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1. يكي از مالك ها و معيارهاي پذيرش نوش��ته ها براي چاپ در اين مجله مرتبط بودن آن ها با برنامه ي درس��ي يا به 

زبان خودماني تر با كتاب هاي درس��ي زيست شناسي اس��ت. بنابراين، خوانندگاني كه گاه با نوشته هايي بي ربط با برنامه ي 

درسي روبه رو مي شوند، ممكن است بپرسند كه چرا برخي نوشته ها و حتي سرمقاله ي مجله بايد درباره ي موضوعي مانند 

محيط زيست باشد كه در برنامه ي درسي كنوني چندان محلي از اعراب ندارد.

براي توجيه گنجاندن چنان نوشته هاي بي ربطي بايد به سراغ يكي ديگر از مالك ها و معيارهاي پذيرش نوشته ها برويم: 

نوشته هايي كه در آن ها ديدگاه ها، پژوهش ها يا فعاليت هايي در زمينه هاي موضوع ها و مسائل مهم علوم زيستي مطرح شده 

باشد؛ موضوع هايي كه دانستن آن ها براي معلمان و دانش آموزان الزم است، گرچه جديد باشند و يا در برنامه ي درسي مطرح 

نشده باشند. بي گمان محيط زيست، گرچه موضوعي مستقل از زيست شناسي در نظر گرفته مي شود، اما به علت پروراندن 

موجودات زنده در دامان خود، امروزه در برنامه هاي درسي بسياري از جوامع و كشورها وجود دارد. پس مي توان نوشته هاي 

محيط زيستي را در زمره ي نوشته هاي آينده نگرانه اي درنظر گرفت كه ديدگاه هايي مهم و حياتي براي پايداري محيط زيست 

موجودات زنده، از جمله آدمي مطرح مي كنند.

2. اين مقدمه چيني ها براي آن بود كه مي خواهيم در سرمقاله ي اين شماره هم به موضوع  محيط زيست و هسته ي مركزي 

آن، يعني حيات وحش بپردازيم و از اندكي از ظلمي كه آدمي بدانان روا مي دارد، س��خن بگوييم. باش��د كه مطرح كردن 

موضوع به ويژه اگر در برنامه هاي درسي آينده گنجانده شود، اندكي ازاين زيان هنگفت بكاهد.

قضيه از اين قرار است كه هشت سال پيش، يعني سال 2002 نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه ي جهاني حفاظت از 

طبيعت )IUCN( گرد آمدند و تصميم گرفتند كه همه ي توان خود را براي كاستن از روند رو به رشد كاهش تنوع زيستي 

به خرج دهند و تا سال 2010 به نتايج اميدبخشي در اين زمينه برسند. اكنون سال 2010 فرا رسيده است، اما به گزارش اين 

اتحاديه كه تحت عنوان »بحران حيات  وحش وخيم تر از بحران اقتصادي« در دوم ژوئيه ي 2009 منتشر شده است، بشريت 

هنوز راه درازي تا رس��يدن به اين هدف در پيش دارد. در اين گزارش آمده اس��ت: وقت آن فرارس��يده است اين واقعيت 

را بپذيريم كه طبيعت بزرگ ترين شركت روي زمين است و صددرصد مردم جهان به رايگان در آن سهم دارند. بنابراين، 

دولت ها بايد حداكثر كوشش خود را براي نجات آن به خرج دهند، همان طور كه براي نجات اقتصاد انجام مي دهند. 

در اين گزارش هم چنين آمده است كه از 44838 گونه ي موجود در فهرست سرخ تاكنون 869 گونه به كلي، يا حداقل 

در طبيعت منقرض ش��ده اند. حال اگر تعداد 290 گونه اي را كه در آس��تانه ي انقراض قرار دارند به اين تعداد بيفزاييم، اين 

رقم به 1159 و مجموع گونه هاي درمعرض انقراض به حداقل 16928 مي رس��د. اگر در نظر بگيريم كه اين گزارش 2/7 

درصد از 1/8 ميليون گونه اي را كه شناسايي شده اند دربرمي گيرد، دورنمايي ترسناك از وضعيت موجودات زنده ي زمين 
در برابرمان مجسم مي شود.

3. قرار است بيست وپنجمين المپياد جهاني زيست شناسي در تابستان سال 1393 در ايران برگزار شود. با خواندن اين 

خبر ممكن است بگوييد كه اين رويداد اثر چنداني بر وضعيت آموزش زيست شناسي كشور نخواهد داشت، پس هرگونه 

هزينه و تالشي در اين زمينه بيهوده يا كم فايده خواهد بود. اما احتمال هم دارد به عكس، آن را فرصتي بدانيد براي نشان دادن 

وضعيت آموزش زيست شناسي كشورمان به كشورهاي عضو و ارائه ي ديدگاه ها و تجربه هاي ما در زمينه ي آزمون سازي. 

تجربه ي برگزاري المپياد جهاني فيزيك در اصفهان كه حدود دو سال پيش انجام شد، مي تواند در اين زمينه كمك كند.

سرمقاله
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بي گمان المپياد زيست شناس��ي كش��ور تاكنون با طراحي و رواج دادن پرسش هاي مناس��ب براي آزمون ها، هم چنين 

افزودن به منابع زيست شناختي فارسي، مطرح كردن موضوع هاي جديد و مغفول زيست شناسي در جامعه، عالقه مند كردن 

دانش آموزان به زيست شناسي و مانند اين ها، به بهبود آموزش زيست شناسي كشور كمك هاي بزرگي كرده است. بنابراين، 

انتظارمي رود دست در كاران  اين المپياد با ثابت قدم ماندن در هدف هاي شريف خود، با ارائه ي پرسش هاي مناسب، قوي و 

كارشناسانه در اين رقابت جهاني، انتظاري را كه كشورهاي عضو المپياد جهاني زيست شناسي از دانشمندان و كارشناسان 

كشورمان پيدا كرده اند، برآورده كنند. چه، هنوز فرصت كافي براي برنامه ريزي چنين كار سترگي در پيش است.

4. در آغاز اين س��رمقاله به برخي از معيارهاي پذيرش نوش��ته هاي شما اش��اره كرديم. در اين جا در پاسخ به تقاضاي 

شماري از خوانندگان محترم، در اين باره اندكي بيش تر مي نويسيم.

پيش از آن كه دس��ت به كارتهيه ي متن ش��ويد، از خود بپرسيد كه آيا موضوعي كه انتخاب كرده ايد در راستاي اهداف 

مجله هست؟ يعني مثاًل به درد معلم زيست شناسي مي خورد؟ مرتبط با مطالب كتاب درسي هست؟ اگر نه، آيا مطلب آن قدر 

جديد و ارزشمند هست كه معلمان زيست شناسي با ميل و رغبت آن را بخوانند، يا اصاًل الزم است كه معلم زيست شناسي 

آن را بداند؟ نوشته ي شما توانايي هاي فكري، يا عملي معلم زيست شناسي را افزايش مي دهد؟ مثاًل متن شما تجربه هايي از 

آموزش مفهوم يا موضوعي در زيست شناسي، نمونه اي از كار عملي در كالس، آزمايشگاه يا طبيعت ارائه مي دهد؟ موضوعي 

كه برگزيده ايد  بحث جديدي در زمينه ي محتوا، روش ها يا وضعيت آموزش زيست شناسي كشور يا جهان است؟ اگر به 

حداقل يكي از اين پرسش ها پاسخ مثبت مي دهيد، پس دست به كار شويد.

پس از آن كه موضوع مناسب را يافتيد، قالب مناسبي متناسب با نوع نوشته )مقاله ي پژوهشي، ترجمه ي نوشته اي علمي، 

آموزشي، بيان تجربه هاي آموزشي، گزارش و خبر و مانند آن ها( انتخاب كنيد. در نوشتن پي نوشت ها و نيزمنابع دقت كافي 
داشته باشيد.

هنگام نوش��تن متن، سعي كنيد حتي االمكان نوشته ي خود را به فارسي روان بنويسيد. مثاًل مخاطب خود را روبه روي 

خود به تصوير درآوريد و هم چنان كه گويي با او سخن مي گوييد، بنويسيد. هنگام نوشتن جمله ها و عبارت ها قالب ها و 

دستور زبان فارسي را رعايت كنيد. از كاربرد جمله هاي سخت، پيچيده و دشوار بپرهيزيد. هم چنين از كاربرد اصطالحات 

بيگانه و ناآشنا در متن حتي االمكان خودداري كنيد. متن را از يك خط در ميان در يك روي كاغذ بنويسيد يا تايپ كنيد. 

اگر درحال ترجمه ي متني هستيد، در ترجمه اصل امانت داري را در حد معقول رعايت و معادل هاي فارسي را به درستي 
انتخاب كنيد.

پس از نوشتن، شكل ها و نمودارها را تهيه و پيوست كنيد. توجه داشته باشيد كه كيفيت شكل ها و نمودارها به گونه اي 

باشد كه بتوان آن ها را واضح و دقيق چاپ كرد. به ياد داشته باشيد حتماً نوشته هاي درون شكل ها و زير شكل ها را نيز به 

دقت ترجمه كنيد. جاي شكل ها و نمودارها را در نوشته تان مشخص كنيد. از همه مهم تر، وارسي كنيد نوشته اي را كه براي 

ما مي فرستيد، قباًل براي چاپ به نشريات ديگر نفرستاده باشيد، حتي به نشريات مجازي.

اگر نوشته تان را روي كاغذ نوشته يا از آن چاپ گرفته ايد، آن را به نشاني تهران صندوق پستي 6585�15875، مجله ي 

رش��د آموزش زيست شناس��ي، اما اگر آن را در رايانه تان تايپ و آماده  كرده ايد، مي توانيد آن را به نشاني پست الكترونيك 

سردبير، يعني Karamudini@gmail.com بفرستيد. والسالم

سردبير

3

ش
موز

آ
 1

38
ن 8

ستا
 زم

ی 2
ره 

شما
ّوم 

 س
ت و

س
 بی

ه ی
ور

د



4

ش
موز

آ
 1

38
ن 8

ستا
 زم

ی 2
ره 

شما
ّوم 

 س
ت و

س
 بی

ه ی
ور

د

خواسته های ما از
برنامه ی درسی جديد
غالمرضا مقدسی

در آغ��از الزم می دانم از اقدام شايس��ته ی تدوين 
برنامه ی جديد گروه زيست شناسی دفتر برنامه ريزی 
و تألي��ف كتاب های درس��ی تش��كر و قدردانی كنم. 
امي��دوارم نتيج��ه ی اي��ن زحم��ات در تدوين كتب 
درس��ی و برنامه های آموزش زيست شناس��ی لحاظ 
ش��ود و خواس��ته ها و بخش��ی از آرزوه��ای به حق 
دبي��ران زيست شناس��ی؛ ك��ه همان��ا ارتقای س��طح 
بهداشت، آموزش های زيست محيطی و دانش پايه ی 
زيست شناسی دانش آموزان است؛ در برنامه ی آينده ی 
زيست شناسی كشور به بار بنشيند كه ميوه ی آن عمران 
و آبادانی بيش تر ايران عزيز و سرافراز است. اين نكات 
كه نتيجه ی همفكری با دبيران زيست شناس��ی استان 

خراسان شمالی است، تقديم می شود.
 ب��ه نظ��ر می رس��د چارچ��وب كل��ی آم��وزش 
زيست شناسی به نحو شايس��ته ای گردآوری و تنظيم 
ش��ده اس��ت؛ ولی تنظيم محتوا و تطبيق آن با اهداف 
مطروحه بسيار مهم است كه اميد است به نحو مطلوب 

و شايسته انجام گيرد.
 شناس��ايی و رده بن��دی جانداران برای رش��ته ی 
علوم تجربی به صورت تخصصی و گس��ترده و برای 
ديگر رشته ها به صورت خالصه و با هدف آشنايی با 

محيط زيست و حيات وحش ايران باشد.

 آموزش روش علمی و پژوهش در علوم زيس��تی 
و توجه به آش��نايی و كار با ابزارهای آزمايش��گاهی 

زيست شناسی در برنامه ی آموزشی لحاظ شود.
 آموزش پژوهش محور در زيست شناسی؛ مبتنی بر 
آزمايشگاه؛ اردوهای علمی ساالنه و پروژه های علمی 

باشد.
 در كتب زيست شناس��ی فعل��ی برخی از مباحث 
برخالف اهميت و پيچيدگی چندان مورد توجه قرار 
نگرفته اند. مانند دستگاه عصبی؛ چشم؛ گوش؛ مباحث 
سلولی و مولكولی؛ ايمنی و گياه شناسی. اميدواريم در 
كتب آينده بين اهميت و حجم مطالب درسی رابطه ی 

منطقي تری برقرار باشد.
 پيشنهاد می شود پشت جلد كتب زيست شناسی به 
معرفی زيست شناسان ايران و جهان و مراكز علمی و 

تحقيقاتی زيست شناسی مزين شود.
 پيش��نهاد می شود در مباحث مختلف مثال هايی از 
كاربردهای عينی زيست شناس��ی در زندگی گنجانده 

شود.
 معرفی رشته های زيست شناسی؛ به ويژه رشته های 

جديد در كتب درسی گنجانده شود.
 تنظيم مباحث ژنتيك به صورت مجتمع در دوره ي 

پيش دانشگاهي فكر بسيار خوبی است.

دید گاه
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نس��رين خوش لحني در ناحيه ي 2 ش��هر زادگاهش اردبيل، دبير زيست شناس��ي است، به معلمي عشق 
مي ورزد، عاش��ق زيست شناس��ي است و دانش آموزانش را دوست دارد. با او به گفت وگو پرداختيم تا از اين 

عشق و دوستي بگويد.

