خیلیها ندارند. دریاچه آب میان در فالمینگوها
»جلبک غلط به گاهی )که سیانوباکترها معتقدند
نامیدهمیشوند(حاویتمامموادغذایی سبز-آبی«
ومعدنیوویتامینهایضروریبرایرشدماهستند
وازاینرودرسراسرجهانمزارعکشتسیانوباکتر
اینروزهابیشتروبیشترمیشودودرستهمانغذای
موردعالقهفالمینگوهابهصورتقرصهایسبزرنگ
فشردهبهیکمکملغذاییسالم)وبهپیشنهادبرخی
متخصصانتغذیهبه»کاملترینغذایآیندهبشریت«(

بهنام»اسپیرولینا«تبدیلشدهاند.
ناحیه این پرندگان تنها کوچک فالمینگوهای
Phoenicopterus( بزرگ فالمینگوهای نیستند.
فالمینگوهای بزرگتر نیزکهخویشاوندان )roseus
از النههایی روی و منطقه همین در هستند، کوچک
جالبترین اما میدهند. پرورش را جوجههایشان گل
وعجیبترینجانورانایندریاچهماهیهایتیالپیای
ی حاشیه در زندگی البته که هستند نمکدوستی
چشمههایآبگرمکفدریاچهرابههرجایدیگری

ترجیحمیدهند.
دریاچه ای مملو از مرگ و زندگی

تصویرفالمینگوهایبیاحتیاطیکهکمیبیشترازپاها
ومنقارهایشانرابهآبدریاچهینطرونآلودهاندو
بیدرنگالیهضخیمیازشورهپروبالشانراگرفتهو

"شوری و قلیای آب 
آن قدر زیاد است که 

جوهر روی قوطی 
نگاتیوهای من در 

چند ثانیه پاک شده 
است و همین قلیا هر 

جانداری را که درون 
آب افتاده باشد، 

بی درنگ به سنگ 
تبدیل می کند."
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آخرین جلد از سه  گانه  ی نویسنده، درباره ی حیات وحش در معرض 
از  نظیر  بی  پرتره های  از  مملو  نابودی آفریقای شرقی است. کتاب 
زوال  و  جهان  این  تیرگی های  بازتابنده ی  حال  عین  در  و  حیوانات 

زیبایی های آن به دست انسان امروز است.
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بهشت زمینی!
مروریبرباغهایگیاهشناسیجهانواهداف

بنیانگذارانآنها.

رعناهوشنگ| اطمینانمیدهمکهبارهانامباغگیاهشناسی
راشنیدهاید!اما،آیافکرمیکنیدصرفًامکانیبرایبهرخ

کشیدنتوانطبیعتهستند؟
درباغهایگیاهشناسیمجموعهايازگیاهانبوميوغیر
بوميدرفضايبازوگلخانههاکشتدادهميشوندونقش
مهميدرزمینههایمختلفتحقیقاتيازجملهعلومگیاهي
وباغباني،آموزشعموميوآشناساختنمردمبااهمیت
گیاهانولزومحفاظتازآنهابرعهدهدارند.ازجنبهی
دیگر،میتوانباغگیاهشناسيراگنجینهایازژنومگونهها
وجمعیتهایمتفاوتتصورکرد.درباغهاامکاناتالزم
برايمطالعهوتحقیقدرارتباطباتنوعزیستيوحفاظت
ازآنفراهمميباشد.تحقیقدرزمینهروشهايتکثیرو
پرورشگونههايباارزش،ازنظرحفاظتيواقتصادياز
موضوعاتدیگرياستکهدرباغهايگیاهشناسيبهآن

میپردازند.

بهطورمثالیکیازمشکالتیکهدرحالحاضربسیاری
ازدانشمندانازجملهزیستشناسانرامتوجهخودساخته
گرمایشزمیناستکهمتأسفانهسببتغییراتجویدر
آینده چندسال تا بنابراین شدهاست، دنیا نقاط از بسیاری
انقراض خطر در مختلف مناطق بومی گیاهان از بسیاری
قرارخواهندگرفت.یکیازراهکارهایارائهشده،انتقال
گیاهانازمحلفعلیبهمکانیاستکهدرنتیجهیتغییرات
جویتازهتبدیلبهمحیطایدهآلگیاهموردنظرشدهاند،اما
اینکارمشکالتفراوانیدارد،ازجملهاینکهممکناست
درمحیطجدید،گیاهموردنظربهعنوانگونهیمهاجمبه
را اکوسیستم کلی بطور و واردکند آسیب گیاهان سایر
برهمزند،یااینکهدچاربیماریشود.درنتیجه،دانشمندان
تصمیمگرفتهاندانتقالگیاهاندرخطر،بهمنطقهیمورد
نظرصورتگیردامانهبهطبیعتوحشیبلکهبهیکباغ
گیاهشناسیواقعدرآنمنطقه.بهگیاهانیکهبااینشرایط
قرمز روبان یک میشوند منتقل گیاهشناسی باغات به
خواهندبستودرباغتحتمراقبتکاملخواهندبود.تا
حالحاضرحدود3100باغگیاهشناسیدرسراسردنیااعالم
همکاریکردهاند.اکولوژیستیبهنامAdam Smithاز
باغگیاهشناسیMissouriنقشهایازباغهایسراسردنیا

شکل1.جنگلهایبارانی
درنواحیگرمسیری
Xishuangbanna

کاهش50درصدیپوشش
گیاهی

 زمســـــتان 391392

باذکرشرایطآبوهواییتهیهکردهاستوبدینترتیب
برایگیاهانمختلفمنطقهیسازگارراپیداخواهندکرد.
وشرق مرکز آمریکا، مانندشمال مناطقی به بیشتر البته
اروپاکهنزدیکبهبخشهایکوهستانیوخنکترهستند
توجهدارند.البتهاینطرحهنوزآزمایشنشدهاست!ولی
البته شود. انجام انتقاالت و نقل این بهزودی است قرار
پذیرش امکان که باغهایی تعداد زمان بهمرور متأسفانه
گیاهانرادارند،کمخواهدشدواینخطریاستکهشاید
درنهایتتوجهگیاهشناسانرابهسویقطبمعطوفکند!
درنگاهیجزئیترمیتوانمثالهایمتعددیازباغهای
گیاهشناسیآوردکهدرحالحاضربهنحویسهمخودرا
درحفظمنابعگیاهیبهطرقمختلفایفامیکنندازجمله:

: ) Royal Botanical garden,Kew(باغکیو -1
درسال1759تأسیسشدودرسال2003بهعنوانمیراث
جهانیسازمانیونسکومعرفیشد.عالوهبراینکهیکیاز
بهترینجاذبههایگردشگریلندنمیباشد،درعلمگیاه
شناسیوحفاظتازمنابعگیاهیدردنیاپیشرواست.از
باغ بارکدگیاهاندرون برنامههایشپروژهتهیهی جمله
از که فروشگاه یک کاالهای بارکد )همانند میباشد.
طریقآنتمامیمشخصاتکاالتعیینمیگردد.(دراین
پروژهپسازتوالییابیومقایسهیژنومگیاهانموردنظر،
ازکدهایمتمایزوخاصژنومهرگونه،بهعنوانبارکد
گونهمذکوراستفادهمیکنندوبدینترتیبشناساییآنها

بهخصوصگونههایخویشاوندسادهترخواهدشد.
2-باغگیاهشناسیSydney:قدیمیترینباغگیاهشناسی
استرالیاکهدرسال1816تاسیسشدهاست.بیشترگیاهان
اینباغازاسترالیاوبهطورکلیاقیانوسجنوبیمیباشند.
برطبقگفتهیکارکنانباغگیاهشناسیسیدنی،باتوجه
بهباالبودنتنوعگلهایاینمکانتوانستهاندطعمهای
بیاورند. بهدست را عسل از غریبی و عجیب و متفاوت
همچنینپیشبینیکردهاندکهاحتمااًلدرفصلهایگرم
سالبتوانندتا100کیلوگرمعسلجمعآوریکنندودر
فروشگاههایخودبهفروشبرسانند.نکتهیدیگرایناست
انقراض دنیادرخطر زنبورعسل ازگونههای برخی که
کمک گونه حفظ به باغ به آوردنشان با آنها و هستند

میکنند.
راستایحفظ مهمدر پروژههای از بهیکی پایان 3-در
Xishuangbannaجنگلهایبارانیدرنواحیگرمسیری

اشارهمیکنم.
،Xishuangbanna گرمسیری نواحی گیاهشناسی باغ
واقعدرجنوبغربیچینبا900هکتارزمینو11700
حفاظتی تحقیقات داران پرچم از یکی گیاهی گونه
فزایندهی رشد با اخیر سال چند تا متاسفأنه اما میباشد.
جایگزینیجنگلهابادرختانکائوچوروبهروبودهاست...
دردههی1950درجریانجنگداخلیکره،چینازکره
شمالیحمایتکردومستقیمًاباآمریکاوشورایامنیت
بودند، گرفته را کره جنوبی بخش جانب که متحد ملل
برقراریروابط از اینترتیبآمریکا به واردجنگشد.
رسمیبینکشورهایاردوگاهغربباجمهوریخلقچین
بود ناچار محاصرهکرد.چین را اینکشور و جلوگیری
برخیکاالهایموردنیازخودراازطرقدیگرتأمینکند
ودرمواردیازجملهکائوچو،خودکفاشود.)کائوچوی

طبیعیازشیرهدرختیبهنامHeveaاستخراجمیشودکه
درصنعتالستیکسازیکاربردفراواندارد.(دولتچین
تیمیاززیستشناسانرابرایبررسیتوانرشددرختان
کائوچوبهXishuangbannaفرستادومحققیندرآن

منطقهیبهشتیگرمسیریرابرایرشدکائوچویافتند!
باگذشتدهههاقیمتکائوچوسهبرابرشدومزارعکائوچو
روبهگسترشنهادوتاسال2009،حدود400000هکتار
زمینزیرکشتازاینگیاهوجودداشت.همینموضوع
سببنابودیبخشقابلتوجهیازجنگلهایبارانیشد.
زیست قوانین برخی تدوین با تا شد سعی زمان این در
محیطیباقیماندهجنگلحفاظتشوداماروشننبودکهآیا
اینقوانینقادربهرقابتباتجارتپرسودکائوچوخواهند

بودیاخیر؟
بازار باالی تقاضای تغذیهی برای چین دولت طرفی از
خودرووتایرباهمکاریبرخیکشورهایهمسایهتا%30
تولیدکائوچوراافزایشدادودانشمنداننیزدراینزمان
بودندکه ازدرختانکائوچو هایی نمونه انتخاب بهدنبال
خسارات تالشها این باشند. سودآورتر اقتصادی نظر از
سال از که بهطوری کرد وارد زیست محیط به سنگینی
1976تا2003باکاهش50%پوششگیاهیمنطقهمواجه
هم هیدرولوژیکی سیستم آن بهدنبال )1 )شکل شدند!!
صدمهفراوانیدید.جنگلهایبارانیدرفصولبارانیسبب
بارندگیهایفراواندرمنطقهمیشوندودرعینحالبا
ایجادمهغلیظیدرزمستان)بابهدامانداختنبخارآب(
بهنجاتگونههایگیاهیازسرماکمکمیکنند.امااز
آنجاییکهدرختانکائوچوآبنوشانقهاریهستندسبب
حال عین در و میشوند درونخاک میزانآب کاهش
تبخیرکمتریانجاممیدهند،بدینترتیبچاهبسیاریاز
روستاهاکمآبویاحتیخشکشدند.درهمینزمانبود
کهخساراتجبرانناپذیراقتصادیدردرازمدتدیدهشدند.
امامردمباتوجهبهسود5برابرکائوچونسبتبهچاییا
بنابراین برنجچطورحفظمنابعطبیعیراارجحتربدانند؟
ایجادصندوقی بر مبنی شد.طرحی آغاز دشواری مبارزه
گردانکهتوسطکمیتهایازروستاییانادارهشود،دادهشد
تاکشاورزانبتوانندازآنوامبگیرند.اینطرحهمچنین
زیستی، تنوع با ارتباط در منطقه مردم به آگاهیبخشی
برنامهریزیومدیریتبهترزمینهارادردستورکارخود
قرارداد.بهگفتهیکیازبرگزارکنندگاناینطرح:"اگر
مردمروستاچندگاووزمینیبرایکشتداشتهباشندو
بتوانندفرزندانخودرابهمدرسهبفرستندکمتربهفکرقطع
اینطرحبهطورآزمایشیدر6روستا درختانمیافتند." 
بهمدت2سالانجامونتایجمثبتیحاصلشدوباتوجه
بهمبلغباالییکهبهصندوقتعلقگرفتکشاورزانطرح
همکاریراپذیرفتند.اینطرحازسال2009دردستاجرا

میباشد.
برای هم دیگری وظیفهی باشد بهتر شاید ترتیب بدین 

سازندگانباغهایگیاهشناسینامببریم:
"تالش برای بازپس دادن امالکی که به ناحق از طبیعت 

ستانده ایم!"

یکی از راهکارها 
 برای حفظ 

گونه های گیاهی که 
زیستگاهشان تخریب 
شده، انتقال آن ها از 
محل نا مناسب فعلی 
به مکانی است که 

در نتیجه ی تغییرات 
جوی تازه تبدیل به 
محیط ایده آل گیاه 

مورد نظر شده است، 
این مکان نمی تواند 

یک اکوسیستم طبیعی 
باشد اما می تواند یک 

باغ گیاه     شناسی باشد.

طرحی مبنی بر ایجاد 
صندوقی گردان 

که توسط کمیته ای 
از روستاییان اداره 

شود، داده شد تا 
کشاورزان بتوانند از 
آن وام بگیرند. این 

طرح همچنین آگاهی 
بخشی به مردم منطقه 

در ارتباط با تنوع 
زیستی، برنامه ریزی و 

 مدیریت بهتر 
زمین ها را در دستور 

کار خود قرار داد.

40
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دیدگاه ها
عطا کالیراد - 1

به فهم درآوردِن سوسیوبیولوژی و دردسرهایش
کمترپیشمیآیدکهدرخاللگفتگودربابتکامل،تکاملدانیواژهیسوسیوبیولوژی
انقراض بنیانفلسفیاش،بلکه بااینواژهو رابهکاربرد.علتاینامرنهتضادفکری
است. 1975 در ویلسون ادوارد توسط معرفیاش از پس کمی )meme( میم این
سوسیوبیولوژی:سنتزینوینلزومًابهشکلگیریپارادایمتکاملیجدیدمنجرنشد،وخودِ
زنده موجودات رفتارهای زیستی بنیانهای مطالعهی معناییجز واژهیسوسیوبیولوژی
ندارد؛مفهومیکههرطبیعیدانیباآنسرسازکاریدارد.ایدهیویلسونبرایاستفادهاز
سوسیوبیولوژیبهعنوانشاخهایکهتمامپژوهشهایمرتبطبارفتارشناسیرادربرگیرد
نیزباظهورروانشناسیتکاملیواکولوژیرفتاریابترماند.باتوجهبهاینتاریخچهمطلبی
تحتعنوانسوسیوبیولوژینمیتواندهمهیرفتارهایاجتماعیوانسانیراتوضیحدهد

بیشترشایستهی1975میرسدتا2014!
را زیستیشان دقیِق تعاریف به اشاره بدون تکاملی مفاهیم از آزادانه استفادهی
میتوانحرکتیجسورانهتلقیکرد،هرچنددرنوشتارهایعلمیچنینجسارتهاییجز
کژفهمیخوانندهمیوهِیدیگربهبارنمیدهد.نویسندهیمطلبفوقدرجایی،سازگاری
انتخاب و )The rate of adaptation( سازگاری تکامِل نرخ و )Adaptation(
طبیعیچناندرهممیآمیزدکهلرزهبرتِنهرتکاملدانیمیاندازد!دررابطهیشکارو
شکارچیویاانگلومیزباننرخسازگاریمتناسبباسیستمتولیدمثلیطرفیِندرگیرو
میزانفشارِانتخابیبرنرخسازگاریاثرمیگذارندوصیادانلزومًابرشکارتسلطپیدا
ناکارآمدِی بهتکاملهمراه)Co-evolution(بهعنوانشاهدیبر نمیکنندواشاره
پرسش تکاملدانان درمیان پذیرفتهشده امری عنوان به طبیعی انتخاب و ژنتیکی تنوع

برانگیزاست.
درجاییدیگر،نگارندهبهانتخاِبگروهیبهعنوانگزینهایشایستهبرایتوضیِحچگونگِی
تکاملرفتاردرانسانمیپردازد.عنوانکردنانتخاِبگروهیبهعنوانسازوکاریبرای
به تنها گروهی انتخاب از دقیقی تعریف ارائه بدون انسان اجتماعی رفتارهاِی توضیح
گمراهیخوانندهمیانجامد.انتخابگروهی،بهمعناِیانتخابطبیعِیصفاتیکهمنجربه
بقاییکجمعیتیایکگونهمیشوند،مفهومیبنیادیندرمیاِنتکاملدانانعصرحاضر
رفتارهای تبیین در فرضیه کارآمدِییک معیار و متر عنوان به آن از استفاده و نبوده
اجتماعییکگونهپرسشبرانگیزاست.ِوین-ادواردز،کسیکهانتخابگروهیرادر
اوایِلدههی1960برسرزبانهاانداختومنجربهانتشارآثارکالسیکیدرردانتخاب
گروهیجی.سی.ویلیامز،مینارداسمیتوداوکینزشد،بعدهامعترفشدکه»قاطبهِی
زیستشناساننظریمتفقالقولاندکههیچمدلیبرمبنایانتخابگروهیتواناییمقابله
باگسترشژنهایخودخواهکهسازگاری)Fitness(افرادراافزایشمیدهندندارد«
رادوباره انتخابگروهی نوَوک ادواردویلسونو اخیراً )ِوین-ادواردز،1978(.گرچه
برسرزبان-هاانداخته-اند،لیکنتاپذیرشانتخابگروهیبهعنواننیروییمشروعدر

زیستشناسیتکاملیراهیدشواردرپیشاست.
پینوشتها:

Seanاثرکالسیکشانرایس در توان رامی تکاملی تئورِی نظرِی مبانی توضیِح .]1[
Rice(، )Evolutionary theory: Mathematical and Conceptual

Foundationsیافت.
Adaptation and انتخابگروهیومضّراتآن، باب اثرجیسیویلیامزدر .]2[
The ant and the در هِلِناکرونین بهترینهاست. هنوزهم natural selection
peacockبهتاریخچهیانتخابگروهیوعللظهوروافولشاززمانداروینتاکنون

میپردازد.
The3[.مقالهیاخیرویلسوندربارهیانتخابگروهیدرنشریهینیِِچرتحتعنوان[
Evolution of eusocialityدر2010چاپشدومنجربهتنشدرمیانتکاملدانان
Inclusive fitness theory and eusociality,nature ر.ک. نمونه برای شد.