 لطفاً از خودتان بگوييد.
 در يكي از روزهاي گرم تابستان سال 
1350 در يكي از محله هاي قديمي اردبيل 
چشم به اين دنياي زيبا گشودم. كودكي ام 
دس��ت در دست پدري كه عاشق زيبايي 
طبيع��ت بكر و پر رم��ز و راز دامنه هاي 
س��بالن ب��ود، گذش��ت. ماندگارتري��ن 
تصاويري ك��ه از كودكي در ذهنم نقش 
بس��ته، كوهي بلند و سر به فلك كشيده 
اس��ت با گل هاي الله عباس��ي وحشي، 
رودخانه هايي زالل و خروشان با درختان 
بلند و تنومند در كناره ها، كه مانند نگهباني 
سرتاسر رودخانه را در برگرفته اند و آواز 
پرنده هاي شاد و سبكبال كه در رقص ميان 
ش��اخه ها زيبايي و عظمت قدرت خالق 
را به تصوير مي كش��ند. من كودكي بودم 
كه هميشه در انتخاب زيبايي هاي كوه و 
دشت سردرگم بودم و هنوز هم نمي دانم 
و نمي توانم انتخاب كنم كه كوهي بلند با 
دامنه اي س��بز و پرطراوت زيباتر است يا 

دشتي پر از گل هاي رنگارنگ وحشي!
 پس تا اندازه اي معلوم شد كه چرا به 
طبيعت عالقه مند هستيد. آيا سرچشمه ي 
عالقه ي ش��ما ب��ه زيست شناس��ي نيز 
پرورش يافتن در چنين محيطي است؟

 بل��ه. با اي��ن اوصاف فك��ر نمي كنم 
نيازي باش��د ك��ه توضيح ده��م چرا به 
زيست شناسي عالقمند شدم. بديهي است 
كه زيست شناس��ي علم زندگي است و 
شايد تنها موضوعي از علوم تجربي باشد 
كه مي توانم بسيار ملموس و محسوس در 
پهنه ي بي كران اش زندگي كنم. از اين ها 
كه بگذريم مي توان��م رهنمودهاي پدرم 
را هم دست مايه ي اصلي حركت به اين 
سو معرفي كنم. خوب به ياد دارم كه در 
دوران كودكي ام تلويزيون در يك دوره به 
معرفي و شرح زندگي دانشمندان بزرگي 
چون لويي پاستور، مادام كوري و رامون 
كاخال و مانند آنان پرداخت. در اين ايام 
بود كه شخصيت اجتماعي من و هم سن 
و ساالنم شكل مي گرفت و در اين ميان 
تش��ويق عاشقانه ي پدرم رهنمود رسايي 
بود براي رس��يدن ب��ه اهدافي، هم چون 

خدمت و ماندگاري ...
 پس ب��ه همين علت معلمي، آن هم 
تدري��س زيست شناس��ي را انتخ��اب 
كرديد؟ عش��ق به دانش آموزان از كجا 

سرچشمه گرفت؟
 در زماني ك��ه در نيمه  راه تحصيالت 
دانشگاهي ام، راهم را به سوي دبير شدن 

مي توانـي غوغـاي دل
بي قرارش را بشنوي

مشخص كردم، خودم هم به درستي كارم 
مثل ام��روز ايمان نداش��تم. كمي ترس، 
كم��ي اضطراب س��ر تا پ��اي وجودم را 
گرفته بود و نمي دانستم مي توانم دبيري 
مطل��وب و مقبول باش��م يا ن��ه. دوره ي 
كارورزي دبيري ام را كه اولين تجربه هاي 
آموزش��ي ام بود، به لطف خداي متعال با 
يكي از بهتري��ن و عالقه مندترين دبيران 
ش��هرمان گذراندم. او در طول اين دوره 
نه تنها به من تدريس كه عشق به تدريس 
را آموخت. زماني كه براي اولين بار پاي 
تخته ي سياه ايس��تادم، لرزش صدايم، به 
وضوح اضطرابي را كه همه ي وجودم را 
گرفته بود، بروز مي داد و همان جا بود كه 
اس��تادم با جمله اي زيبا براي يك بار در 
همه  ي عمر اي��ن اضطراب را از من دور 
كرد. او به من گفت: »هنگام تدريس چشم 
در چشم دانش آموزانت داشته باش. اگر 
مستقيم به آنان نگاه كني در عمق نگاه شان 
نياز را خواهي ديد و آن موقع بيش تر به 
نق��ش خودت پ��ي مي بري«. عش��ق به 

دانش آموز از همان زمان شروع شد ...
 ... و ش��ما آن جمله را در عمل، در 
كالس درس به كار بستيد؟ اگر پاسخ 

مثبت است، نتيجه ي كار چه بود؟

گفت و گو

گفت وگو: محمدكرام الديني
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 پاسخ مثبت است، ببينيد،  معلمي هنر 
است، نه شغل و نه هيچ چيز ديگر. وارد 
كالس كه مي ش��وي در كمال سكوت و 
آرامش كالس هم مي تواني نداي دل شان 
را بش��نوي. مي تواني س��نگيني نگاه شان 
را دريابي يا به عكس ش��عف و ش��ور و 
غوغاي دل هاي بي قرارشان را درك كني. 
فكر مي كنم اين چيزي است كه تنها معلم 
مي تواند به آن دست يابد؛ نه والدين و نه 
هيچ كس ديگر. زيبايي اين ش��غل نيز از 
همين است. وقتي براي پدر و مادري كه 
ساليان سال با فرزندشان زندگي كرده اند از 
گوشه ي مجهول در روح عزيزشان سخن 
مي گويي، گوش��ه اي كه در اثناي همين 
ارتباط لطيف معلم و شاگردي دريافته اي، 
مشاهده ي عمق شگفتي آنان ديدني ترين 
و زيباتري��ن تابلوي ذهنت مي ش��ود. تو 
توانسته اي از طريق همين ارتباط روحي 

چيزي را درك كني كه حتي والدين قادر 
به كشف آن نبوده اند. طبيعي است زماني 
ك��ه بخواهي در دانش آم��وزت عالقه به 
درس ايجاد كني، بايد هنرمند هم باشي؛ 
بايد قدرت ايج��اد اين ارتباط عاطفي را 
هم داشته باشي، تا آن چه مي گويي بر دل 
نشيند. اين ممكن نيس��ت، مگر فقط به 
جادوي عشق. معلم بايد دانش آموزانش 
را باور داشته باشد، به آنان عشق بورزد و 
به درستي كارش ايمان داشته باشد. نسلي 
كه ما با آن روبه رو هستيم، نسلي فهيم و 
پيشرفته است و اگر بخواهيم درگير و دار 
تحجر و تعصب متوقف شويم، باخته ايم 
و به راحتي نس��ل جوان مان را از دست 

داده ايم.
 ش��ما چگونه دانش آموزان تان را به 

زيست شناسي عالقه مند مي كنيد؟
 ايجاد عالقه به درس زيست شناس��ي 
بسيار آسان اس��ت. چون زيست شناسي 
درس زندگي و چگونه زيستن است. به 
راحتي مي تواني براي تك تك جلس��ات 
درس، نكاتي ملم��وس و عيني از دنياي 
پيرام��ون برگرفت و ذه��ن دانش آموزان 
را با آن ها درگير كرد. به آس��اني مي توان 
درس فتوس��نتز را به درس  خداشناسي 
تبديل كرد. وقتي حجم واكنش هاي روي 
داده را در قياس با ضخامت غش��ايي كه 
اين واكنش ها در آن رخ مي دهند، بررسي 
مي كني؛ وقتي از دانش آموزت مي خواهي 
خط كشي جلو چشم داشته باشند و قطر 
0/2 ميكرون را برايشان مجسم مي كني، 
كم ت��ر روح زنده و فط��رت خداجويي 
مي بيني كه نگوي��د َفتَباَرَك اهللُ اَحَس��ُن 

الَخالِقيَن.
بديهي است كالس درس زيست شناسي 
بايد كالسي پويا، فّعال، پرهمهمه و پر از 
سؤال و جواب باشد؛ نه خشك و منظم و 

ساكت كه در آن دانش آموز براي پرسيدن 
س��ؤالي كه ه��ر لحظه ممكن اس��ت به 
ذهنش خطور كند، مّدتي در انتظار زمان 
مناسب س��ؤال پرسيدن بماند. در كالس 
زيست شناس��ي بايد دانش آموز با شنيدن 
كلمه ي قندخون، به ياد برگه ي آزمايش 
خون خود يا يكي از بستگان بيفتد؛ بايد 
با ش��نيدن كلمه ي قارچ به ياد كپك هاي 
شيش��ه ي مرباي آشپزخانه شان بيفتد و با 
شنيدن نام قلب بايد به ياد روپوش سفيد 
بيمارستان و پزشك متخصص و رسيدن 
به نقطه ي اوجي بيفتد كه براي رسيدن به 
اين حرفه تالش مي كند. زيست شناسي 
علم زندگي اس��ت. چگونه مي شود وارد 
كالس زيست شناسي شد و آمادگي پاسخ 
به س��ؤاالتي را كه دانش آموزان ديروز از 
اخبار علمي شنيده اند، نداشت؟ چرا تأمينا 
)گوساله ي شبيه س��ازي شده( مرد؟ فرق 
تأمينا و رويانا با گوساله ها و گوسفندهاي 

ديگر چيست؟...
براي اين كه بتواني ش��اگردانت را به 
سوي آينده اي روشن و جاودانه رهنمون 
ش��وي، بايد اجازه دهي ل��ذت توانايي، 
لذت حل مس��ئله، لذت فهميدن و لذت 
پاسخ دادن را بچشند. شنيدم كه مي گفتند 
بهش��ت ورود به دانايي اس��ت و هرچه 
ظرفي��ت و قابليت روح خ��ود را در اين 
جه��ان افزايش دهي از درج��ه ي دانايي 
واالتري در بهش��ت برخ��وردار خواهي 

شد. اين برترين لذت است.
 چه مش��كالتي در زمينه ي تدريس 

زيست شناسي داريد؟
 افس��وس كه بيش تر اوقات نمي شود 
نقط��ه ي اوج اي��ن زيباي��ي را در كالس 
درس زيست شناس��ي نماي��ش داد. چرا 
ك��ه بايد در چارچ��وب قالبي رفتار كني 
كه موظف هس��تي. بايد ب��راي تدريس 
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كتاب زيست شناس��ي و آزمايشگاه )1( 
در هفته 2 جلس��ه سر كالس باشي و در 
هر جلس��ه ي 90 دقيقه اي حداقل با 25 
نفر برخورد داشته باش��ي و روحيه هاي 
جمعي آنان را نيز در نظر داش��ته باشي. 
البته اگر مجبور نباشي به صورت موردي 
به تك تك آن��ان بپردازي و براي نمايش 
حتي يك موالژ س��اده ي قلب، كس��ب 
اجازه از مدير و متصدي آزمايش��گاه،  باز 
ش��دن قفل در آزمايشگاه، قفل در قفسه، 
ثبت توضيحات، ش��رح آزمايش در دفتر 
آزمايش��گاه و امضاي آن توسط مدير و 
متصدي و غي��ره حداقل 20 دقيقه وقت 

صرف كني.
چق��در زيب��ا مي ب��ود، اگر مي ش��د 
زيست شناسي را در اطاق زيست شناسي 
تدريس كرد؛ اطاقي كه ديوارهايش را با 
نمونه ي گياهان خشك شده ي آن منطقه 
و چارت هاي علمي آماده يا تهيه شده به 
وسيله ي خود دانش آموزان پوشانده باشند. 
چه خوب بود موالژها در دسترس و در 
قفسه اي باشند كه درون آن ها نمونه هاي 
جان��وران بوم��ي منطقه در شيش��ه هاي 
ح��اوي الكل نگهداري مي ش��وند و اگر 
مدرسه مجهز به ميكروسكوپ باشد كه 
اكثر مدارس آن گونه اند، ميكروسكوپ ها 
روي مي��ز و ب��ا اس��اليدهاي الزم در 
دس��ترس دانش آموزان باش��ند، تا وقتي 
صحبت از دياتوم و پارامسي يا كالنشيم 
و اسكلرانش��يم به ميان مي آوري، با يك 
نگاه به ميكروسكوپ بتواني نقش دياتوم 
را در ذه��ن دانش آموزانت حك كني و 
مجبور نباشي براي معرفي بافت كالنشيم 
و اسكرانش��يم مثال هايي انتزاعي و دور 
از ذهن بزن��ي و اگر پروژكتور متصل به 
رايانه داشته باش��ي، مجبور نخواهي بود 
براي نمايش ش��كل سه بُعدي دريچه ي 

س��يني از سه پياله يا كف دستان خودت 
و دانش آموزانت كمك بگيري ...

 ... و از برنامه ي درسي زيست شناسي 
چه گاليه هايي داريد؟

 براي من خيلي عجيب نيس��ت وقتي 
مي بين��م دانش آم��وزم كه در س��ال اول 
دبيرس��تان اس��ت، تفاوتي بي��ن كلمات 
سلول و مولكول قائل نيست و به هنگام 
پاس��خ گويي به س��ؤاالتم به راحتي و به 

اش��تباه اين دو لفظ 
را مع��ادل ه��م به 
كار مي ب��رد. خيلي 
عجيب نيست وقتي 
دانش آم��وزم كه در 
هي  نش��گا ا پيش د
است، براي به خاطر 
سپاري پروكاريوت 
از  يوكاري��وت  و 
عجيب  رمزهاي��ي 
و غري��ب اس��تفاده 

مي كند. عجيب نيس��ت كه براي تكوين 
دس��تگاه گردش خون نمي تواند جايگاه 
ماه��ي و پرن��ده را در رده بن��دي از هم 
تشخيص دهد. چون جاي يك رده بندي 
كل��ي و يك نگ��رش جام��ع در ابتداي 
دروس زيست شناس��ي اش خالي است. 
تبيين وضعيت تكامل��ي جانوران به ويژه 
در كتاب زيست شناسي و آزمايشگاه )1( 
كه در مباحث فيزيولوژي تلنگري هم به 
تكوين زده است، الزم و ضروري به نظر 

مي رسد. آن هم در دنياي امروز ...
 آين��ده ي آم��وزش زيست شناس��ي 
را چگون��ه مي بيني��د؟ آينده نگري در 

كالس هاي درس شما چگونه است؟
 دني��اي ام��روز دنياي��ي اس��ت ك��ه 
زيست شناسي به طور عام و زيست فناوري 
به ط��ور خاص خود را خواه يا ناخواه در 

همه ي عرصه هاي قابل طرح جوامع، اعم 
از سياست و اقتصاد و فرهنگ و غيره، جا 
داده است. در دنيايي كه مبارزه با ويروس 
HIV به يك دغدغه ي جهان شمول تبديل 
مي ش��ود و ما هنوز و همه س��اله بايد به 
هنگام تدريس بخش الكتروكارديوگرافي 
كتاب زيست شناس��ي و آزمايشگاه )1( 
بگوييم در دستگاه هاي امروزي الكترودها 
به ه��ر دو پا متصل مي ش��وند، اما چون 

ش��ما دغدغه ي كنكور داريد در صورت 
سؤال بايد فقط به الكترود پاي چپ اشاره 
كنيد ... ب��ا وجود غولي به نام كنكور كه 
فقط حجم محفوظات دانش آموزان را به 
مسابقات مي كش��د، تصور مي كنيد چند 
درص��د از دانش آموزان م��ان به تحقيق و 
پژوهش تمايل نشان مي دهند و چه تعداد 
و چه درصدي از خيل عظيم دانش آموزان 
با تفكر خالق و نوانديش آشنايي دارند. 
وقتي مي بيني تغيير جهت ريشه ي يوالف 
در مرحله ي س��وم آزماي��ش ونت براي 
دانش آموزان كالس سوم فقط از ديدگاه 
يك س��ؤال كنكوري مه��م و پراهميت 
مي ش��ود، تنها يك سؤال در ذهنت جاي 
مي گيرد كه ما كي و از كجا قدم به بي راهه 

گذاشته ايم!
 سپاس گزاريم.

هنگام تدريس چش��م در چش��م دانش آموزانت 
داش��ته باش. اگر مس��تقيم ب��ه آنان ن��گاه كني 
در عم��ق نگاه ش��ان ني��از را خواهي دي��د و آن 
موق��ع بيش تر ب��ه نقش خ��ودت پ��ي مي بري. 
عش��ق به دانش آموز از همان زمان ش��روع ش��د
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مقدمه
جان��وران از ديرب��از جايگاه خاصی در متون كهن ادبی داش��ته اند. از آن جمله می توان به »س��ندبادنامه« اثر ظهيرالدين 
س��مرقندی در قرن شش��م و »جوامع الحكايات« محمد عوفی اشاره كرد. حكايات اين كتاب ها اعم از نظم و نثر دو شكل 

كلی دارند:
برخ��ی آثار، خود حكايت ه��ا را موضوع كار قرار داده اند و باب ها يا فصل هايی از كتاب را به داس��تان های كم و بيش 
طوالنی از جانوران اختصاص داده اند، يعنی داستان های اصلی در آن ها، با شخصيت های جانوری شكل می گيرد، مانند »كليله 
و دمنه« و »مرزبان نامه« و نيز در برخی بخش های »جواهر االسمار« و »سندبادنامه«. در برخی ديگر باب هايی در موضوع های 
گوناگون اخالقی و تعليمی آمده كه به اقتضای سخن حكايت هايی درباره ی جانوران نيز در آن ها گنجانده شده است؛ مانند 

»جوامع الحكايات«، »فوائد السلوك« و »بهارستان« جامی.
می توان گفت متونی كه در ادب پارسی به گستردگی از جانوران به جای انسان استفاده كرده اند و آن ها را در موقعيت های 
انس��انی قرار داده اند، بس��يارند؛ اما در همه ی آن ها تعليمی بودن ركن اساسی قصه است. چرا كه »ادب تعليمی« بخش قابل 
توجهی از تاريخ ادبيات ما را به خود اختصاص داده است. شيوه ی نقِل قصه در آثاری كه جانوران شخصيت های اصلی آن ها 
هستند، تفاوت چندانی با نقل شخصيت انسانی ندارد، اما مسئله ي قابل توجه در اين نوع قصه نويسی نوع روايت آن هاست. 
داستان های كوتاه و ساده ای كه معموالً شخصيت های آن ها جانوران اند و هدف آن ها آموزش و تعليم يك اصل و حقيقت 
اخالقی يا معنوی است، در ادبيات »فابل« ناميده می شوند. در فابل جانوران جز آن كه سخن می گويند، مطابق با طبيعت خود 
عمل می كنند. با اين حال كم و بيش در نمونه هايی از حكايت ها شخصيت های جانوری وجود دارد، كه ويژگی های فابل را 
ندارند، و می توان به آن ها تمثيل رمزی يا »الگوری« گفت )الگوری شيوه ای بيانی است كه در آن يك شخص، يك عقيده ی 

مطلق يا يك واقعه، هم نشان دهنده ی خودش است هم نشان دهنده ی ديگری. الگوری استعاره ی گسترده است(. 

جای خالی جانورشناسان
رويا جاجونديان*
jajvandian@gmail.com کندوکاو
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نمونه های چنين كارهايی، مثاًل بسيار اندك اند می توان به موش و گربه ی عبيد زاكانی يا به حكايت هايی اشاره كرد كه برای 
تبيين مفاهيم غيرقابل بيان و ناگفتنی به كار گرفته شده اند، مانند منطق الطير كه در زمره ی داستان های رمزی قرار می گيرند. 
البت��ه در بين افس��انه های عاميانه ی كودك و نوجوان نيز افس��انه های جانوری اهميت و جايگاه در خ��ور تأملی دارند. از 
شناخته شده ترين چنين افسانه هايی می توان به افسانه ی »بز زنگوله پا« اشاره كرد كه روايت های گوناگونی از آن در ايران و 

سرزمين های ديگر وجود دارد و بنيادی سرگرم كننده و آموزشی دارند. 
در پژوهش حاضر كتاب های داستان كودك با موضوع جانوران كه عمدتًا  در محدوده ی فابل هستند، با هدف بررسی 
نكات مثبت و منفی متن و تصاوير در آموزش غيرمستقيم پيش از دبستان و سال های آغاز دبستان در مورد حيوانات مورد 
بررس��ی قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق می تواند راهكارهای مناس��بی برای افزايش دانش كودكان در خصوص 

جانوران، ويژگی های تغذيه ای و رفتاری، تعامل جاندار با محيط و نقش هر جاندار در اكوسيستم فراهم آورد.

كليدواژه ها: كتاب داستان، جانورشناس، 
جانوران، زيست شناسي 

روش كار
اي��ن پژوهش به ص��ورت مطالعه ی 
توصيفی ب��ا روش نمونه گيری تصادفی 
انجام گرفت. تعداد 600 جلد كتاب داستان 
با محوريت جانوران در مقاطع سنی الف 
و ب انتخاب شد. كتاب ها به طور هم زمان 
توس��ط دو نفر دارای مدرك كارشناسی 
ارش��د علوم جانوری مورد بررسی قرار 
گرفت، ويژگی های جانورانی كه در كتاب 
به طور مس��تقيم به آن ها پرداخته شده، از 
لحاظ هماهنگی تصوير با ريخت شناسی 
اصلی جانور، مغاي��رت يا عدم مغايرت 
مطالب با خصوصيات زيس��تی موجود 
زنده، در پرسشنامه ای وارد شد و در پايان 
آناليز داده ها توسط آمار توصيفی صورت 

پذيرفت.

نتايج
كتاب های مورد بررس��ی همگی در 
شمار افس��انه های جانوران و شاخه های 
مختلف آن قرار داش��تند. عمده ی آن ها 
تمثيل��ی بودند ك��ه نويس��نده  در ورای 
شخصيت های جانوری يك نمونه ای از 

صفت انسانی را جای داده است. در اين 
بين به نظر می رس��د نويسندگان كم تر به 
صحنه سازی صحيح و واقعی و توصيف 
مكان و زمان پرداخته اند. نثر اين داستان ها 
اغلب ضعيف و پر از لغزش های كمابيش 

فاحش دستوری است و در موارد متعدد 
مخلوطی از زبان محاوره ای و دس��توری 
در متن به چش��م می خورد. حتی می توان 
به اش��تباه اماليی نيز در چند مورد اشاره 

داشت.
در ميان كتاب های مورد بررس��ی در 
كل 55 جان��ور به تفكيك مش��خص و 
بررسی شدند. نتايج نشان می دهد كه به 
ترتيب مرغ و جوج��ه 6/9% ، خرگوش 
6/2% ، س��گ 5/6% ، موش، فيل و گربه 
3/9% ، ماهی 3/6% ، روباه و الك پش��ت 
3/3% ، مار و ش��ير 2/97%، خرس، غاز، 

اردك، قورباغه و اس��ب 2/64%، ميمون، 
گاو، زرافه و بز 2/31%، س��نجاب، پروانه 
و گرگ 1/9%، گنجش��ك، بب��ر، كالغ و 
تمس��اح 1/65%، آهو، گ��وزن، مورچه، 
حلزون، طوطی و زنبور 1/32%، پليكان، 

خرچن��گ، دارك��وب و پلن��گ %0/99، 
شبتاب، سنجاقك، جغد، گوركن، نهنگ، 
گورخر، كبوتر، پرستو و عنكبوت %0/66 
و جان��وران ديگر كم ت��ر از 0/3% از كل 

نمونه ها را تشكيل می دادند.
از لح��اظ بررس��ی جانورشناس��ی 
تصاوي��ر و مت��ن، ح��دود 35% كتاب ها 
در  فاح��ش  بس��يار  اش��تباه های  دارای 
خصوص مورفول��وژی، رژيم غذايی و 
بوم شناسی جانوران بودند. در نزديك به 
80% كتاب ها نيز اختالف های نسبتًا  قابل 
توجهی به چشم می خورد. متأسفانه ميزان 
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آينده علم و پويش.
* حض��ور جان��وران در فصلی كه 
امكان حضور فعال آن ها وجود ندارد و در 
خواب زمستانی هستند. مثل حضور مار 
در فصل زمس��تان در كتاب موش موشی 
و مار خال خالی، حسين نجار، تصويرگر 

سميرا بيانی، انتشارات مه.
* تصوير غيرمنطقی از ريخت جانور 
)پنجه، رنگ، اندازه،...( در كتاب هزارپا، 
هزار كفش، شهرام شفيعی، تصوير پژمان 
رحيمی زاده. كتاب ه��ای پروانه و وجود 
مو در ابروی الك پش��ت دركنار تصاوير 
بس��يار زيبای ديگر در كتاب الك پشت 
و دام آهو، ناصر كشاورز، تصاوير حميد 
بيدقی. راس��وی بنف��ش رنگ كه بيش تر 
شبيه س��نجاب است، روی درخت پسته 
در جنگل پر از س��نبل كه در آن كانگرو 
كنار درخت به تصوير كشيده شده است 

و فيل و شتر و زرافه و ملخ چهار دست و 
پا در يك منظر ديده می ش��وند در كتاب: 
راسوی ناز و تپل � تصويرپردازی سعيد 

نوروزی، انتشارات دلفين.
* دس��ت وپای بسيار بلنِد الك پشت 
در كتاب )فرانكلين پيشاهنگ می شود، 
پولت بورژوا، برندا گالرك، انتش��ارات 

نيلوفر(
* همرنگ يخ ب��ودن كرم خاكی در 
كتاب )هديه دري��ا، محمود پور وهاب، 

مغايرت و اشتباهات علمی در كتاب ها با 
مؤلفين و تصويرپردازان داخلی بيش تر از 
كتاب های ترجمه بود. از مشخص ترين 
اش��تباهات می توان به موارد زير اش��اره 

داشت:
* حضور دن��دان در پرندگان )مرغ 
و خ��روس(، در كت��اب ف��رار جوجه، 
كری كرك پاتريك � سپيده خاتمی  � نشر 
تكش و مورد مشابه در فيلم فرار مرغی.

* معرف��ی روباه به عن��وان جانوری 
حيله گ��ر: »حيوونی مكارم م��ن، تنبل و 
بيكارم من، با حيله و با نيرنگ غذا ميارم 
به چنگ« در كتاب رنگ آميزی حيوانات 
همراه با ش��عر � اميد زارعی � تصاوير: 

باروك � انتشارات پازل گل ها.
* تصوي��ر دو بال مجزا در پش��ت 
خفاش در كتاب: خفاش كوچولو و يك 
قصه ی ديگر. مژگان ش��يخی � تصاوير: 

كيانوش غريب پور � نشر افق.
* ع��دم هماهنگی مت��ن و تصاوير 
در كت��اب ماهی قرمزی كه در رودخانه 
زندگی می كند؛ كه تصاوي��ر آن به آب 
ش��ور درياس��ت و س��تاره ی دريايی آن 
دهانش در س��طح پشتی است. در كتاب 
ماهی قرمز كوچولو، منيره حسنی نسب 
� تصويرگر: مرضيه اصالنی، انتش��ارات 
لوح نگار، تعريف الك پشت خشكی زی 
)ساكت و بی زبانم، جزو خزندگانم � در 
آفتاب سوزان چرت می زنم فراوان...( در 

كنار تصوير الك پشت آبی آمده است.
* حش��رات چهار دست و پا كه به 
كرات در كتاب ها ديده می ش��ود مثالً  در 
كتاب های ماجراهای گرگ الغر و سگ 
چاق� ترجمه ی مليحه جامی � انتشارات 
پي��ك هديه كتاب »دم قرم��زی � روباه 
كوچولوی باهوش« و نمونه های متعدد 

ديگر.
* ع��دم رعاي��ت تناس��ب های بين 
اندازه ی بدن جان��وران در كتاب: مينا و 
فيل كوچولوی شجاع. نسرين موسوی � 
تصويرگر محمود ارواحی آذر. انتشارات 

تصويرگر آنيتا وقر دوس��ت، كتاب های 
پروانه( يا قورباغه ی بنفش در روی سطل 
زبال��ه در ارتفاع قابل توجهی از زمين در 
كت��اب: گلدونه ريزه  مي��زه، خيلی تر و 
تميزه: طرح و اجرا مريم اكراد، انتشارات 

آقاپور.
* رژيم غذايی غيرواقعی و به دور از 
منطق در جانوران: سيب خوردن روباه يا 
سبزی خوردن ش��ير در كتاب های شير 
درنده حريص پرخور، ترجمه ی بهمن 
آذری نجف آب��اد، تصاوير آتليه نيك پی، 
انتشارات آفتاب مهتاب دم قرمزی روباه 
كوچولوی باهوش، نس��رين موس��وی، 
تصاوير آتليه نيك پی، انتشارات مهد علم 
و سنجاب كوچولوی بازيگوش، بابك 
يزدانی، تصوير گرگ طاووس صديقی، 

انتشارات دانش موسوی.
در جاي��گاه  معرف��ی جان��وران   *
سيس��تماتيك كاماًل اشتباه: مثالً  پروانه به 
عنوان پرنده به صورت )منم يه جور پرنده، 
پرنده ای قش��نگم، پروانه اسم منه، خيلی 
خوش آب و رنگم( در كتاب رنگ آميزی 
كنيد حيوانات تصاوير باروك، انتشارات 

نوآوران. 