.472, March 2011

حسن رخش خورشید - 1

بخشOpinionدرنشریهیانجمنعلمیدانشکدهبهعنوان
محلیبرایاظهارنظرهایدانشجویانومطرحکردنایدههااز
شمارهیقبلآغازبهکارکردوازابتداخواهانپاسخگویی
خوانندگانبود.باتشکربسیارازعطاکالیرادبابتانتقادات
شد، واقع اعتراض مورد چه آن دربارهی مختصر بهجایش،

توضیحمیدهم.
بنیانهای مطالعهی مفهوم خوبی به سوسیوبیولوژی واژهی
میرساند.آنچهکه ذهن به را اجتماعی رفتارهای زیستی
زیستی بنیانهای مطالعهی همین بود، نظر مورد نوشته در
رفتارهایاجتماعیبود.خالصهنویسیوعدمتوضیحمفاهیم
زیستیضرورتیبرایبخشOpinionاست.دراینصفحه
قراراستبهصورتیگذراایدهایمطرحشودودرصورت
جنبهی صفحه این گیرد. قرار بحث مورد امکان و نیاز
آموزشیندارد.عدمتعریفانتخابگروهیهمبههمیندلیل
صورتگرفتوالبتهآنچههمکهمطرحشدایدهایاست
کهنویسندهقصدانتشارآنراداشتهاستونهیکنظرمعتبر
وموردپذیرشعمومزیستشناسان.تسلطشکارچیبرشکار
که شد عنوان شرایطی در موردانتظار پیامدی عنوان به هم

شکارچیرفتاریثابتوبدونتغییردرپیشگیرد.
نرخ و سازگاری مفاهیم از نادرست استفادهی بررسی برای
سازگاری،بهتوضیحاتبیشتریدرموردایناشتباهومحل

رخداداشتباهاتمذکورنیازاست.
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دیدگاه ها
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درصورتیکهمطلببهگونهایگمراهکنندهبودکهبهنظررسیدقصدزیرسوالبردنانتخابطبیعیرادارم،ابتدامتعجمو
سپسعذرخواهیمیکنم.رابطهیشکاروشکارچیبهعنوانمثالیمطرحشدتامزیتانعطافدراستراتژیهاراروشنتر
کندوسپسمطرحشودکهتوانایییادگیریازمحیط،بهدلیلفشارهایتکاملیمشابه،مزیتزیادیبهدارندگانچنین
بهشکل انسان ازجمله جانداران برخی در محیط از یادگیری توانایی ماجوالر، ذهن فرضیهی طبق میدهد. تواناییای
ماجولهایحلمسئلهخودرانشاندادهاست.ماجولهامراکزیدرمغزوشبکهایازارتباطاتنورونیهستندکهبهطور
اختصاصیبهحلمسائلمیپردازند.باتوجهبهاختصاصیتماجولهادرحلمسئله،اینمراکزدرجاندارانمختلفتکامل
متفاوتیداشتندوجاندارصاحبخودراتوانمنددرحلمسائلخاصینمودند.درنوشتارموردنظر،ذهنماجوالربهعنوان
گزینهایبرایمسئلهیانعطافرفتاریانسانمطرحشد.والبتهکهمنژنهارابیفایدهندانستم:»ژنهامسئولرفتارهای
منعطفووابستهبهشرایطماهستند«کهدرهماننوشتارقراردارد،تواناییانعطافدررفتارواستراتژیرابهژنمربوط
میکند.درنوشتهیمذکور،چگونگیتعییناینرفتارهاواستراتژیهارابهعهدهیبرهمکنشاطالعاتپیشرویجاندار،
تجربیاتسابقوسازوکارهایتکاملیجانورگذاشتهام.ضمنًادرکتابدنیلدنتکهبهآناشارهشد،ضدیتیبیندیدگاه
تکاملیوفرضیهیذهنماجوالرنیافتهام.درصورتیکهاینضدیتنیازبهتوضیحوموشکافیداردبهترمیبینمبهطور

جداگانهومفصلبهآنپرداختهشود،وخودمهممشتاقچنانتحلیلیهستم.
صحبتازانتخابگروهیبرایمهموارهدردسرسازبودهاست؛زیرابهزحمتفراوانبایدتوضیحمیدادمکهدرآنچه
منانتخابگروهیمیناممکهعمدتًا،امانهصرفًا،ازسوسیوبیولوژی؛سنتزنوینادواردویلسوناقتباسشدهاستوهم
اکنوننیزمطرحاستبامکانیزمهاییمانندانتخابخویشاوندی،فداکاریمتقابلویاانتخاببینجمعیصورتگرفتهاست،
افرادیباژنهایمسئولاینرفتارومکانیزمهایاشارهشده)کهتوضیحشانرابهعهدهیعالقهمندانمیگذارم(دربرخی
شرایطمیتوانندمزیتانتخابیکسبکنند.کهالبتهشرایطالزمبرایرخدادانتخابگروهی،معمولنیستومنایننوع
انتخابرابدیلقدرتمندیبرایانتخابفردیعنواننکردهام.درنوشتارمربوط،انتخابگروهیبهاینمعنابهکاررفت
وعدمتوضیحآنبهدلیللزوماختصاربودونیزاینتصوراشتباهکهشایدکسیمفهوموین-ادواردزیازآنچهانتخاب

گروهیمیناممبرداشتنخواهدکرد.
درموردواژهیسوسیوبیولوژیباوجودنشریاتعلمیکهازاینناماستفادهمیکنندونیزاشاراتمقاالتوکتابهابه
اینواژه،ممنوعیتیدراستفادهازایننامنمیبینم؛ضمناینکههمانطورکهدرپاسخقبلیتوضیحدادهشد،نوشتهیفوق

دقیقًابه»مطالعهیزیستیرفتارهایاجتماعی«میپرداختو»سوسیوبیولوژی«مناسبترینواژهبرایآنبود.
تقصیرسردرگمیایجادشدهرابهعهدهمیگیرمکهخودمتأثرازتنگیوقتبههنگامتحویلمتنبودواینکهبسیاری
ازمطالبدرکاغذعنواننشدندوتنهانویسندهازآنهاباخبربود.هدفازآنچهنوشتهشدبیاناینایدهینویسندهبود
بابررسیصرفًازیستیویتوضیحدادوبرایدرکبهترویبایدبهناچار کهنمیتوانهمهیرفتارهایاجتماعیرا
مکانیزمهایفرهنگیویرانیزدرککردکهالبتهاینمکانیزمهایفرهنگینیزدرپیدایشوحتیدربسیاریازمواردِ

تنوعزایی،ریشهدرزیستشناسیانساندارند.

عطا کالیراد - 3

در  رایج  کژفهمی های  به  اشاره  تنها  مطلبتان  نقد  از   هدف 
زیست شناسی تکاملی بود و احتمااًل این زنجیره از پرسش و پاسخ ها 
به شفاف سازی برخی از مفاهیم تکاملی و درک بهتر نظریات مطرح 
در مطلب مورد بحث، کمک شایانی خواهد کرد. امیدوارم که این 
نقِد مختصر به بحثی مفصل درباب ذهن ماجوالر و رابطه اش با تفکر 

تکاملی منجر شود. 

عطا کالیراد - 2

دقیق استفادهی لزوم به اشاره بابسوسیوبیولوژی، نقدمطلبمذکوردر از اصلی هدف
ارائه بود. شناسِیتکاملی زیست در استفاده مورد واژههای ویژه به و علمی واژههای از
ایده،سرانجامی ایدهایعلمیبدونتوضیحمفاهیموفرضیاتمورداستفادهدرقالبآن
رابطهی آیا داشت. نخواهد اینسطور، راقم نمونه عنوانِپ به جزسردرگمیخوانندگان،
شکاروشکارچیبهعنوانگواهیبرناکارآمدیانتخابطبیعیاستیااینکهایننقد
بههرگونهفرآیندالگوریتمیکهبه»اطالعاِتقدیمی«ذخیرهشدهدرژنهامتکیاست
مفهومیستکه انتخابگروهی از منظور آیا انتخابگروهیچه؟ به اشاره است؟ وارد
توسطِوین-ادواردزبرسرزبانهاافتادیااینکهنویسندهمعنیدیگریدرذهنداشت]1[؟
نقدسوسیوبیولوژی،واژهایکهمدتهاست،الاقلدربینتکاملدانان،ازرونقافتادهاست،
پرسشبرانگیزباقیمیماند.درجایدیگراشارهایگذرابه»ذهِنماجوالر«میشودبدوِن
اشارهبهرابطهیاینمفهومباژنها،نویسندهبهبیفایدگیژنهادرسازواریرفتاریاشاره
میکند.ایندوجملهیکوتاه،بخشهایعمدهایاززیستشناسیتکاملیرازیرسوال
میبرند.عدمتبییناینفرضیهوچراییتضادشبااصولزیستشناسِیتکاملینهتنهابه
فهمایننقِدسوسیوبیولوژیکمکچندانینمیکندبلکهاحتمالکژفهمیخوانندهرانیزبه

شدتباالمیبرد]2[.
پینوشت:

]1[برایمعانیبعضًامتضادِ»انتخابگروهی«ر.ک.
Cronin, Helena. The Ant and the Peacock. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1991.

]2[برایتبعاِتضِدفرگشتیفرضیهیذهنماجوالرودیدگاهاِیمشابهر.ک.
Daniel, Dennett C. "Biology is engineering." In Darwin's Dangerous Idea: 
Evolution and the Meanings of Life. Simon & Schuster, 1995.
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"چراحیاتاینطوراستکهمیبینیم؟"
تصمیمگرفتماز20نفرازدوستانزیستشناسمسوال"مهمترینسوالزیستشناسیچیست؟" را
بپرسموپاسخهایشانراباکمیتغییروادغامپاسخهایمشابه،تبدیلبهیکمقالهیکوتاهکنم.

“There are no “big questions” left in biology, the only thing that remains is the details”

“The origin of life, the origin of entropy”

»نحوه القای خودآگاهی توی شبکه ای از نورون ها باشه به نظر من مهمترین سوال زیست شناسی کار مغز هست.«

“In a field of more pure research the…question is consciousness, the biological basis 
of it. In a field of more applied research I would go for aging and the ways to delay 
it.”

»سیستم زنده چقدر دقیق کار می کند؟ آیا تغییرات بسیار کوچک هم بر روی سیستم زنده اثر دارند؟ اثراتی که 
ابزارهایمان نتوانند آن ها را تشخیص دهند؟«

“To gather all the (epi-) genome, phenome, proteome and interactome data of all life 
stages of all cell types of all model organisms and analyze them.”

“How to keep privacy while developing personalized genomics?”

»چیزهای دیگهای که به ذهنم میاد فهم علت کلیه ی تفاوتهای ممکن بین آدم هاست اینکه واقعا هر کدوم از میلیون 
ها SNP چه نقش کوچیکی میتونند ایجاد کنن؟«

آیا »اثر هر جهش رو می تونیم روی فنوتیپ پیش بینی کنیم و آیا می تونیم بگیم این جهش ها انتخاب می شن تو 
جمعیت یا نه.« 

“neshan dadan emkan bazsazi hayat celloli ya tarahi hayati moshabeh oon va Yaftan 
hargone hayat farazamini.”

 ““What is life?””

باتشکرازUniversity of Vienna(a(Erwin Schrödinger،حسینکاظمی)NYU(،محمد
،)UT(عرفانخسروی،)UofT(عمادحیدریآرش،)UCSC(حسینامیری،)Stanford(شهبازی

سیاوشریاضی)Idoho(،مهرانکریمزاده)McGill(،مجتبینعمتی)Royan(،شقایقفرهنگ
،)Houston at Texas(عطاکالیراد،)UT(حسنرخشخورشید،)UT(نیلوفریوسفی،)UT(مهر
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نقاشیازامیرحسین نظافتیان
موضوع:»منطق«
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حقیقت  به  باور  نقد  و  دانش  واقعیت 
اعتقادات علمی

تصورکنیددرحالرانندگیدریکجادهی
بسیاری سیلوهای اطرافتان هستید، روستایی
چیزهایی که دارید اعتقاد واقع )در میبینید
در مشابهش تصویر چون "میبینید"  که را
حافظهتانبرچسب"سیلو" راباخودداردپس
را باشند(.فرضکنیدمنحقیقتی1 بایدسیلو
میدانمکهشمانمیدانید:همهیسیلوهابهجز
تنها است حقیقی2 سیلویی که آنها از یکی
تصویریسهبُعدیازسیلوهستند.حالاگرمن
ازشمابپرسمچگونه"میدانید"3که"اعتقاد"4
است سیلو سیلوها از کدام هر اینکه به شما
درستاستوتنهاتصویریساختگینیست،
شماممکناستازوسیلهینقلیهیخودپیاده
و بروید، واقعی سیلوی تنها سمت به شوید،
نشاندهیدکهآنسیلوواقعیاست.باوجود
اینکه"اعتقاد" شمادراینمورددرستاست،
ولی"دانش" شماازسیلوها"حقیقی"5نیست.
مورد در قبل درشمارهی  | غریبیان آروتین
رعایت در )آیا کردیم صحبت مغالطهها6
همباید "درهمهچیزتعادلرارعایتکنید" 
ازآنجاییکهدرهمانشماره متعادلبود؟(.
مقالهی"بحثیدرفلسفهوجامعهشناسیعلم" 
نیزبهانتهایشرسید،و"بحث"7بایدطرفنقاد
نقد باید باشد)وعلم تابحث باشد داشته هم
پذیرباشدتاعلمباشد(،دراینشمارهدرمورد
روشعلمیوجنس "عقالنیت"  و "حقانیت" 

دانشصحبتمیکنیم.
"آنکسکهبداندکهنداند..."

میتوان را چیز چه میدانیم؟ چه اصوال
حقیقتی واقعًا اگر چطور؟ و "دانست"؟
مطلقدرجهانوجوددارد،ما،بهعنوانیک
گونهموجوداتهوشمندوقسمتیازحقیقت
باشیم؟ داشته دسترسی آن به میتوانیم جهان
همهیاینسواالتدرحیطهیکاریشناخت

شناسی8قرارمیگیرند.
آنچه شناختشناسان، از بسیاری اعتقاد به
حقیقی"  و درست "اعتقادی که است دانسته
چیزی به داشتن اعتقاد که آنجایی از باشد.
کاردشوارینیست،دوروشکهمیتوانبه

حقانیتاعتقادپیبردپیشنهادمیشوند:

1. Truth
2. Real
3. Know
4. Belief
5. Justified
6. Fallacies
7. Argument
8. Epistemology

نقل به :Deontological justification
ازپوپر"علمازاستقرااستفادهنمیکند.بلکه
نظریههایاشتباهرایکبهیکردمیکند." 
the last man علمی نظریههای قولی به
DJ واقع در هستند. فرضیهها standing
هیچ اگر است درست اعتقادی که میگوید
دلیلینداشتهباشیمکهمجبورباشیمقبولکنیم
منشا DJ )توضیح: است. درست آن خالف
گرفتهازمنطقmodus tollensرانبایدبا
گرفت، اشتباه Burden of proof مغالطه
قوانینمنطقکه ر.ک.قسمتسومدرمورد

درشمارهیبعدمیآید.(
:Non-deontological justification
طرز به که است حقیقی من اعتقاد زمانی
صحیحینشاندهمدالیلدرستیآن،بهاحتمال
زیادیشانسینبودهاست.براینمونهبرایپی
بردنبهیکحقیقتعلتومعلولیبهروش
علمیمیتوانمراحلزیررامدنظرقرارداد:

1("فرضیهیمنبایدازلحاظمنطقیصحیح9
ومعقول10ونقدپذیرباشد.

2(مشاهداتبایدبهدرستیمدلسازیشوندتا
دنیایواقعیراشبیهسازیکنند.

3(مشاهداتبایدآنچیزیرابسنجندکهما
قصدداریمبسنجیم.

آماری بررسی قابلیت آزمایش طراحی )4
روابطدومشاهدهراداشتهباشد.

آماری بررسی قابلیت آزمایش طراحی )5
رابطهیعلّیدومشاهدهراداشتهباشد.

دنیای به بسط قابلیت نهایی نتیجهگیری )6
واقعیراداشتهباشد.