بحث و نتيجه گيری
با توجه به موارد مطرح شده می توان 
به جرأت گفت كه امروزه داس��تان های 
»فاب��ل« كه ب��ا ش��خصيت های جانوری 
نوشته می ش��وند، و توانسته اند تأثيرگذار 
باشند، گاه در حوزه ی كودك هم حضور 
پيدا كرده اند، چرا كه كودكان عالقه مندند 
جانوران با زبان كودكانه برای آن ها حرف 
بزنند، به نحوی كه حتی ش��خصيت های 
كارتونی بس��ياری از شركت های بزرگ 
فيلم سازی دنيا نيز از ميان جانورانی مانند 
خرس، فيل، االغ، خرگوش، سمور، زنبور 
عسل، ملخ، خوك، ش��ير، زرافه انتخاب 
شده اند كه بسيار موفق بوده اند و خوش 

درخشيده اند.
نتايج نش��ان می دهند كه بيش ترين 
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درصد اس��تفاده ی بصری و ش��خصيتی 
در كتاب های مورد بررس��ی ب��ه مرغ و 
جوج��ه و خرگوش و س��گ و كم ترين 
آن ها به شبتاب، سنجاقك، جغد، گوركن، 
نهنگ، گورخر، كبوتر، پرستو و عنكبوت 

اختصاص دارد.
البته در اين جا جای خالی جانورانی 
كه در اعماق اقيانوس ها به س��ر می برند 
يا موجودات ميكروس��كوپی و بسياری 
از حش��رات خالی اس��ت. بايد پرس��يد 
آي��ا انتخاب جان��وران در داس��تان ها از 
دالي��ل منطقی پي��روی می كند يا صرف 
آن كه مؤلف و تصويرپ��رداز فقط همان 
جان��وران را در مح��دوده ی دانش خود 
دارد، خوراك ذهنی و آموزش��ی كودكان 
را رقم می زن��د؟ آيا اكنون كه بس��ياری 
ازگونه ه��ا در حال انقراض اند و به علت 
حضور انسان در همه ی پهنه های زيستی، 
عرصه بر ديگر زيس��تمداران تنگ شده 
اس��ت، نباي��د فرهنگ س��ازی از اولين 
پله آغاز ش��ود و ك��ودكان با زيبايی های 
پرشكوه آفرينش در همه ی اكوسيستم ها 
آشنا شوند؟ به خصوص به اين علت كه 
امكان ديدن و آشنايی با همه ی جانوران 
و درك جايگاه و نقش هر كدام در جهان 
كه برای همگان ميسر نيست و عرصه ی 
كتاب ك��ودك می تواند اين خ��الء را با 
پرداختن به جنبه ه��ای زيبا ولی در پرده 

و نهان را پركند.
همان گونه كه در بخ��ش نتايج ذكر 
شد، متأسفانه درصد بسياری از كتاب های 
داس��تان كودك دارای اش��تباه های قابل 
توجه در بوم شناس��ی و ريخت شناس��ی 
جان��وران هس��تند و در بس��ياری موارد 
به نظر می رس��د ض��رورت قافيه و كلمه 
و تخي��ل تصورپ��رداز تعيي��ن كننده ی 
چگونگی زندگی و رفتار جانور اس��ت. 
اين موضوع تهديدی جدی برای آينده ی 
علوم زيس��تی در حيطه ی علوم جانوری 
اس��ت. چرا كه كودك به طور غيرمستقيم 
در حال فراگيری آموزش از متن داستان و 

تصاويری است كه در موارد متعددی جز 
آموزش نادرست، سود ديگری ندارند.

البته در كنار بس��ياری از كتاب هايی 
كه بسيار عجوالنه از غربال درشت منفذ 
چاپ كتاب كودك گذشته اند، می توان به 
موارد بسيار ارزنده ای نيز اشاره داشت كه 
در عين جذابيت بس��يار باالی داستان و 

بار تعليمی و اخالقی آن، به درستی جانور 
مناسب با داستان در هر شخصيت به طور 
هماهنگ با رفتار جانور انتخاب شده و به 
شايستگی در قلم هنرمندانه ی تصويرگر 
در هيأت��ی جذاب برای ك��ودك و حتی 
بزرگ س��ال به تصوير كشيده شده است. 
به نحوی كه مخاطب در كنار پيگيری متن 
داستان كاماًل با نام جانور و خصوصيات 
ريخت شناختی و رفتاری آن آشنا می شود. 
از جمله كتاب های تحسين برانگيز در اين 
خصوص می ت��وان به كتاب »دوس��ت 
گمشده ی من« ترجمه ی حسن ناصری 
انتش��ارات ضريح آفتاب اش��اره داشت 
كه به زيبايی جستجوی گوركن به دنبال 
كرم ش��بتابی را به تصوير می كشد كه در 
كن��ار جذابيت متن و تصاوير فوق العاده، 

به ظراف��ت كودك را با جانوران روزگرد 
و ش��ب گرد آش��نا می كن��د. هم چني��ن 
تصاوي��ر بس��يار زيبای كتاب »داس��تان 
گوزن كوچولو« كه كام��اًل با جانورانی 
مانند س��نجاب، خرگوش و غيره منطبق 
است. ازجمله ی فيلم های تحسين برانگيز 
می توان به پ��ردازش هنرمندانه ی ماهيان 

جزاير مرجان��ی و محل زندگی هركدام، 
رفتار در هنگام خطر، استتار و... در فيلم: 
»در جس��ت وجوی نمو« يا »شيرش��اه« 

اشاره داشت.
به اين ترتيب می توان گفت كودك در 
سال های پيش از دبستان كه فقط با ديدن 
تصاوير داس��تانی كه می ش��نود در ذهن 
می سپارد، با هجوم القائات غلطی مواجه 
می ش��ود كه در آن جانوران در هر اندازه 
و شكلی پديدار می شوند و می توانند هر 
جايی زندگی كنند و هر چيزی بخورند. 
مش��كل اصلی از آن ج��ا رخ می نماياند 
ك��ه ف��رد در كالس درس ب��ا انبوهی از 
اطالعات جديد! و نسبتاً متفاوت با آن چه 
تاكنون به آن رسيده است؛ مواجه می شود 
كه با دش��واری های بس��يار برای معلم و 
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دانش آم��وز همراه خواهد ب��ود. چرا كه 
آموزاندن و آموختن آنچه هست با آنچه 
فكر می كرديم ممكن است باشد، ممكن 
اس��ت فاصله ی بسياری داش��ته باشد. از 
طرفی رد پای اين آموزش نادرس��ت را 
می ت��وان در دوره های بع��دی آموزش و 
پرورش و حتی دانش��گاه ه��م ديد. چرا 
كه آموزش نادرس��ت در پيش از دبستان 
پای بست ويران خانه ای را رقم زده است 
كه در آم��وزش عالی نيز نمی توان كجی 

ديوار را به نقش ايوان بی رنگ كرد.
ب��ه نظ��ر می رس��د بخش��ی از اين 
مشكل از آن جا منشأ می گيرد كه مؤلفان 
داستان های كودك و تصويرپردازان چندان 
از مشاوره ی زيست شناسان سود نمی برند 
و زيست شناس��ان ني��ز در دانش��گاه ها 
چنان مشغول شده اند كه اولين پله برای 
رس��يدن به زيست شناس��ی كاربردی به 
مفه��وم واقعی كلمه را از ياد برده اند. لذا، 
عدم پرداختن به چنين اصول اساس��ی و 
بنيادين در نخستين سيالن ذهن شيفته و 
جست وجوگر كودك در آستانه ی هجوم 
انبوه تعاليم و مفاهيم��ی كه با آن مواجه 
اس��ت، می توان��د قانونمن��دی و كارامد 
بودن زيست شناس��ی را در ذهن كودك 
مورد ترديد ق��رار دهد. درنهايت بازتاب 
آن را می ت��وان در انكار علم بودن و قابل 
تعميم بودن زيست شناس��ی ديد. كمك 
به تصحيح باورها و القائات غلط ش��ايد 
نخستين گام در تثبيت و آماده سازی ذهن 
»به سوی فلسفه ی زيست شناسی نوين«ی 

باشد كه همگی آن را چشم انتظاريم.
به اين ترتيب، تحقق اين انديش��ه ی 
آرمانی كه بايد با كودك همدلی كرد و او 
را از درون متحول ساخت، نيازمند به كار 
گرفت��ن زبانی متف��اوت از زبان آموزش 
مستقيم است كه كودك بدون هيچ گونه 

احساس تحميل و فش��ار از بيرون، با آن 
ارتباط برقرار كند. از اين رو، منطقی جلوه 
می كند كه عالقه مندان به شيوه های جديد 
آم��وزش و تربي��ت ك��ودك، همزمان به 
ادبيات كودك اقبال نش��ان دهند. اما بايد 
پرس��يد كه ما زيست شناس��ان در اولين 
آموزه ه��ای كودكی كه دوازده س��ال بعد 
شايد دانشجوی زيست شناسی كالس ما 
باش��د چه كرده ايم يا چه می توانيم بكنيم 
تا تعبي��ر ظريف جی اولين هاچينس��تون 
در تعري��ف محيط اطراف م��ا در اذهان 
عينيت يابد كه می گويد: »محيط زيس��ت 
صحنه ی تئاتر است و تكامل نمايشنامه ی 
آن دس��تورهای ژن��ی رش��د و نم��و در 
حكم زبانی اس��ت كه جهش ب��رای آن 
واژه می س��ازد، اما همچون كودك مبتكر 
كودنی كه درهم و برهم می گويد و باالخره 
انتخاب طبيعی، ويراستار، نيروی خالق و 
به پيش برنده ی آن اس��ت. تكامل لغات را 
خود يك به يك با ه��م تركيب می كند و 
هربار فقط نيازهای يك يا دو نسل را در 

نظر دارد.«

پيشنهادها
ب��ه نظ��ر می رس��د حض��ور فع��ال 
و  متن ه��ا  بازبين��ی  در  جانورشناس��ان 
تصاوي��ر كتاب ه��ا و نيز تألي��ف كتاب � 
به خصوص برای بخش كودك � می تواند 
با آموزش غيرمستقيم در اصالح فرهنگ 
زيست ش��ناختی در جامع��ه نقش مهمی 

داشته باشد.
از طرف ديگ��ر، اولويت دهی تأليف 
و تصويرپ��ردازی داس��تان های خاص با 
موضوع ه��ای مختلف ب��رای معرفی هر 
جان��ور و جاي��گاه بيوسيس��تماتيكی آن 
از ط��رف انجمن های زيست شناس��ی و 
جانورشناس��ی می تواند ب��ا نتايج مفيدی 

همراه باشد. برای مثال در كتاب هايی كه 
جانور بايد در محل مناسب زيستگاه خود 
چسبانده شود يا چيستان هايی كه به طور 
غيرمستقيم به نظم حاكم بر جانوران در 
رده های مختلف اشاره دارند و در كنار آن 
جانور برای رنگ آميزی انتظار قلم كودك 

را می كشد.
هماهنگی با تأمين برنامه در تلويزيون 
برای اولويت های برنامه سازی با نظارت 
مس��تقيم زيست شناسان برای آشنا كردن 
كودكان با موجودات زنده كه از جذابيت 

الزم برای كودكان برخوردار باشد.

تشكر و قدردانی
بر خود الزم می دانيم از استاد ارجمند 
جناب آقای دكتر جمشيد درويش، دكتر 
ناصر مهدوی ش��هری، كتاب فروشی ها و 
مهدكودك ه��ای بجنورد كه اين پژوهش 
بدون مساعدت آن ها انجام نمی شد، كمال 

قدردانی را داشته باشيم.

 ____________________ پي نوشت

* عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

 __________________ منابع و مراجع

1. http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=43583
2. http://www.e-resaneh.com/Persian/adabiat/adabiyat%20
dastani.htm
3. الرنس پل اوال ساتن، حيوانات در ادب فارسی، آرش. ش 

)مهر 1357(: 81-80 .
4. رضايی، نرگس. بررس��ی ساختار داستان های حيوانات در 
ادبيات كودكان از سال 1358 تا پايان جنگ در گروه سنی ب 
و ج/ نرگس رضايی؛ به راهنمايی: غالمحسين غالمحسين زاده. 
پايان نامه )كارششناس��ی ارش��د( � دانش��گاه تربيت مدرس، 

دانشكده ی علوم انسانی، 1380.
5. قصه های عاميانه ی كودكان محل نگهداری گزارش: صدا و 
سيمای جمهوری اسالمی ايران، مركز تحقيقات، مطالعات و 

سنجش برنامه ايميثمی، فاطمه:
6. (Sprintall. R. C, Sprintall. N. A. 1990: Educational 
psychology. 5th edition. Newyourk. McGraw Hill).
7. Arneds. R. I. 1991. Learning to teach. Newyork: Mc Graw 
Hill
8. Mayr. E: Toward a new philosophy of biology
9. رويا جاجونديان � نسرين كيوانفر � مريم بلندهمت: كمك به 
دانش آموزان برای افزايش قدرت استدالل و استنتاج به جای 
القای مفاهيم. اولين كنفرانس آموزش زيست شناسی، 1384 � 

گرگان.
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اشاره 
آشام سنج1 وسيله ای است برای اندازه گيری ميزان جذب آب به وسيله ی گياه كه می توان آن را معادل آب 
خارج شده از گياه و تعرق در نظر گرفت. در اين جا روشی را كه نگارنده تجربه كرده و مفيد ديده است، و 

نيز چند روش ديگر را برای استفاده ی همكاران ارائه می كنيم.