7(برایجامعهیعلمیتکرارپذیر11باشد.
اینپیشفرضها بردنهمه بهکار بهراستی
کاریدشواراست،ولیازطرفیهمینتعریف
به  را علمی روش که است شناختی جامع
معتمدترینروش"دانستن" تبدیلکردهاست.
آمارکهزیرمجموعهیدستگاهیباتفکرمنطقی
کاملی سیستم خود )که است ریاضی بهنام
Gödel’s incompleteness  نیست
مراحل تا ماکمکمیکند به  )theorem
علمی روش کنیم. طی "اتفاق"  بدون را فوق
تنهاروشیاستکهاجازهمیدهدخردجمعی
بصورتآزادانه"دانش" را"بیابد".برایهمین
سخنگوی اولین باید علم "تریبون"  که است
تنهاروش نباید مطمئنًا هرچند باشد، حقیقت

دستیابیبهآنباشد.

9. Valid
10. Sound
11. Reproducibility

منبع:
[1].  Stanford encyclopedia of philoso-
phy: http://www.science.uva.nl/~seop/
contents.html
[2].  Trochim, William M. The Research 
Methods Knowledge Base, 2nd Edition. 
http://www.socialresearchmethods.net
[3].  Ioannidis JPA (2005) Why Most 
Published Research Findings Are False. 
PLoS Med 2(8): e124. doi: 10.1371/
journal.pmed.0020124
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)Behavioural Economics(ازپیشروانرفتارشناسیباگرایشاقتصادیDan Ariely
North Carolinaاست.اوموفقبهکسبدومدرجدکترییکیدرروانشناسیازدانشگاه
at Chapel HillودیگریدراقتصادازدانشگاهDuke.آریلیازسال1998تا2008در
Behavioural EconomicsمشغولبهتدریسبودامادرحالحاضراستادMITدانشگاه

دردانشگاهDukeاست.
یکحادثهدرنوجوانیدنباعثسوختگیهای
در که زمانی شد. بدنش %70 در سوم درجه
منطقی غیر رفتارهای متوجه بود بیمارستان
مراقبت او از که پرستارهایی از بسیاری
میکردندشد.بهعنوانمثالبااینکهدنبارها
باندازروی گفتهبودکهبرداشتنآرامآرام
زخمهایشدردکمتریدارد،پرستارهااصرار
داشتندکهتعویضسریعپانسمانبهتراست.
اینگونهمسائلباعثشدآریلیتحقیقاتشرا
از مراقبت زمان در پرستارها رفتار روی بر
بیمارانسوختگیمتمرکزکندوسپستوجه
خودرابهمسائلوسیعتریگسترشدهد،به

خصوصدرحوزهیاقتصاد.
ثابت هایش آزمایش از یکی در
یا باند آرام برداشتن حقیقتًا که کرد

بیمارستانی همان به سپس او میکند. تحملتر قابل بیمار برای را درد زخم، چسب
با را هایش یافته تا میشد تعویض پانسمانهایش  کودکی دوران در که بازگشت
توضیح از پس بکاهد. آینده بیماران درد از شاید تا بگذارد درمیان خود قدیمی پرستار
کمتر را بیمار درد حالت این چه اگر که کرد اظهار پرستار پرستار، به مسئله این
میکند،امارنجیکهپرستارمتحملمیشودرابسیارافزایشمیدهد.چراکهاوبایدمدت

طوالنیتریمشغولرنجاندنبیمارباشد.
آریلیدرسخنرانیهایخوددرTEDاینداستانودیگرماجراهاییکهانگیزهیتحقیقاتش

شدندراشرحمیدهدکهحتمًاارزششنیدنرادارند.
www.ted.com/speakers/dan_ariely
www.danariely.com
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»فردا انجامش می دهم!«

I never put off till tomorrow what I 
can possibly do the day after!
� Oscar Wilde

انجام و کنیم تنبلی شده بارها  | نعمتی مجتبی
Dan Ariely.کارهایمانرابهتعویقبیاندازیم
دردانشگاهMITدستبهآزمایشیزدتااین
مسئلهرابررسیکندوشایدراهیبرایکاهش

آنپیداکند.
اوبهدانشجویانسهتاازکالسهایخودگفت
به مربوط موضوعات مورد در باید نفر هر که
اما دهد، تحویل و بنویسد مطلب سه درس،
کالس هر برای نوشتهها تحویل زمانهای

متفاوتبود.
دانشجویانکالساولمیتوانستنددرهرزمانی
پیشازبهپایانرسیدنترممطالبشانراتحویل

دهند.
بهکالسدومگفتهشدکههمهموظفانددرسر
زمانهایتعیینشدهاینوشتههاراتحویلبدهند؛
مطلباولدرهفتهیچهارمترم،مطلبدومدر
دوازدهم درهفتهی آخری و ترم هشتم هفتهی
پذیرفته مطلبی هیچ مقرر تاریخ از بعد ترم.

نمیشد.
خودشان بایست می سوم کالس دانشجویان
تعیینمیکردندکهچهموقعهریکازمطالب
راتحویلدهند،ولیتاریخهایتعیینشدهقابل
تغییرنبودندوبهازایهرروزتاخیردرصدیاز

نمراتشانکممیشد.
کاماًل میخواستند سوم گروه دانشجوهای اگر
تاریخ همگی بایست می کنند رفتار منطقی
تحویلهرسهمطلبراآخرینجلسهیکالس
احتمالیجریمهی ازخطر تا میکردند انتخاب
کاماًل آنها اگر اما باشند. امان در دیرکرد

منطقینبودندچه؟
عقب ضعف که میدانستند دانشجوها اگر
جلوی میخواستند و دارند را کارها انداختن

کوتاهیخودشانرابگیرندچطور؟
اتفاقًابسیاریازافرادزمانهایتحویلنوشتههای
ایننشانهی خودرادرطولترمپخشکردند.
عملکردشان در تاثیری آیا ولی بود خوبی

میگذاشت؟
حدسمیزنیددانشجویانکدامیکازکالسها

بهتریننمرههاراگرفتند؟
ناشناس صورت به نوشتهها ترم، پایان در
تصحیحشدندونمرههامشخصشد.گروهیکه
انتخابی هیچ و بود حاکم آنها بر دیکتاتوری
بودند. کرده کسب را نمرهها بهترین نداشتند،
گروهیکهکاماًلآزادبودندبدتریننمرههارا
نوشتهشده بیدقتتر بسیار مطالبشان و گرفتند
بود.نمراتگروهسوممابیندوگروهدیگربود.

ازایننتایجچهچیزبهدستمیآید؟
معلوممیشودکهاکثرافرادمتوجهمشکلتنبلی
نمیکنند رفعآن برای ولیکاری خودهستند
جلوی حلی راه دیگری شخص آنکه مگر
رویشانبگذاردوبهرعایتآنپافشاریکند.

چرا که است این میماند باقی که سوالی اما
هیچ ازگروهیکه نمراتگروهسوم میانگین
زمانهای بررسی با بود؟ نداشتندکمتر انتخابی
انتخابیدانشجوهادریافتندکهبرخیافرادزمان
نگذاشته مطلب سه تحویل تاریخ بین ما کافی
بودندودرنتیجهنمراتبدتریگرفتندومیانگین

گروهراپایینآوردند.
شایداگرماهمدرزندگیروزمرهبهطورمداوم
را مشکل این که کنیم یادآوری خودمان به
بامکانیسمهایمشابهیجلویاین بتوانیم داریم

کاررابگیریم.
فراموشنکنیدکهانسانهاآنقدرکهفکرمیکنند
می خوشبختانه اما ندارند اراده و نیستند منطقی
توانیماینمسئلهرابهنفعخودمانتغییردهیم!

منبع:
Predictably Irrational
Dan Ariely
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راهبرد زیست شناسانه در ریاضیات
یکدیگر، به علوم افزون روز شدن نزدیک با
ظاهر تحصیل و مطالعه در جدید ای پدیده
طراحی ضرورت دانشجویان به که است شده
را خود تخصصی علم ابزار تحصیل راهبرد
میدهد.زیستشناسانچگونهتحصیلریاضیات

میکنند؟
دوستان"، و تجربی "علوم  | فرزام امیرحسین
مجموعهایکهامروزتنوعوپیچیدگیهایزیادی
دارد.دربابمقایسهیاینمجموعهباگذشتهاش
دردورانبعدازرنسانس،میتوانگفتنهتنها
نیزبهطور اعضاپیچیدهترشدهاند،تعداداعضا
اشتراک از یافتهاست. افزایش شگفتانگیزی
یافتنمجموعهی"علومانسانیودوستان" بااین
پر تا و جدید اعضای ظهور تا گرفته مجموعه
وبالگرفتن)ویاشایدشاخوبرگ(گرفتن
اعضایقبلی.روندتکوینمجموعهیمذکورنیز
بهنوعخودقابلتاملاست،هرچندنهمشمول
مرحوم نه و میشود مرقومه این حوصلهی
)مقتول(هدفش.نقدادربابچندتنازاعضاو
پیچیدگیهایمحصولهوروابطحاصلهشانمهمل