وسايل الزم  
بش��ر بزرگ، ميله ی شيش��ه ای باريك يا پيپت باريك، لوله ی پالستيكی، نوار تفلون، گياه پر برگ، خط كش، 

چسب نواری و يك تكه مقوا.
1. يك گياه پربرگ را از ريش��ه درآوريد و به آزمايش��گاه منتقل كنيد )در اين آزمايش از گياه يونجه استفاده 

شده است(.
2. يك لوله ی باريك شيشه ای يا پيپت )يا لوله مويين( انتخاب و به انتهای آن يك لوله ی پالستييكی متصل 

كنيد.
3. پيپت و لوله ی پالستيكی را پر از آب كنيد. دقت كنيد كه در پيپت و لوله ی پالستيكی حباب هوا وجود 

نداشته باشد.
4. يك بشر بزرگ را پر از آب كنيد.

5. گياه را از طرف ريشه درون بشر قرار دهيد و ساقه را در زير آب قطع كنيد. اين كار برای اين است كه از 
تشكيل حباب و مسدود شدن آوند جلوگيری شود. حال ساقه را به لوله ی پالستيكی وصل كنيد. برای اين كار 
ابتدا دور ساقه نوار تفلون بپيچيد، بعد ساقه را در لوله ی پالستيكی وارد كنيد؛ به طوری كه آب از كنار ساقه نشت 

نكند يا هوا وارد نشود.
5. پيپ��ت و س��اقه ی متصل به آن را ط��وری نگه داريد كه انتهای ميله باالتر از محل اتصال س��اقه به لوله ی 

پالستيكی قرار گيرد تا آب از انتهای شيشه خارج نشود، سپس 
مطاب��ق ش��كل آن را به يك مقوا كه به حال��ت عمودی قرار 

داده ايد، با نوار چسب بچسبانيد.
حجم آِب درون لوله ب��ا عمِل تعّرق كاهش مي يابد. اگر 
از پيپت اس��تفاده می كنيد چون مدرج است، می توانيد با ثبت 
زمان، ميزان تعرق و يا سرعت حركت آب را اندازه گيری كنيد. 
اگر از لوله ی شيشه ای استفاده می كنيد، يك خط كش كنار آن 
قرار دهيد. اگر آب درون شيشه خيلی كم شد، می توانيد برای 

آزمايش بعدی با سرنگ از انتهای شيشه آب وارد آن كنيد.
آزمايش را در وضعيت های مختلف، مانند دمای متفاوت، 
ب��اد، رطوبت و... تكرار كنيد تا تأثير هريك را بر ميزان تعرق 

گياه بررسی كنيد )شكل 1(.

چگونه يک آشام سنج بسازيم؟
ابوالفضل ياسايی*

تجربه



14

ش
موز

آ
 1

38
ن 8

ستا
 زم

ی 2
ره 

شما
ّوم 

 س
ت و

س
 بی

ه ی
ور

د

چند روش ديگر برای ساخت آشام سنج
روش 1. انتهای دو بورت را با يك لوله ی پالستيكی مطابق شكل 2 
به هم متصل كنيد. اكنون اين دو بورت را از آب پُر و انتهای يك بورت 
را با يك چوب پنبه يا پالستيك سوراخ دار مسدود كنيد و از طريق سوراخ 
يك ساقه ی چوبی برگ دار را در داخل بورت قرار دهيد. اطراف ساقه را 
با صمغ يا خمير مجسمه س��ازی پر كنيد. يك بشر را وارونه در دهانه ی 
بورت ديگر بگذاريد تا از تبخير جلوگيری شود. سطح آب را در شروع 
كار اندازه بگيريد تا ضمن تعرق ميزان آب جذب شده به وسيله ی گياه و 

تغيير سطح آب اندازه گيری شود.
روش 2. يك انتهای لوله ی شيش��ه ای نازك يا مويين را كه پر از آب 
است در داخل يك بشر پر آب قرار دهيد )شكل 3(. انتهای لوله را حدود 
يك سانتی متر زير سطح آب نگه داريد. يك ساقه ی برگ دار گياه را زير 
آب بگيريد و ساقه را نزديك به انتها قطع كنيد )برای جلوگيری از تشكيل 
حباب در ساقه(. اين ساقه را به وسيله ی الستيك سوراخ دار يا چوب پنبه 
در دهانه ی قيف آشام س��نج محكم و آشام س��نج را با گيره به پايه متصل 

كنيد. نبايد هيچ هوايی در داخل آشام سنج باقی بماند.
بعد از 5 الی 20 دقيقه با باال آوردن انتهای آشام سنج و خارج كردن آن از آب )برای چند دقيقه( يك حباب 
نشانه را وارد لوله ی آشام سنج كنيد. سپس انتهای لوله را دوباره در آب قرار دهيد ميزان حركت حباب را در جريان 
تعرق اندازه گيری كنيد. لوله را مدرج كنيد يا يك خط كش به آن متصل كنيد تا مسافت حركت حباب اندازه گرفته 

شود.
3. يك لوله ی U شكل انتخاب كنيد و داخل آن را از آب پر كنيد. در يك طرف آن مانند روش قبل ساقه ی 
گياه و در طرف ديگر يك لوله ی باريك خميده با زاويه ی 90 درجه مطابق شكل 3 قرار دهيد و مانند روش قبل 

ميزان حركت حباب را به وسيله ی خط كش اندازه گيری كنيد.

-

----

----

-

--

--

----

--
--

--
--

----

--
----

----

------ ---- --- ----- ---------- AB
.
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شک

ل 3
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در ش��كل 5 نوعی آشام سنج آماده به نام 
گانونگ2 آورده شده است. يكی از نقص های 
آشام س��نجی كه در كتاب درسی شرح داده 
ش��ده اس��ت و نيز انواع 3 و 4 اين است كه 
وقتی يك بار آزمايش انجام ش��د و حباب به 
آخر رسيد بايد آب آشام سنج را خالی و دوباره 
پ��ر از آب كرد تا حباب از بين برود، ولی در 
نوع گانونگ نقش مخزن اين است كه وقتی 
حباب نشانگر به نزديك مخزن رسيد، با باز 
كردن پي��چ مخزن می توان حباب را به جای 
اول برگرداند و آزمايش را دوباره تكرار كرد. 
همان گونه كه ذكر ش��د در نوع س��اده ای كه 
در ش��كل 1 ارائه شده است نيز وقتی آب به 
انتهای لوله ی شيشه ای يا پيپت نزديك شد، 

می توان با سرنگ به آن آب اضافه كرد.

شکل 5

پايه

مخزن ذخيره ی آب

در كتاب پيش دانش��گاهي از درخت تبار 
زايش��ي به عنوان نموداري كه نش��ان دهنده ي 
روابط تكاملي جانداران در گذش��ته اس��ت، 
مطالبي نوشته شده است. در اين جا با يكي از 
روش هاي ترسيم اين نمودارها آشنا مي شويم.

يكي از روش هاي موسوم به روش كم ترين 
فاصله، يعني حداكثر شباهت يا حداقل اختالف 
بين تاكسون هاست. با مقايسه ي داده هاي مربوط 
به آن تاكسون ها و با محاسبه ي حداقل اختالف  
)يا حداكثر شباهت ها( بين آن ها انجام مي شود. 
ابتدا جدول مقايسه اي اين تفاوت ها تهيه و در 
آن اختالف هر تاكس��ون را با تاكس��ون ديگر 
مي نويس��م. در اين جا جهت سهولت از اعداد 
1 تا 6 به جاي اسامي تاكسون هاي مورد مطالعه 
استفاده مي كنيم. ماتريس داده ها در جدول ذيل 

درج شده است.

________________________ پي نوشت

* دبير زيست شناسی ناحيه ی يك سنندج
1. potometer
2. Ganong

___________________________ منابع

در ن��گارش اين مطلب به جز تجربه های ش��خصی، از منابع زير نيز 
استفاده شده است:

1. Evenlyn Morholt, Paul F. Brandwein 1986. A Source book 
for the Biologycal Sciences; third Edition. Saunders College 
Publishing.
2. www. knowledgerush.com/kr/encyclopedia/

رسم كالدوگرام 
و دندروگرام 

به منظور بررسي 
روابط تكاملي

حميد حداديان*

مقايسه ي هموگلوبين چند جانور مختلف
تفاوت در تعداد آمينواسيدهاگونه

0گوريل
7ميمون
26موش
44مرغ

66قورباغه
124المپري

تجربه
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با توجه به اين داده ها مشاهده مي شود كه كم ترين فاصله متعلق به نمونه هاي 1 و 2 به ميزان 7 و بين نمونه هاي 3 و 4 
به ميزان 18 واحد است. لذا ماتريس  داده ها به صورت ذيل خالصه مي شود:

 اعداد اين جدول با مقايسه ي يكايك اعضا انجام مي شود. به عنوان مثال، در محاسبه ي فاصله ي بين 1 و 2 با 3 و 4 بين 1 و 
3� 1 و 4�2 و 3� و در نهايت بين 2 و 4 مقايسه انجام شده و كم ترين عدد )يعني 19( به دست آمده، در جدول درج مي شود 

و اين عمل براي ديگرجانوران تكرار مي شود.

با كمي دقت در اين ماتريس مشاهده مي كنيم كه كم ترين عدد جدول )كم ترين فاصله( مربوط به )1 و 2( و )3 و 4( 
به ميزان 19 واحد است. لذا، اين مجموعه خود گروه جديدي را به منظور مقايسه تشكيل مي دهند و ماتريس داده ها مجدداً 

به اين صورت خالصه مي شود.

1 و 32 و 654

1 و 2-----

3 و 194-----

-----22595

-----58801176

1و 2 و 3 و 654

1و 2 و 3 و 4-----

-----225

-----58586

گوريلميمونموشمرغقورباغهالمپري

654321

گوريل1-----

ميمون72-----

موش19263-----

مرغ1837444-----

قورباغه224059665-----

المپري588098171246-----
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با تعيين عدد 22 به عنوان كم ترين فاصله، محرز مي شود كه نمونه ي 5 به مجموعه ي قبلي شبيه تر است. لذا الزم است 
مقايسه ي مجددي براي تعيين فاصله با نمونه ي 6 انجام دهيم.

با داده هاي به دست آمده، چنين نموداري رسم مي شود:

60-

-

-

-

-

-

50

20

30

10

40

1 2 3 4 5 6

22

653.41.2

1819

7

58

1و 2 و 3 و 4 و 65

1و 2 و 3 و 4 و 5-

-----586

در نهايت اين درخت تبار زايش��ي را از مقايسه ي 
داده ها ترسيم مي كنيم:

________________________________________________________________________پي نوشت
* دبير زيست شناسي مشهد

___________________________________________________________________________ منبع

Biosystematics zoology, Mayer. Ernest - Peter. Ashlock, Harvard University press

ميمون

مرغ

المپري

جد مشترك

قورباغه

موش

گوريل
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جست  و جوی
 گلوكزحاصل از

فعالیت فتوسنتزی برگ

تجربه

مواد الزم برای آزمايش: آب مقطر، مقداری قند، كربنات سديم متبلور، سولفات مس متبلور، جوانه ی پياز، اجاق برقی يا گازی، 
كارد تيز يا اسكالپل، لوله ی آزمايش، بالن، ارلن و پيپت.

روش كار:
در بررسی های انجام شده، برگ های بعضی از گياهان برای آزمايش مناسب ترند، از جمله ذرت، چغندر قند و پياز. پيازهايی كه 
چند روز قبل در آورده شده و اكنون جوانه زده اند، برای تعيين قند حاصل از فتوسنتز مناسب ترند. ابتدا برگ های جوان را به قطعات 

كوچك 2 سانتی متری برش دهيد. سپس از محلول معرف كه از قبل تهيه كرده ايد، استفاده كنيد.
محلول معرف قند از 173 گرم سيترات سديم، 200گرم كربنات سديم متبلور و 3/17 گرم سولفات مس متبلور تهيه می شود.

كربنات و سيترات را روی 100 سانتی متر مكعب آب گرم داخل بشر بريزيد و حل كنيد. سولفات مس را نيز با 100سانتی متر 
مكعب آب حل به آرامی در محلول فوق اضافه كنيد.

محلول را سرد كنيد و تا رسيدن به حجم 1 ليتر روی آن آب بريزيد. قطعات برگ را در لوله ی آزمايش بريزيد و 2 سانتی متر 
مكعب از معرفی را كه تهيه كرده ايد روی آن بريزيد. تغييرات رنگ  را به دقت مشاهده و يادداشت كنيد.

برای اين كه از رنگ مورد نظر اطمينان حاصل كنيد، كمی قند در 10سانتی متر مكعب آب حل كنيد و روی آن مقداری بزاق اضافه 
كنيد. حال 3 سانتی متر مكعب از معرف را روی آن بريزيد. محلول حاصل رسوبی زرد يا قرمز ايجاد می كند. 

� آن چه را كه مشاهده كرديد شرح دهيد.
� چرا از بزاق در اين آزمايش استفاده شده است؟

� اگر برگ ها در تاريكی رشد می كردند، نتيجه ي آزمايش چگونه بود؟

 ___________________________________________________________________________________ پي نوشت

* دبير زيست شناسی، منطقه ي گميشان، استان گلستان

ابراهيم قرنجيك*
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اشاره

فتوس��نتز از نظر دانش آموزان و حتي معلمان يكي از مفاهيم دش��وار در زيست شناس��ي است؛ خصوصاً وقتي كه با 

جنبه هاي بيوشيميايي، الكتروشيميايي و فيزيكي آن مواجه مي شويم. بي گمان بخشي از اين دشواري به ماهيت اين فرايند 

مربوط مي ش��ود كه براي فهم و درك عميق آن به دانش و درك درس��تي از علوم ش��يمي و فيزيك نياز دارد. از طرفي 

يادگيري فرايندها و مفاهيمي كه اجزاي آن قابل مشاهده نيست و براي درك آن ها به قوه ي تخيل و تفكر قوي نياز است، به 

دشواري بيش تر اين مفهوم انجاميده است. از اين رو مهم است كه معلم در آموزش مبحث فتوسنتز از روش هاي گوناگون 

استفاده كند و هم چنين دانش آموزان را در فرايند يادگيري به راه هاي متفاوت درگير سازد.