میبافیم.
و اجتماع با میتوانستیم گذشته در شاید  
اشتراکگرفتنباوبیناعضایمجموعهیعلوم
تجربی،عضوجدیدیدرستکنیم،اماامروزهبه
سختیمیتوانچنینادعاییکرد.یکپژوهش
پژوهشی شوید. متصور را سلولی زیستشناسی
کهبرایمشاهدهنیازبهموادشیمیاییودانستن
از دادهها تحصیل برای دارد، آنها خواص
مشاهده،بایدازمفاهیمفیزیککمکبگیردو
برایتحلیلدادههانیازبهمدلسازیریاضیدارد.
ازایندستپژوهشهاامروزدرزیستشناسی
طبیعتا هم گذشته در میشوند. یافت وفور به
ولی داشته، وجود خصوصیات این با پژوهشی
تفاوتاصلیپژوهشهایگذشتهباپژوهشهای
امروزی،نهدرتعدادآنها،بلکهدرمفادآنها
است. یکدیگر با مفاد این ترکیب نحوهی و
معرف ماشینحساب کاربرد اندازهی به شاید
حضورنباشد،اماامروزهازعلومریاضیاتیکامال
آن و میشود استفاده زیستشناسی در محض
همدرمقیاسیکهدربخشریاضیاتویاعلوم
کتابهایی دنیا، پیشرو دانشگاههای کامپیوتر
و شبیهسازی مانند موضوعی با یافت میتوان
نظریهی از استفاده با اعصاب عملکرد تحلیل

مجموعهها.
دانشکدهی نشریهی نشریه، که جا آن از   
میکند حکم حکمت است، زیستشناسی
سخن آینده( یا و )فعلی زیستشناسان با
برای ریاضیات. غالب طعم با هرچند بگوییم،
و ریاضیات تحصیل راهبرد زیستشناس، یک
نحوهیکاربردآن-کهدرتعاملهستند-اهمیت
مییابد.بدینمنظورشایدخالیازلطفنباشدکه

نگاهیبیندازیمبهوضعیتریاضیاتدرتعاملبا
دیگرعلومدردورههایمختلف.

مسائل برای ریاضیات از اول روزهای از بشر
روزمرهازجملهحسابوکتابجیبشاستفاده
با باستان، یونان دوران در میکند. و کرده
سازماندهیعلومدرتمدنمدوندوران،ریاضیات
بهجایگاهدیگریرسید.بشرازریاضیاتنهتنها
برایگذرانزندگیروزمره،بلکهبرایتحصیلو
تدویندیگرعلومطبیعیوهمچنینارضایذهن
ریاضیجوومتفکرخودبهرهجست.استفادهی
ریاضیاتدرعلوم-بهخصوصنجوم-دردوران
به همچنین و یافت گسترش اسالمی تمدن
مرحمتلطفمتقابلشبهفلسفه،منازلنوییرا
امابعدازرنسانسبا پیمودوتصاحبنمود.و
صنعتیشدنجهانورشدچشمگیرعلومتجربی
به ریاضیات، به پیش از بیش نیاز احساس و
خصوصحساب،ریاضیاتپیشرفتچشمگیری
درخت فیزیکدانان و ریاضیدانان و داشت
پرباریازحسابپروردندکهمیوههایسنگینش
تنها نه و افتاد علوم دیگر دانشمندان دامان در
بلکه داد، میوه را خاندانشان همهی و خودشان
برایاستفادهیچندنسلبعدنیز،باقیماند.بدین
جهتمیتوانحسابراموردتوجهترینبخش

ریاضیاتدرآندورانبرشمرد.
اماامروزهشرایطمتفاوتاست.درابتدایقرن
موضوع و بخش 16 حدود به ریاضیات بیستم
این امروز درحالیکه بود، تقسیم قابل اصلی
رسیدهاند. موضوع 60 از بیش به موضوعات
از بسیاری در اهم و استفاده مورد ریاضیات
ریاضیات بیشتر هنوز علومکاربردی زمینههای
محاسباتیاست،اماشرایطدرخودریاضیاتو
است. متفاوت پایه علوم بخشهای از بسیاری
به بسیاری تشابه که است تفاوتی همان این
مدرسه در ریاضیات تحصیلی راهبرد تفاوت
نحوهیکاربرد دارد؛ دانشگاه در راهبرد این با
راهبرد با تنگاتنگ تعامل در نیزکه ریاضیات

تحصیلیریاضیاتاست.
ریاضیات زیادی حدود تا مدرسهای ریاضیات
است.درمدرسهآموختهایم محاسباتیوعددی
در جسم یک حرکت تحلیل برای چگونه که
وقتی استفادهکنیم. ریاضی توابع از فیزیک،
و میشود فارغالتحصیل مدرسه از دانشآموزی
یک تبدیل مهارت باید میشود، دانشگاه وارد
جملهای چند یک به را ثابت شتاب حرکت
چگونگی با حداقل یا باشد داشته دو درجه
کسباینمهارتآشناباشد.اماوقتیدانشجویی
محیط وارد و میشود فارغالتحصیل دانشگاه از
علم تولید توان صورتی در میشود، پژوهش
دارد،کهدریابدیکحرکتناشناختهوجدید
خوبی به تا کند تبدیل ریاضی تابع چه به را
قابلتحلیلگردد.اینهدفحکممیکندراهبرد
به محاسباتی از دانشگاه، در ریاضیات تحصیل
برای شاید راهبرد این میلکند. ادراکی سمت

کمتری اهمیت کاربردی علوم دانشجویان
عنوان به پایه. علوم دانشجویان تا داشتهباشد
انواعمعین بادانستن مثالیکمهندسعمران،
معادالتدیفرانسیل،میتواندمحاسباتالزمبرای
ساختیکسد،حتیبایکتکنولوژیجدیدرا
پیش از فیزیک علم دهد،چون انجام بهخوبی
معادلهیدیفرانسیلمورداستفادهدراینوضعیت
رابهعلممهندسیعمرانارائهکردهاست.امایک
زیستشناس،درپژوهشهایجدیدبهمشاهداتی
برمیخوردکهازپیشمعادلهیدیفرانسیلمورد
چارهای لذا است. نشده تعیین آنها، استفادهی
جزساختنمعادلهیدیفرانسیلمناسبنداردپس
معادالت کار اصول با باید زیستشناس یک
مناسب معادلهی بتواند تا باشد آشنا دیفرانسیل
باید عمران مهندس جهت این از تولیدکند. را
توانحلمعادلهیدیفرانسیلآمادهراداشتهباشد،
باید فیزیکدان یا زیستشناس حالیکه در
زین کند. آماده را دیفرانسیل معادلهی بتواند
سببدانشجویمهندسیعمرانبیشازهرچیز
دانشجوی و کسبکند را محاسبه مهارت باید

زیستشناسییافیزیک،مهارتادراکرا.
درخاتمهاشارهمیکنمکهتحصیلریاضیاتبا
با دانشجو ذهن تکوین پی در مناسب، راهبرد

تفکردرستریاضیاتیحاصلمیشود.


منبع:

Devlin,Keith,گزیدهایاز
Introduction To Mathematical

Keith DevlinتوسطThinking

عذرخواهی واژهای جسارت بابت :]1[ پ.ن.
میکنم.

پ.ن.]2[:بابتگزافهگوییوهمهیاشتباهات
موجودهمعذرتقصیر...
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مفهوِم گونه ای درخور سنتز نوین
اینسطورچنین شایدخوانندهی  | عطاکالیراد
تصورکندکهپسازگذشتبیشاز150سال
تکامل داروین، چارلز گونههای منشأ چاِپ از
داناندرکی،هرچندناقص،ازمفهومِگونهداشته
گونهزایی و گونه پرسش واقع در اما باشند
اکثریِت دردسر و سردرگمی سبب همچنان
این واکاوی در سعی که است تکاملدانانی
زندهِ موجوداِت طبقهبندِی دارند. کهن پرسش
ارسطو دوراِن از ریختی خصوصیاِت براساِس
درجریانبودهاست،اماروشهاِیطبقهبندیاز
ایندستفاقدتوجیهتکاملیودرنتیجهعبثاند.
یافتنتعریفیکهبادریافِتماازروابِطتکاملی
ازسازوکارهاِیمولکولیسازگار ما ودانِش
تکامل اصلی بهدغدهِی داروین ازدوران باشد
ارائه تالشها این نتیجهِی گشت. مبدل دانان
تعاریفیازگونهبودهاستکهازشمارِانگشتاِن
دستودربرخیروایات،ازشمارِانگشتاِندو
دستفراترمیروند.درمتنزیر،جیمزمالِت،از
انتقادیبه پیشگامانگونهوگونهزایی،نگاهی
مفاهیِممختلفیکهدراززماِنداروینارائهشده
اندمیاندازدودرنهایتراهیبرایگشودناین

ِگِرهارائهمیکند]1[.

***

ریدلی، مارک قلِم به دانشگاهی کتاِب در
نویسندهبهبحثدربارهِیهفتتعریفازگونه
میپردازدودرنهایتنتیجهمیگیردکهترکیِب
چهارتعریفبهترینراهحِلپیشروست.چنین
سردرگم حوزه این پژوهشگراِن براِی نتیجهای
بخت دانشجویان به رسد چه است، کننده
برگشته.َمکسکینگپسازغورکردندرباِب
که میرسد نتیجه این به گونه تعریِف هشت
من نظِر به است. بهترین گونه زیستِی مفهومِ
بیش منطقی اِشکالی آشفتگی این اصلِی علِّت
نیست.بهترینراهبرونرفت،بازخوانِیداروین
وافزودِنیافتههاِیژنتیِکمِنِدلی،بیوشیمیاییو
مولکولیبهآناست.شایدچنینراهکاری،که
عماًلبهنادیدهگرفتن60ساِلاخیردراینحوزه
میانجامد،گستاخانهبهنظرآید،اماحتیسرسخت
اقرار مایر ارنست و دوبژانسکی هوادارِ ترین
حوزه این در اخیر دهههاِی در آنچه میکند
رخدادهاستدیدگاههایشرابهچالشکشیده

است.

مفهوِم گونه از نظِر داروین
دارویِن1859پاسخپرسشگونهوگونهزاییرا
درچنتهداشت؛سالهاسروکلهزدنبابارناِکلها،
تجربهِیسفرهاِیپژوهشیومکاتباتپرشماربا
گیاهشناسانوجانورشناساناورابهدانشنامهای
متحرکدرباِبگونههامبدلساختهبود.عالوه
براین،درآمدشخصیاشبهاواجازهمیدادبه
جایکاغذبازیوتدریس،تنهادربارهیپرسش

گونهوگونهزاییغورکند.

بنیاِننظریهیداروینایناستکهگونههاتکامل
مییابند.»...رگهها)varieties(خصوصیاتِ
مشترکباگونهدارندوازهمینروستکهبه
سختیمیتوانآنهاراازهمتمیزدادمگربه
واسطهِیدومعیار:اواًلوجوداَشکالحِدواسطو

ثانیًا،میزانتفاوتهامیاناینفرمها...«.
گونهدرعالمزنده اینکهمفهومِ نظِرداروین از
گونهزایی فرضیهِی بنیان نداشت وجود واقعًا
همان به گونه مفهومِ به باید »ما بود. تکاملی
و سرده به دانان طبیعی که کنیم نگاه چشمی
چنین کنیم. اقرار مفهوم این بودِن ساختگی به
رویکردِناخوشایندیالاقلماراازبندتالشهای
عبثبرایکشفمنشأواژهِی»گونه«رهامی
کند«.مؤلفاِنمفاهیِممتأخِرگونه،داروینرابه
واسطهیرویکردِپراگماتیکوکژفهمیاشدر

موردِمفهومِگونهبهبادِانتقادگرفتند.

مفهوِم زیستِی گونه
مشکالت داروین ِی شناسانه ریخت تعریِف
مشکل دو و دارد دنبال به را انکاری غیرقابل
درشت و ریز مشکالت این میان از بنیادین
شد. منجر گونه زیستِی مفهومِ شکلگیری به
نژادِی تنوع و پلیمورفیسم به بنیادین دشواری
میخواند، رگه داروین که گونهای، درون
هم گونههای مادهِی و نر اعضای بود. مربوط
جنسی تولیدمثِل که )sympatric( میهنی
میکنندازلحاظریختیباهمتفاوتدارندولی
متفاوت گونهای عنوان به را مادهها نمیتوان
موردِ در مسئله این کرد. طبقهبندی نرها از
نژادهایجغرافیایینیزصدقمیکند.داروینکه
مفهومانتخاِبجنسیراابداعکردهبودبهخوبی
گونه یک مادهی و نر اعضای که میدانست
به ریختیشان تفاوتهاِی برمبنای نمیتوان را
عنواِنگونههاییمجزادرنظرگرفتاماراهحلی
تعبیه گونهاش مفهومِ در مشکل این رفع برای
پیش مسئلهای این داروین عقیدهِی به نکرد.
ریختی مرزبندیهای نبودِ و نبود بیش پاافتاده

مشخص،بازتاِبطبیعِتگونههابود.
مشکِلدومباتعریِفداروینازگونهایناست
کهبسیاریازگونههاکهازلحاظریختیشبیه
انددورگههاییمعیوبتولیدمیکنند.باوجودِ
یکدیگر، از گونهها این تولیدمثلی انزواِی
تعریِفریختِیداروینازگونهتواناییشناسایی
اینگونههاراندارد.چنینمشکالتیسبِبارائه
جدایی آن در که شد گونه زیستِی تعریِف
تولیِدمثلیونهتفاوتهایریختیمعیارِتمیزدادن
گونههاازیکدیگراست.گرچهارنستمایربه
نقش میشود، شناخته واژه این مؤلف عنوان
اصلیاودرهمآمیختِنمفهومِدرهمآمیزِیمیان
و دوبژانسکی توسط پیشتر که بود گونهای

پولتونارائهشدهبود.
برمبناِی گونه شناسایی بر داروین نقِد
چنین بودکه اساس براین تولیدمثلی جدایِی

میانگونهها واضحی مرزبندِی به روشهایی
در گونهزایی و گونه از ما دانِش نمیانجامند.
میکند. تقویت را استدالل این اخیر سدهِی
به حشرات در تولیدمثلی جدایی نمونه برای
ارتباِط Wolbachia با همزیستی واسطهِی
دورگه قابلیت ندارد]2[. گونهزایی با چندانی
زایِیفِنچهایدارویننیزمنجربهکمرنگشدن

مرزمیاناینگونههانمیشود.

خوشه ِی ژنوتیپی
گونه زیستِی مفهومِ جایگزیِن ترین واضح
در است. داروینی شیوهای به گونهها تعریِف
اینتعریفگونههاگروههایقابِلشناسایییا
فاقِداَشکاِلحِدواسطاندویاتنهاتعدادمعدودی
گروهِحِدواسطاینگونههارابههممتصلمی
زنده موجودات از گروهی ِی مشاهده با کند.
و بینشان و دارند مشخصی ریختشناسی که
وجود حِدواسط خوشههایی همسایه خوشههای
گونه عنواِن به را آنها راحتی به ما ندارند
هاییمجزاشناساییمیکنیمچراکهخصوصیاِت
مستقلیکهاینخوشههاراازهمتمیزمیدهد
میتوان ژنتیک، افزودن با همبستهاند. هم با
متمایز بهعنواِنخوشههایژنوتیپی را گونهها
را خوشههایی چنین تعریفکرد. یکدیگر از
بین معیوب حِدواسطهای مطالعهی با میتوان
منظر از کرد. شناسایی لوکوس چند یا یک
تکاملی،چنینتعریفیبهاینمعناستکهگونه
زاییبهمعناِیتشکیلخوشههاییژنوتیپیاست
کهمیتوانندبدونازدستدادنهویِتشانبه
عنوانیکگونهباگونههاِیخویشاوندیدرهم

آمیزند.
تعریفشدهاند اساس این بر که گونههایی
میتوانندتحتتأثیِرشارِشژنی،انتخابطبیعی
وتاریِختکاملیخودقرارگیرندبهجایآنکه

براساِساینفرآیندهاتعریفشوند.
پینوشت:

]1[اینمطلبترجمهایاستباجرحوتعدیل
A speciesازاثِرکالسیِکمالتتحِتعنواِن
definition for the modern synthesis
کهدر1995درنشریهیTREEبهزیورطبع

آراستهشد.
]2[اینَسردهازباکتریهانقِشانگلیاهمزیستی
رادررابطهبابسیاریازبندپایانبازیمیکند.
جدایِیتولیِدمثلیبرخیگونههایبندپابهواسطه
داشتنسویههایمتفاوتWolbachiaاست.
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چگونه تصمیم بگیریم؟ 
مجتبینعمتی| تصمیمگیریآگاهانهیکیازبزرگترینامتیازاتیاستکهمانسبتبهجانوراندیگربرای
خودقائلمیشویم.حیواناتدیگرغریزه،احساساتوقدرتحلمسئلهدارند،امانمیتوانندمانندانسانهابابررسیتمام
جوانبوامکاناتبهیکنتیجهوتصمیمبرسند.اماآیاحقیقتًااینگونهتصمیممیگیریم؟احساساتوغرایزماتاچهحد

تصمیماتمانرابهصورتناخودآگاهتحتتاثیرقرارمیدهند؟
چراامروزدرآنصندلیخاصسرکالسنشستید؟چرابرایناهارآنغذایخاصراسفارشدادید؟چطورتصمیمگرفتید

کدامگوشیموبایلرابخرید؟چهقدرازاینتصمیماتآگاهانهوچهقدرازآنهاناآگاهانهبودهاست؟
دراینکتابJonahLehrerسعیمیکندبااستفادهازNeuroscience،ساختارمغزواطالعاتعملکردیحاصل

ازتصمیمگیریافراددروندستگاهfMRIتاخدودیازاینفرایندپردهبردارد.
کتاببازبانینسباتًاساده،روانولیزیبانوشتهشدهاستوحتمًاازخواندنآنلذتخواهیدبرد.