روش تدريس
 فرايند فتوسنتز

مفاهيم پيش نياز
در ابت��دا مطمئن ش��ويد ك��ه دانش آموزان اي��ن مفاهيم را 

مي دانند:
� پيوندهاي شيميايي

� كلروپالست
� انرژي نور و طول موج هاي نور

� انتقال فعال و غيرفعال
ATP �

� تركيب آلي

براي اين منظور با طرح پرسش هايي پيرامون مفاهيم مذكور، 
س��طح علمي كالس را ارزيابي و در صورت لزوم، اش��تباهات 

دانش آموزان را، تصحيح كنيد.
 از دانش آموزان بخواهيد تا تعريف خود را از فتوس��نتز ارائه 
دهند. پاسخ هاي دانش آموزان به اين پرسش بايد دربردارنده ي 
اين مفهوم باش��د كه گياه��ان و موجودات اتوت��روف، فرايند 
فتوسنتززا با اس��تفاده از نور خورشيد و براي ساختن تركيبات 
آلي مورد نياز خود، انجام مي دهند. با مرور ش��كل 5� 8 كتاب 
درسي طول موج هاي نور را معرفي كنيد )دانش آموزان مبحث 

تجربه

پیشنهادي براي آموزش فرايند فتوسنتز 
)صفحه هاي 203 تا 210 از فصل هشتم كتاب زيست شناسي پیش دانشگاهي(

الهه علوي
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نور را در فيزيك س��ال اول دبيرس��تان مطالعه كرده اند(. سپس 
ضمن بيان انواع رنگيزه ها با استفاده از شكل 6 � 8 كتاب درسي 

طيف جذبي آن ها را بررسي كنيد.

 مدل سازي
مدل سازي در مفاهيم انتزاعي به درك عميق تر دانش آموزان 
از آن مفهوم كمك مي كند. از دانش آموزان بخواهيد با اس��تفاده 
از م��واد يا وس��ايلي كه در اخيار دارند، مدلي از كلروپالس��ت 

بسازند. 
اين مدل بايد جزئيات ساختار كلروپالست را نشان دهد و 

تا حد امكان واقعي باشد.
از دانش آموزان بپرس��يد، دس��ته اي بودن تيالكوئيدها چه 

مزيتي دارد.
همگام با بررسي مدل كلروپالست، شكل 7� 8 كتاب درسي 
را با همراهي دانش آموزان بررسي و هنگام مشاهده ي شكل به 

اين موارد اشاره كنيد:
� تعداد فراواني كروپالس��ت در برگ وجود دارد، بنابراين 

برگ در اكثر گياهان جايگاه اصلي فتوسنتز است. 
� برگ ها معموالً نازك اند، بنابراين نور به همه ي سلول هاي 

برگ مي رسد.
� روزنه ي برگ محل ورود و خروج O2 و CO2 است.

* مي توانيد از شكل بيش تر بدانيد در صفحه ي 204 كتاب 
درسي براي ايجاد درك دقيق از كلروپالست، استفاده كنيد. در 

ادامه به آموزش مفاهيم زير بپردازيد:
 �3 ،I و II 1� س��اختار كلروپالس��ت، 2� فتوسيس��تم هاي

الكترون هاي بر انگيخته 

 مشاهده ي شكل 8 � 8 كتاب درسي. اين شكل مسير انتقال 
الكترون را در كلروپالست نشان مي دهد.

با پرسش هاي زير دانش آموزان را در يادگيري زنجيره هاي انتقال 
الكترون راهنمايي كنيد:

1� منبع الكترون هاي برانگيخته چيست؟
2� انرژي الزم براي برانگيخته شدن الكترون هاي رنگيزه از 

كجا به دست مي آيد؟
3� پمپ غشايي چه كاري انجام مي دهد؟
ATP �4 در چه فرايندي توليد مي شود؟

اكنون به آموزش مطال��ب و مفاهيم مربوط به زنجيره هاي 
انتقال الكترون، عملكرد اين زنجيره ها و به طور كلي واكنش هاي 

نوري فتوسنتز بپردازيد.
 مشاهده ي شكل 9� 8 كتاب درسي.

توج��ه دانش آموزان را به ورود كربن به چرخه ي كالوين و 
تعداد كربن در تركيبات آلي ساخته شده، جلب كنيد. سپس از 

آن ها بپرسيد: 
ATP �1 و NADPH چ��ه نقش��ي در چرخ��ه ي كالوي��ن 

دارند؟
2� ب��ه چند مولكول كربن دي اكس��يد در هر بار كه چرخه 

انجام مي شود، نياز است؟
3� چند قند سه كربني ساخته مي شود؟

4� آي��ا هم��ه ي قندهاي س��اخته ش��ده از چرخ��ه خارج 
مي شوند؟

 اكن��ون به توضيح مطالب كتاب درباره ي چرخه ي كالوين و 
نق��ش آن در تثبي��ت CO2 بپردازيد. در توضيحات خود بر اين 
مطلب تأكيد كنيد كه گلوكز محصول مستقيم چرخه ي كالوين 
نيس��ت، بلكه ابتدا قند سه كربني س��اخته و سپس از آن براي 

ساختن مولكول هاي قندي ديگر استفاده مي شود.
اكنون براي جمع بندي نهايي جدول زير را رسم و با همراهي 

دانش آموزان تكميل كنيد.

ارزشيابي پاياني
محصوالتمواد مورد استفادهمراحل فتوسنتز

نور، آبمرحله ي 1
اكسيژن، 

يون هاي هيدروژن

مرحله  ي 2
الكترون ها، 

 يون هاي هيدروژن
ATP ، NADPH

NADPH ، ATP ، CO2مرحله ي 3
تركيبات آلي

از دانش آموزان بخواهيد كه متن 
كتاب را با صداي بلند در كالس 
بخوانند. اين فعاليت خصوصًا 
براي دانش آموزاني مفيد است 
كه كم ت��ر در بحث هاي كالس 
شركت مي كنند و كم تر از معلم 

مي پرسند
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از دانش آموزان بخواهيد در برگه اي عبارت ها و كلمه هاي 
مولكول هاي رنگيزه، تيالكوئيدها، زنجيره هاي انتقال الكترون، 
 ATPو NADPH را بنويسند و مشخص كنند كه هر يك از اين 

موارد با چه مرحله اي از فتوسنتز ارتباط دارد.
از دانش آم��وزان بپرس��يد ك��ه 
چه عواملي فتوسنتز را تحت تأثير 
قرار مي دهند. اين پرسش عالوه بر 
ارزيابي درك دانش آموزان از مفهوم 
فتوس��نتز، آموزش مبح��ث بعدي، 
يعن��ي عوامل مؤثر بر فتوس��نتز را 
نيز دربرمي گي��رد و مي تواند نوعي 
ارزيابي اوليه براي ش��روع آموزش 

مبحث مذكور باشد.

 فعاليت هاي پيشنهادي
 گياهاني كه در سايه رشد مي كنند، 
نسبت به گياهاني كه در آفتاب كامل 

رشد كرده اند، بر گ هاي بزرگ تر دارند. از دانش آموزان بخواهيد 
فرضيه اي براي اين پديده ارائه دهند.

 در ص��ورت ام��كان برنامه ي بازدي��د از مكاني ك��ه در آن 
گياهاِن متفاوت با نيازهاي متفاوت رشد كرده اند، ترتيب دهيد. 
دانش آموزان در چنين مكان هايي مي توانند عالوه بر مشاهده ي 
گياه��ان، به تفاوت در نيازهاي دمايي، نوري و غذايي آن ها پي 

ببرند. مي توانيد تدريس بعضي از مفاهيم را در اين بازديد انجام 
دهيد.

 آزمايش
»قند به صورت نشاسته ذخيره مي شود«

موارد و وس��ايل م��ورد نياز: 
س��يب زميني، تيغ، ميكروس��كوپ 

نوري، الم و المل، محلول يد.
روش كار: ب��ا اس��تفاده از تيغ 
برش هاي نازكي از سيب زميني تهيه 
كنيد )يا با خ��راش دادن، توده اي از 

سلول هاي پارانشيمي را تهيه كنيد(.
ق��رار  الم  را روي  برش ه��ا   �

دهيد.
� ي��ك قطره محل��ول يد روي 

برش ها بريزيد.
� روي برش ه��ا را ب��ا الم��ل 

بپوشانيد.
� با اس��تفاده از ميكروس��كوپ نوري برش ها را مش��اهده 

كنيد.
دانه هاي درش��ت نشاس��ته درون س��لول هاي پارانشيمي 

سيب زميني به رنگ آبي ديده مي شوند.
به دانش آموزان توضيح دهيد كه گياه، قند س��اخته شده را 

عمدتاً به نشاسته تبديل و ذخيره مي كند.

مدل س��ازي در مفاهيم انتزاعي 
ب��ه درك عميق تر دانش آموزان 
از آن مفه��وم كمك مي كند. از 
دانش آموزان بخواهيد با استفاده 
از مواد يا وسايلي كه در اخيار 
از كلروپالس��ت  دارند، مدلي 

بسازند

 روخواني كتاب
ش��ايد بگوييد كه روخواني كتاب درسي در كالس پيش دانشگاهي، فعاليتي بيش از حد ساده و پيش پاافتاده براي دانش آموزان 
است. اما اشتباه نكنيد! اين فعاليت اثر بسزايي در ايجاد ارتباط بين دانش آموز و كتاب دارد. از دانش آموزان بخواهيد كه متن كتاب را 
با صداي بلند در كالس بخوانند. اين فعاليت خصوصاً براي دانش آموزاني كه كم تر در بحث هاي كالس شركت مي كنند و كم تر از 
معلم مي پرسند، مفيد است. مي توانيد عبارات و جمالتي را از كتاب مشخص و از دانش آموزان بخواهيد كه آن را بخوانند و فهم خود 
را از آن ها بيان كنند. به اين ترتيب مي توانيد از اين فرصت درتصحيح اشتباهات و برداشت هاي نادرست آن ها استفاده كنيد، ضمن 

آن كه دانش آموزان را هرچه بيش تر در فرايند يادگيري شريك كرده ايد.
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مقدمه
بيضه ها اندام هاي اوليه ي توليدمثلي نر و تخمدان ها اندام هاي توليدمثلي ماده هس��تند. چون 
بيضه ها گامت نر )اسپرماتوزوئيد( و هورمون هاي جنسي نر )آندروژن ها( توليد مي كنند، به عنوان 

اندام هاي اوليه ي جنسي شناخته مي شوند.
س��لول هاي اوليه )مولد( كه در لوله هاي اسپرم ساز قرار گرفته اند، با تقسيم هاي سلولي خود 
اسپرماتوزوئيد به وجود مي آورند. اين اسپرماتوزوئيدها جهت بلوغ نهايي و توانايي حركت كردن، 
لوله هاي پرپيچ وخم اسپرم ساز را ترك مي كنند و به لوله هاي پرپيچ وخم ديگري كه اپيديديم ناميده 
مي شوند و داراي سه منطقه ي سر، تنه و دم هستند وارد مي شوند. اسپرم ها در اين لوله ها ضمن 

انبار شدن، مراحل نهايي بلوغ و قابليت حركت كردن را كسب مي كنند.
وجود و يا عدم وجود قطرك هاي سيتوپالسمي1 در ناحيه ي دمي اسپرم معيار مناسبي براي 
بررس��ي ميزان بلوغ اسپرم هاست. اسپرم ها در مراحل اوليه ي زايش در لوله هاي اسپرم ساز داراي 
قطرك هاي سيتوپالسمي هستند، اما پس از ورود به لوله هاي اپيديديم به تدريج بالغ مي شوند و 

قطرك هاي سيتوپالسمي را از دست مي دهند.

آزمايش:
مش��اهده ي مراحل بلوغ و تحرك اس��پرم هاي ذخيره ش��ده در مناطق مختلف 

لوله هاي اپيديديم 
مواد و وسايل مورد نياز:

آلبومين  س��يترات،  سديم 
رن��گ  مقط��ر،  آب  گاوي، 
ائوزين � نگروزين، دستكش، 
ميكروسكوپ، س��مپلر، الم و 
المل، اسكالپل و تيغ جراحي، 
حم��ام آب گ��رم و بيض��ه ي 
گاو )ي��ا گوس��فند در فص��ل 

جفت گيري(.

مراحل انجام آزمايش:
1. تهيه ي محلول پايه )مغذي و رقيق كننده(

براي تهيه ي محلول پايه جهت رقيق كردن اسپرم ها مواد زير مورد نيازند:
سديم سيترات 2/9 گرم

آلبومين گاوي )BSA( يك گرم
آب مقطر 100 سي سي

مواد فوق را با ترازو و به دقت وزن مي كنيم و درون ارلن مي ريزيم و س��پس آب مقطر به 
مواد اضافه مي كنيم و ارلن را روي همزن )آهن ربايي نيز جهت به هم خوردن مواد به درون ارلن 
مي اندازيم( قرار مي دهيم. براي س��ريع تر حل شدن آلبومين گاوي گرم كن دستگاه را نيز روشن 
مي كنيم )در اين مرحله بايد دقت كنيم كه دما از 37 درجه باال نرود تا پروتئين ها تخريب شوند(. 

اسپرم ها در مراحل اوليه ي زايش در لوله هاي 
اسپرم ساز داراي قطرك هاي سيتوپالسمي 
هستند، اما پس از ورود به لوله هاي اپيديديم 
به تدري��ج بال��غ مي ش��وند و قطرك هاي 

سيتوپالسمي را از دست مي دهند
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پس از تهيه ي اين محلول 3 لوله ي آزمايش را برمي داريم و درون هر يك 3 سي سي از محلول يادشده مي ريزيم و آن ها را درون جا 
لوله اي كه درون حمام آب گرم )37 درجه( قرار دارد، مي گذاريم.

2. برداشتن اسپرم ها از لوله هاي اپيديديم
ابتدا با استفاده از تيغه ي چاقوي جراحي و پنس پرده ي پيوندي سطحي بيضه را شكاف مي دهيم و آن را كنار مي زنيم. لوله هاي 
اپيديديم همراه با پرده ي تونيكا آلبيكنس )پوشش سفيد بيضه( كه داراي تعداد بسيار زيادي از رگ هاي خوني هستند پديدار مي شوند. 
در اين مرحله ابتدا منطقه ي سر لوله هاي اپيديديم را برش طولي مي دهيم و با كمك پهناي تيغه ي جراحي مقداري از مني درون بخش 
س��ر لوله ها  را جمع آوري مي كنيم. س��پس به وسيله ي سمپلر مقدار 10 ميكروليتر از مني را از روي تيغه  برمي داريم و درون يكي از 
لوله هاي حاوي محلول رقيق كننده، كه در حمام آب گرم قرار دارد مي ريزيم. همين كار را در مورد مناطق تنه و دم لوله هاي اپيديديم 

نيز انجام مي دهيم و 10 ميكروليتر از مني آن مناطق را در دو لوله ي آزمايش ديگر مي ريزيم.

3. مشاهده ي اسپرم ها با ميكروسكوپ نوري و مقايسه ي ميزان تحرك و بلوغ اسپرم هاي به دست آمده از هر 
يك از مناطق لوله هاي اپيديديم

ابتدا يكي از 3 لوله ي حاوي محلول رقيق شده ي اسپرم ها را از درون حمام آب گرم برمي داريم و آن را به آرامي تكان مي دهيم تا 
محلول رقيق شده اي از اسپرم ها به دست آيد. سپس به وسيله ي سمپلر 10 ميكروليتر از محلول را برمي داريم، روي الم مي ريزيم و المل 
را روي آن قرار مي دهيم )به جاي الم معمولي مي توان از الم هموسيتومتر نيز استفاده كرد(. الم را زير ميكروسكوپ قرار مي دهيم و به 
ترتيب با عدسي هاي 10 و 40 به مشاهده ي اسپرم ها مي پردازيم. همين كار را براي دو لوله ي ديگر نيز انجام مي دهيم و ميزان تحرك 
اسپرم ها و بلوغ آن ها )با توجه به قطرك هاي سيتوپالسمي( در سه منطقه ي سر، تنه و دم لوله هاي اپيديديم را باهم مقايسه مي كنيم.

___________________________________________________________________________________ پي نوشت

* دبير زيست شناسي سروستان فارس
1. Cytoplasmic Droplet

______________________________________________________________________________________ منابع

1. Functional Anatomy Of Reproduction E.S.E .HAFEZ 
2. www.science direct com Assessment of bovine sperm viability by M TT reduction assay D.M. AZiZ july 2005

محمدرضا طالب زاده سروستاني*

دم
تنه

سر

قطرك  سيتوپالسمي
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مقدمه
در مباحث گياهی كتاب های زيست شناسی دوره ی متوسطه، به علت محدوديت های خاص كتاب های درسی به صورت 
جس��ته و گريخته به گياهان تك لپه ای و دولپه ای اشاره ش��ده و به صورت خالصه، در بخش های مختلف، مقايسه هايی نيز 
بين برش های ساقه و ريشه صورت گرفته است، اما در مراحل مختلف مسابقات آزمايشگاهی، به ويژه مرحله ی كشوری، 
سؤاالت متنوعی در اين خصوص مطرح می شود كه دبيران محترم زيست شناسی در پاسخ به آن ها گاه مطالبی متفاوت و يا 

متضاد بيان می كنند. اين نوشته را می توان مكمل مبحث گياهان تك لپه ای و دولپه ای كتاب در نظر گرفت.

مقايسه ی برش های            
میكروسكوپی گیاهان بهمن فخريان*

الف( مقايسه ی برش هايی از ساختار ساقه و ريشه )شكل های 1 و 2(
1. در ساقه حجم پوست از استوانه ی مركزی كم تر درحالی كه در ريشه معموالً حجم پوست از استوانه ی مركزی بيش تر است؛ 

به عبارت ديگر در ريشه استوانه ی مركزی مشخص تر است.
2. در س��اقه آوندها در مقابل هم و به نحوی قرار گرفته اند كه آوندهای چوبی به س��مت مركز و آوندهای آبكش به س��مت 

روپوست قرار گرفته اند؛ در صورتی كه در ريشه آوندها يك در ميان قرار گرفته اند.

ب( مقايسه ی برش های ساقه و دمبرگ )شكل های 3 و 1(
1. دسته های آوندی در ساقه روی يك يا چند دايره قرار گرفته، يا در همه جای آن پراكنده اند، ولی در دمبرگ روی يك كمان 

قرار گرفته اند.
2. آوندهای چوبی ساقه به سمت داخل و آوندهای آبكش آن به سمت خارج قرار دارند، ولی در دمبرگ آوندهای چوبی در 

باال و آوندهای آبكش در زير آن ها قرار گرفته اند.
3. در دمبرگ ها تقارن دوطرفی وجود دارد و خط تقارن از وسط شيار دمبرگ )بخش مقعر( می گذرد ولی در ساقه تقارن معموالً 

به صورت شعاعی است.
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ج( مقايسه ی برش های ساقه ی گياهان تك لپه ای و دولپه ای )شكل های 4 و 5(
1. تعداد دسته های آوندی در ساقه ی گياهان تك لپه ای فراوان تر است كه روی دواير تقريباً هم مركز قرار دارند، در صورتی كه 

اين دسته ها در گياهان دولپه ای كم تر و روی يك دايره قرار گرفته اند.
2. در س��اقه ی گياهان دولپه ای پوس��ت مشخص تر، ولی در ساقه ی گياهان تك لپه ای پوست نازك و گاهی مرز آن با استوانه ی 

مركزی نامشخص است.

مقايسه ی برش های ريشه ی گياهان تك لپه ای و دولپه ای )شكل های 6 و 7(
1. در ريشه ی گياهان تك لپه ای استوانه ی مركزی بزرگ تر و حجم پوست كم تر است، در صورتی كه در ريشه ی گياهان دولپه ای 

استوانه ی مركزی كوچك تر و حجم پوست بيش تر است.
2. در گياهان تك لپه ای وسط ريشه معموالً بافت پارانشيم مغزی وجود دارد، كه در بيش تر گياهان دولپه ای ديده نمی شود.

3. در گياهان دولپه ای ها معموالً تعداد دسته های آوندی كم تر از تك لپه ای هاست.
4. در گياهان دولپه ای دسته های آوندی در كنار هم قرار گرفته اند و شكل ضربدر می سازند، ولی در گياهان تك لپه ای دسته های 

آوندی از هم فاصله دارند و بين آن ها بافت پارانشيم مغزی ادامه می يابد و اشعه ی مغزی را می سازد.
5. حلقه ی كاسپاری در سلول های آندودرم گياهان تك لپه ای در برش عرضی نعلی شكل به نظر می رسد، ولی در گياهان دولپه ای 

اين حلقه به صورت يك خط در طول يك سلول يا نقطه هايی در بين سلول های مجاور ديده می شود.
6. در اليه ی آندودرمِ بعضی گياهان تك لپه ای سلول های معبر وجود دارد. اين سلول ها در گياهان دولپه ای كم تر ديده می شوند.
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مقايس��ه ی برش عرض��ی برگ گياه��ان تك لپه ای و 
دولپه ای )شكل های 8 و 9(

1. تفاوت چندانی بين برگ های بسياری از گياهان تك لپه ای 
و دولپ��ه ای وجود ن��دارد: هر دو دارای پارانش��يم های نرده ای و 
حفره ای هستند، ولی در گياهان دولپه ای كه برگ به صورت افقی 
قرار گرفته است، پارانشيم نرده ای در باال و پارانشيم اسفنجی در 
پايين ديده می ش��ود، در صورتی كه در اكثر گياهان تك لپه ای كه 
برگ ها به صورت عمودی هس��تند، ميانبرگ فقط از نوع پارانشيم 

اسفنجی است.
2. در س��طح زيرين برگ های افقی تع��داد روزنه ها بيش تر 
است، ولی در برگ های عمودی مثل برگ های گياهان تك لپه ای 

تعداد روزنه ها در هر دو طرف يكسان است.

_____________________________________ پي  نوشت

* سرگروه زيست شناسی شهر تهران
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مقدمه 
متالوپروتئيناز هاي زمينه اي1 (MMPs) گروهي از آنزيم ها هستند كه قادرند تركيبات ماتريكس خارج سلولي بافت ها را 

تجزيه كنند. 
 متالوپروتئيناز هاي زمينه اي به وسيله ي سلول هاي مختلفي در بدن پستانداران ساخته و ترشح مي شوند و نقش آن ها در 
هر دو فرايند ترميم و تخريب كه به طور طبيعي در بدن صورت مي گيرد، مهم است. ساخت و ترشح متالوپروتئينازها دقيقٌا 
تحت نظارت است، اين نظارت نه تنها در مقياس ژن وجود دارد، بلكه در خارج سلول، يعني بعد از ترشح آن ها، با عمل فعال 
كننده ها و ممانعت كننده ها نيز انجام مي گيرد. معموالً اين تركيبات در بسياري از انواع سلول ها ذخيره نمي شوند، بلكه فقط 

بعد از دريافت عالمت مناسب به وسيله ي 
سلول ساخته و ترشح مي شوند. بنابراين، 
فقدان عالمت تحريك كننده، مسير نظارت 
كننده ي مقدار متالوپروتئيناز هاي زمينه اي 

به شمار مي رود.

فعاليت 
متالوپروتئيناز هاي زمينه اي به ش��كل 
غيرفعال ترش��ح مي شوند، به همين علت 
زماني تجزيه ي ماتريكس خارج س��لولي 
آغاز مي ش��ود كه در اثر فعاليت دسته اي 

از آنزيم هاي پروتئوليتيك، تركيبات مذكور از ش��كل غيرفعال خارج مي ش��وند و به ش��كل فعال در مي آيند. پالس��مين2، 
پالس��ماكاليكرين3 و كاتپسين4 از جمله فعال كننده هاي فيزيولوژيك بالقوه ي خانواده ي ماتريكس متالوپروتئينازها هستند. 
حتي بعد از فعال شدن اين آنزيم ها، بخش هايي از سرم مانند پروتئين آلفا �2� ماكروگلوبولين5 و يا ممانعت كننده هاي بافتي6 
ويژه (TIMPs) نيز ممكن است از فعاليت آن ها ممانعت كنند. TIMP-2 ،TIMP-1 و TIMP-3 سه نوع از ممانعت كننده هاي 
شناخته شده در بافت هاي مختلف اند كه هر يك اختصاصاً به يك كالژناز)نوعی متالوپروئئيناز( متصل و مانع از فعاليت آن 

مي شوند. 
متالوپروتئيناز هاي زمينه اي تركيباتی حاوي روي هس��تند، به عبارت ديگر، در مولكول پلي پپتيدي خود حداقل داراي 
ي��ك محل جهت اتصال به يون روي )ZN+2( هس��تند. درخانواد ه ي متالوپروتئينازه��اي روي دار حداقل نه پروتئين وجود 

متالو پروتئینازهای
زمینه ای فلورا خسروي*کندوکاو

متالوپروتئيناز هاي زمينه اي به ش��كل غيرفعال ترش��ح 
مي ش��وند، به همين علت زمان��ي تجزيه ي ماتريكس 
خارج سلولي آغاز مي شود كه در اثر فعاليت دسته اي 
از آنزيم هاي پروتئوليتيك، تركيبات مذكور از ش��كل 

غيرفعال خارج مي شوند و به شكل فعال در مي آيند
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دارد كه مقايس��ه ی ترتيب آمينواسيدهاي آن ها از طريق DNA مكمل MMP، محدوده هاي مشخص و مشتركي را در بين 
اعضاي مختلف خانواده نشان مي دهد. محدوده ي سيگنال پپتيد7، محدوده ي پروپپتيد8، محدود ه ي كاتاليتيك9، محدوده ي شبه 
فيبرونكتين10، محدوده ي شبه كالژن11 و محدوه ي شبه هموپكتين12 از جمله محدود ه هايي هستند كه در اين خانواده تعريف 
شده اند. هر يك از اين محدوده ها مسئول عمل خاصي هستند، محدوده ي سيگنال پپتيد براي هدايت فرآورده ي نسخه برداري 
شده به شبكه ي آندوپالسميك و نهايتاً ترشح آن مورد استفاده قرار مي گيرد. فقدان محدوه ي پروپپتيد با فعال شدن آنزيم 
همراه است. محدود ه ي كاتاليتيك مسئول تجزيه كردن اجزاي ماتريكس خارج سلولي بعد از فعال شدن آنزيم است. محدوه 
ي شبه هموپكتين، متالوپروتئيناز را با رشته هاي كالژن به حالت تعادل مي رساند. همچنين اين محدوده موقعي كه آنزيم در 
ش��كل غيرفعال اس��ت، با TIMP-2 كنش متقابل ضعيف برقرار مي كند و ممكن است در اتصال TIMP-1 به TIMP-2 در 
هنگام فعال شدن آنزيم نقش داشته باشد. با اين حال هيچ يك از متالوپروتئيناز هاي زمينه اي همه ي اين محدوده ها را يك جا 

ندارند.