چرا به بیماری نیازمندیم؟
شارونمعالم،نسترنحسامشریعتی

نشرققنوس:1388
توجهم کتاب عنوان  | خسروی عرفان
بعد خواندم. را کتاب و جلبکرد را
این خواندن دراز، بسیار سالهایی از
که داد من به را حسی همان کتاب
ناشناختههای کشف بودم، نوجوان وقتی
»چرا میآورد. ارمغان به برایم حیات
تازهی حرفهای نیازمندیم« بیماری به
زیادیدربارهی»پزشکیتکاملی«دارد:
حرفهاییواقعًاتازهکهنتایجکشفیاتچندسالهیاخیرزیستشناسان
تکاملیدربارهیبیماریهاونارساییهاییبابنیانژنتیک)دیابت،فشار
کسانی به حتی را کتاب این خواندن هستند. سرطان...( چاقی، خون،
نثر توصیهمیکنم. هم نداشتهاند زیستشناسی با تاکنونسروکاری که
بابت از خیالتان است. طنز و شوخی با آمیخته و ساده گیرا، کتاب
فهمیدنهرچیزیراحتباشد:شارونمعالم)درواقع»معلم«(درزمینهی
آموختنمفاهیمزیستیبهزبانسادهاستاداست.خانمحسامشریعتیهم
الحقبهخوبیازپسبرگردان»نثر«کتاببرآمدهاند.تنهااشکالیکه
میشودازکارایشانگرفت،بیدقتیدرنگارشمعدودیازاصطالحات
زیستیاست)مثلنامبرخیآنزیمها(کهالبتهدرفهمیدنمطلباشکالی
ایجادنمیکند.درکلکتابتنهایکاشتباهحروفچینیوجودداردکه
خللیدرمتنایجادنکردهاست.تنهاانتقادجدیمنبهفقدان»ویراستاری
که بخشهایی است؛ کتاب پایان در »واژهنامه« و »نمایه« علمی«،
بیافزاید.شارونمعالم بهکتاب اندکیهزینه با ایرانیمیتوانست ناشر
کتابمعروفدیگریهمداردکهامیدوارمهمینمترجمآنیکیراهم
ترجمهکردهباشد.دراینجابرایدوستانیکهمایلباشنداصلکتابهای
)سورپرایز!( »شگفتانه« یک هم مطالعهکنند انگلیسی( )به را معالم
نام باجستجوی اینپیوند،میتوانید »Sharon Moalem«دارم؛در
  ببرید: لذت آنها خواندن از و بارگذاریکنید را او کتاب هردو

http://libgen.info/

 Darwin›s( ایده ی خطرناک داروین
)Dangerous Idea

)Danniel C.Dennett(دنیلسیدنت
Simon&(انتشاراتسایمونوشوستر

1995،)Schuster

دنیل معروف، فیلسوف  | یوسفی نیلوفر
را طبیعی انتخاب کتاب، این در دنت
میکند تشبیه جهانی« »اسید یک به
راجع انسانها قدیمی و پایه افکار که
بهعلمودیدگاهعلمیمیسوزاندودید
هوشمندانهیجدیدبهجایمیگذارد.در

برای بهجاییکه مثالهای و قلمشیوا منطقی، استدالل با حقیقتدنت
بر تکامل نظریهی پذیرش تأثیرات شدهاند، طراحی مطلب فهم تسهیل
نگرشعلمیانسانرابرمیشمرد.دنتاشارهمیکندکهانتخابطبیعی
و علم برای را دیدگاهی چنین پیامدهای و است الگوریتمی فرایندی
فلسفهوحتیاخالقبررسیمیکند.یکیازپیامدهایجالباینفرضیه،
درپیشبینیمثبتشدررابطهباتالشهایبشردرزمینهیهوشمصنوعی
است.دنتهمچنینپایمیم)Meme(هارابهمیانمیکشدوازآنها
تمدندرذهن فرهنگو دائمیوشکلدهندهی بهعنوانهمزیستانی
بشرناممیبرد.درحقیقت،کتابایدهیخطرناکداروینیککتاب
زیستشناسینیست؛دنتبیشازهرچیزتأثیراتنظریهیداروینو
مالزماتنئوداروینیستیآنرادرفلسفهواخالقواکاویدهوضمناین
کاربهتثبیتاصولایننظریهپرداختهاست.ایدهیخطرناکداروین
کتابیبسیارگیراومفیدبرایکسانیاستکهباایدهیتکاملازطریق
انتخابطبیعیداروینآشناهستندامامیخواهندبهعمقاینایدهبروندو
باتأثیراتشدرجهانبینیعلمگرایانهآشناشوند.بدونشکدرمقامیک
دانشجویزیستشناسیویافردیعالقهمندبهفلسفهیعلم،ازمطالعهی

اینکتابلذتفراوانیخواهیدبرد.
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غزالهصابرآملی| امروزهامکاناتیدراختیاردانشحویانقرارداردکهمیتوانندبااستفادهازآنهابهعنوانابزارکمکیمیزاناطالعاتودانش
خودراباالببرند.یکیازاینابزارهاسایتهایآموزشآنالیناستکهباقراردادندورههایآموزشیتدریسشدهتوسطاساتیدمربوطدر
فضایمجازیاینترنتاینامکانرابهافرادمیدهندتابهصورترایگاندرحوزهوشاخهیعلمیموردنظرخودبهصورتترمیودورهایبه

تحصیلبپردازند.دراینجابهمعرفی4موردازاینسایتهامیپردازیم:

:coursera
همکاری با سایت این
دانشگاههای و سازمانها
همچون دنیا برتر
پرینستون، دانشگاههای
دوکو...دورههایمختلف
زمینههای در آموزشی
صورت به علمی متنوع
شما میکند. ارائه مبحثی
در عضوشدن با میتوانید
شروع هنوز که دورههایی
اجرا حال در یا و نشده
همراه کالسها با هستند
همکالسیهای با و شده
خوددرسراسردنیاواستاد
برقرارکنید. ارتباط خود
و زمانبندیشده کالسها
مشخص نیز کوئیزها زمان
استودرپایانهمبهشما
براساسنمرهمدرکیداده
شما همچنین خواهدشد.
کالسهایی از میتوانید
کهمهلتشانبهاتمامرسیده
در ولی کنید استفاده نیز
آن اتمام و مشاهده قبال
دریافت مدرکی دورهها

نخواهیدکرد.
www.coursera.org

:edx
همچون نیز سایت این
دورههایی قبلی سایت
مبحثی صورت به را
گرایشات و رشتهها در
به میکند. ارائه مختلف
دانشگاههایی کلی طور
فعالیت سایت این در که
سازمان از متفاوت دارند
هستند دانشگاههایی و ها
کهدرسایتنامبردهقبلی
درواقع میکنند، فعالیت
پشتوانهی به سایت این
ام و دانشگاههایکمبریج
آیتیفعالاستوتوسط
و هاروارد دانشگاههای

امآیتیادارهمیشود.
 www.edx.org

Free education, online!

منبع:
www.lifehack.org

ادامه در که سایتی دو
لحاظ از میکنیم معرفی
محتواوطبقهبندیدورهها
متفاوتازدوسایتقبلی
هستند.بهاینصورتکه
درهررشتهوگرایش،به
رشته آن پایهای مباحث
و دورهها و میپردازند
درسهابهصورتپیوسته

وبهدنبالهماند.

:saylor
را نظرخود مورد رشتهی
درسایتانتخابمیکنید،
زیستشناسی، مثال برای
به دورهها رشته این در
تقسیم اصلی بخش دو
اول بخش در که شدهاند
زیست پایهایی مفاهیم به
و عمومی شیمی حتی و
میشود پرداخته ریاضیات
،کهاینبخش10قسمت
دوم،که قسمت و دارد.
ازدورههای شمامیتوانید
را قسمت 6 آن مختلف
بسته انتخابی صورت به
خود شخصی عالقهی به
بگذرانیدکهمباحثریزتر
به نسبت تخصصیتری و
مباحثبخشاولهستند.

  www.saylor.org

:Alison
2007 سال از سایت این
تا و است کار به مشغول
کاربر میلیون 3 کنون
همانند و داشتهاست.
سایتقبلیاگربرایمثال
را زیستشناسی  رشتهی
خواهیددید کنید؛ انتخاب
تقسیم بخش 9 به که
اول قسمت 2 که شده
پیشرفته زیستشناسی آن
آن از بعد و دارند نام
با مختلفی بخشهای
پایهای مختلف موضوعات
همچون زیستشناسی
وراثت،انتخابطبیعیو...

بهدنبالآنآمدهاند.
www.alison.org

حتما باید دقت داشته باشید 
این  در  شرکت  برای  که 
مشاهدهی  یا  و  دوره ها 
هر  در  آن ها  ویدئو های 
حتما  سایت ها  از  کدام 
باید ثبت نام کنید.که البته 
سایت ها  این  در  ثبت نام 

کامال رایگان است.
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