جدول 1. اعضاي خانواده ي متالوپروتئينازهاي زمينه اي بين سلولي

نام عموميگروه
 وزن

 مولكولي
)KDa(

پيش ماده

كالژنازها
كالژناز بينابيني

كالژناز پلي مورفونوكلئاز

57

85

و   X و   VIII  ،VII  ،III  ،II  ،I نوع  كالژن هاي 
ژالتين ها

و   X و   VIII  ،VII  ،III  ،II  ،I نوع  كالژن هاي 
ژالتين ها

ژالتينازها

:Aژالتيناز 
IV كالژناز 72 كيلودالتوني نوع 

 :Bژالتيناز 
IVكالژناز 92 كيلودالتوني نوع 

ماتري ليزين

72

92

48

كالژناز هاي نوع X،VII ،V ،IV ،III ،II ،I و XI ؛ 
فيبرونكتين ها و پروتئوگليكان ها

كالژن هاي نوع IV و V و پروتئوگليكان ها

و  پروتئوگليكان ها  فيبرونكتين ها،   ،IV نوع  كالژن 
پيش كالژ ن ها

 استرومي
ليزين ها

استرومي ليزين-1

استرومي ليزين-2
 

استرومي ليزين-3

60/57

53

51

فيبرونكتين،  X؛  و   IX،V  ،IV نوع  كالژن هاي 
المي نين، كازئين و پروتئوگلي كان ها

فيبرونكتين،  X؛  و   IX،V  ،IV نوع  كالژن هاي 
المي نين، كازئين و پروتئوگلي كان ها

ناشناخته

انواع 
خانواده ي متالوپروتئينازهاي زمينه اي را به سه گروه اصلي تقسيم و اعضاي هر گروه را با اسامي و ُكدهايي مشخص 
مي  كنند. كالژنازها13، ژالتينازها14 و استرومي ليزين ها15 گروه هاي سه گانه ی اين خانواده هستند كه مشخصات آن ها در جدول 

1 درج شده است.
 ژالتيناز A و ژالتيناز B از مهم ترين متالوپروتئينازهاي زمينه  اي هستند كه در اكثر فرآيند هاي ترميم و تخريب چه به 

صورت طبيعي و چه در حالت پاتولوژيك بدن دخالت دارند. 
ژالتيناز A: اين تركيب به وس��يله ي تعداد زيادي از انواع س��لول هاي بافت همبند و تومورها ترشح مي شود و قادر به 
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 A هستند. عالوه بر اين ژالتيناز XI و VII ،V ،IV ،III ،II ،I تخريب بيش تر تركيبات بافت همبند، از جمله كالژن هاي نوع
توانايي تجزيه ي رشته هاي االستين را نيز دارد و به ميزان كم باعث تخريب پروتئوگليكان ها، فيبرونكتين و المي نين مي شود. 
ژالتيناز A در فرآيند تخمك گذاري16 نقش مهمي ايفا مي كند. TIMP-1و TIMP-2 دو ممانعت كننده ي بافتي ويژه ي ژالتيناز 
A است كه به وسيله ي اغلب سلول هاي بافت همبند و همين طور ماكروفاژها ساخته مي شوند و در اغلب مايعات بدن هم 
وجود دارند. اين ممانعت كننده ها به طور اختصاصي به تركيب مذكور متصل مي ش��وند و تشكيل كمپلكس هاي غير قابل 

برگشتي را مي دهند.
ژالتيناز B: اين تركيب به وسيله ي نوتروفيل ها، ماكروفاژها، مونوسيت ها، سلول هاي سرطاني و ديگر سلول هاي بافت 
همبند ساخته و ترشح مي شوند و قادر به تخريب الياف كالژن نوع IV و V و به مقدار كم تر پروتئوگليكان ها هستند. ژالتيناز 
B در فرايند النه گزيني و سرطان نقش مهمي ايفا مي كند. TIMP-3 كه توسط اكثر سلول هاي بافت همبند بدن ترشح مي شود، 

ممانعت كننده اي بافتي ويژه ي اين تركيب به شمار مي رود.
تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه ژالتيناز هاي A و B عمدتاً روي كالژن نوع IV اثر مي گذارند، به همين دليل به 
ژالتيناز A، كالژناز 72 كيلودالتوني نوع IV و به ژالتيناز B، كالژناز 92 كيلو دالتوني نوع IV اطالق مي شود و با توجه به 
اين كه پروتئين هاي كالژن نوع IV داربست اصلي غشاي پايه را تشكيل مي دهند، بنابراين براي وقوع هر پديده اي كه نياز 
به شكسته شدن غشاي پايه داشته باشد، وجود ژالتينازهاي A و B ضروري به نظر مي رسند، مانند فرايند تخمك گذاري )كه 
نياز به شكسته شدن غشاي شفاف17 است(، فرايند النه گزيني18 )كه نياز به شكسته شدن غشاي پايه ي سلول هاي پوششي 

آندومتر است( و در تهاجم سلول هاي سرطاني به بافت ها.
كالژنازها س��ريعاً با چس��بيدن به بخش غيرمحلول مارپيچ س��ه زنجيره اي كالژن و ايجاد شكاف در محل اتصال دو 
آمينواسيد گاليسين و لوسين ) Gly-Leu(  در زنجيره ي α1 باعث تبديل زنجيره به يك قطعه  ي يك چهارم از محل انتهاي 
كربوكسيلي و يك قطعه ي سه چهارم از محل انتهاي آميني مي شود. ادامه ي تجزيه و تخريب اين قطعات بر عهده ي ديگر 

پروتئينازهاست.
حداكثر فعاليت كالژنازها در اسيديته ی 7/7 الي 8 و دماي 37 درجه ي سانتي گراد است. همه ي كالژنازها و ژالتينازهاي 
شناخته شده ي انساني به وسيله ي تركيب اتيلن دي آمين تترا استات (EDTA) و آمينواسيد سيستئين غيرفعال و به وسيله ي 

يون كلسيم )Ca+2( فعال مي شوند.

______________________________  پی نوشت
 

* كارشناس ارشد علوم تشريح
1-Matrix metalloproteinases (MMPs)
2-Plasmin
3-Plasma Kallikerin
4-Cathepsin
5-α2-Macroglobulin
6-Tissue Inhibitor of metalloproteinases (TIMPs)
7-Signal peptide
8-Propeptide
9-Catalytic
10-Fibronectin
11-Collagen
12-Haemopectin
13-Collagenases
14-Gelatinases
15-Stromelysins
16-Ovulation
17-Glassy membrane
18-Implantation
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تولیدمواد 
خود تمیزشونده 
با فّناوري نانو

مقدمه
هر نانومتر يك هزارم ميكرون، و نانو فناوری توسعه و استفاده از ادوات و قطعاتی است كه اندازه ی آن ها فقط چند نانومتر 
است و تحقيق روی قطعات و ادوات بسيار كوچك است كه خواص الكتريكی آن ها احتماالً متأثر از حركت تعداد معدودی 
الكترون در طی عملكرد قطعه است. اين ادوات، سريع تر از ادوات بزرگ تر عمل می كنند. قابل توجه اين است كه می توان 
چنين ساختارهايی را در ابعاد مولكولی به كمك انتخاب مناسب مراحل واكنش های شيميايی توليد كرد. هم چنين می توان چنين 
ساختارهايی را از طريق دستكاری اتم ها روی سطح به وسيله ی ميكروسكوپ های نيروی اتمی به دست آورد. شواهد مختلف 
حاكی است كه علم و فناوری نانو تأثير زيادی بر اقتصاد جهان و تداوم رشد اقتصادی كشورها خواهد داشت. تعاريف زيادی 
برای فناوری نانو وجود دارد، اما يكی از تعريف هايی كه برای فناوری نانو ارائه ش��ده دربرگيرنده ی س��ه تعريف ذيل است. 
1. توسعه ی فناوری و تحقيقات در تراز اتمی، مولكولی و يا ماكرومولكولی كه مقايسی از 1 تا 100 نانومتر دارند. 2. خلق و 
استفاده از ساختار و ابزار و سيستم هايی كه به اندازه ی كوچك يا حد ميانه، خواص و عملكرد نوينی دارند. 3. توانايی كنترل 

يا دستكاری در تراز اتمی.

مرجان حاجی مرادی*

مواد خود تميز شونده
آيا تا به حال تصوری از يك شهر خود تميز شونده كه در آن 
يك باران كوچك، پنجره ها و آسمان خراش ها را همانند نيلوفر 
آبی كاماًل تميز می كند در ذهن داش��ته ايد؟ آيا پارچه هايی را كه 
با استفاده از بافت های جديد نانو بدون مداخله ی انسان، تميز و 

بدون لك باقی می مانند به تصور درآورده ايد؟
داستان مواد خودتميزش��ونده با الهام از نيلوفر آبی مقدس 
يا Nelumbo nucifera در طبيعت آغاز ش��ده اس��ت، اين گياه 
دائمی آبزی به علت تميزی و پاكی اس��تثنايی خود در مذاهب 
و فرهنگ هند و چين و ژاپن مورد احترام اس��ت. اين گياه در 
آب گل آلود می رويد، اما برگ های آن پس از بيرون آمدن چند 
متر باالتر از س��طح آب قرار می گيرند كه اين امر از كثيفی آن 
جلوگيری می كند. قطرات آبی كه روی يك برگ نيلوفر آبی قرار 
می گيرند آلودگی ها را به سادگی و راحت تر از هر گياه ديگری 

از آن ها می زدايد.

به عقيده ی ويليام بارتالت كاش��ف و توس��عه دهنده ی اثر 
نيلوفر آبی از دانشگاه بن آلمان، اين اثر از تركيب دو خصوصيت 
در س��طح برگ اين گياه كه مومس��انی ب��رگ و برآمدگی های 
ميكروسكوپی سطح برگ با اندازه ی چند ميكرون است، ايجاد 
می ش��ود. وی از فيزيك پايه دريافت كه تنها ويژگی مومسانی 
اين برگ ها باعث آب گريز بودن آن ها می شود. در چنين ماده ای 
قطرات آب به ش��كلی قرار می گيرند ك��ه كم ترين تماس را با 
سطح ماده داشته باشند. آب روی يك ماده ی آب دوست تر روی 
س��طح ماده پخش می شود تا س��طح تماس، بيشينه شود. برای 
سطح آب دوست، زاويه ی تماس برخورد سطح قطره با ماده ی 
كوچك تر از 30 درجه اس��ت، درحالی كه زاويه ی تماس سطح 

آب گريز، بزرگ تر از 90 درجه است.
عالوه بر اين كشف ش��د كه برآمدگی های بی شماری اين 
را تش��ديد می كنند و موجب می ش��وند كه س��طح اين نيلوفر 
اَبَر آب گريز )يعنی زاويه ی تماس بيش از 150 درجه( باش��د. 

کندوکاو
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قطرات آب روی چنين س��طحی به ص��ورت قطرات كوچك 
تقريباً كروی درمی آيند كه س��طح تماس بس��يار كوچكی دارد 
و به س��هولِت يك بلبرينگ، روی سطح می غلتند. آب همانند 
ش��خصی كه روی بستری از ميخ دراز كشيده باشد، روی نوك 
برآمدگی ها می نش��يند. هوای گير افتاده بين آب و سطح برگ 
در فضاهای اط��راف برآمدگی ها، زاويه ی تماس��ی را افزايش 
می دهد. بارتالت مش��اهده كرد كه آلودگی و چرك به ش��كل 
مشابهی و فقط به وسيله ی نوك برآمدگی های برگ گياه مذكور 
در تماس اس��ت. قطرات باران به آسانی چرك را تر می كنند و 
آن را از برگ به پايين می غلتانند. كش��ف ارتقای تميزشوندگی 
به وسيله ی برآمدگی های ميكروسكوپی به شكل شگفت آوری 
پرتناقض اس��ت، زيرا همواره تصور می شد كه در برآمدگی ها 
و فرورفتگی ه��ای آلودگ��ی و چ��رك جمع می ش��ود و برای 
تميز نگه داش��تن اشيا بايد اين برآمدگی ها را هموار كرد. ايجاد 
يك س��طح آب گريز با اس��تفاده از اثر نيلوفر آبی آسان نيست. 
خصوصيت اين ماده ی آب گريز ذاتاً دافعه اس��ت، اما بايد اين 
س��طح را كه دافع همه چيز است، روی اين شیء چسباند و به 
آن متصل كرد. با اين حال بارتالت در دهه ی نود قاشق عسلی 
با يك سطح سيليكونی زبر ابداع كرد كه به عسل اجازه می داد 
تا بدون اين كه چيزی در قاش��ق بماند، از آن جدا ش��ود. از اين 
راهكار ارزش��مند برای توليد رنگ نم��ای خارجی و ابزارهای 

خارنگی استفاده می شود.
محققان به كمك اين فناوری پوش��ش های اَبَر آب دوست 
چند الي��ه ای را س��اخته اند كه ضد مه و ضد بازتابش هس��تند. 
اليه های متن��اوب پلی مر و نانوذرات س��يليس )كه گروه های 
هيدروكسيل به سطح آن ها متصل شده اند( پوشش اَبَر آبدوستی 
ايجاد می كنند كه قابل اس��تفاده روی شيشه و مواد ديگر است. 
اين پوشش در مقياس نانو ناهموار است، اما هيدروكسيل شديداً 
آب دوست است، به حفرات نانويی موجود در اليه های چندگانه 
كمك می كند تا همانند اسفنج آب را جذب و در همان لحظه، 
آن را از سطح دور كنند و بياشامند. اين سطوح در شرايط مه و 

يا تغيير دما همچنان واضح و شفاف باقی می مانند.

سوسك هوشمند
يك سوسك كوچك صحرای ناميبيا در آفريقای جنوبی از 
آثر آبدوستی و آب گريزی استفاده می كند و برای بقای خود و به 
كمك آن به جمع آوری آب می پردازد. در صحرای ناميبيا دمای 
طول روز به 50 درجه ی س��انتی گراد می رسد و بارش باران در 
آن جا بسيار كم است و می توان گفت تقريباً تنها منبع رطوبت، 

مه غليظ صبحگاهی است كه آن ها نيز معموالً با يك نسيم رانده 
می شوند.

در اين سوسك كه از گونه ی Stenocara است راهی برای 
جمع آوری آب از مه وجود دارد: سوس��ك به شكلی كه سرش 
رو به پايين و پشتش رو به باالست می نشيند و خود را در مقابل 
باد قرار می دهد. آب روی پشت اين سوسك انباشته می شود و 
به سوی دهان سرازير می شود. قسمت اعظم پشت اين حشره 
يك سطح ناهموار، مومسان و اَبَر آب گريز است، اين در حالی 
كه نوك های اين برآمدگی ها مومس��ان نيست، بلكه آب دوست 
اس��ت. اين نقاط آب دوست آب را از ميان مه جذب و قطرات 
كوچكی ايجاد می كنند. قطرات مذكور سريعاً بزرگ تر می شوند 
و اندازه ی آن ها به حدی می رسد كه نيروی جاذبه و ناحيه ی ابر 

آب گريز اطراف قطره آن ها را از جای خود حركت می دهد.
دانشمندان در حال توسعه ی اين فناوری به منظور جمع آوری 
آب از مه در نواحی خشك هستند. گروهی نيز موفق به توليد 
نقاط ابر آب دوست سيليسی روی اليه های چندگانه ابر آب گريز 
شده اند. اين طرح يك درجه كارآمدتر از الگوی سوسك هاست. 
زيرا نقاط پشت سوسك فقط آب دوست است. اين علم جديد 
كنت��رل جريان مايع در ميكرومقي��اس و نانو مقياس را ممكن 
می سازد. اين امكان برای كاربردهای رو به رشد تميز نگه داشتن 

سطح سودمند است.
بارت��الت كه توان بالق��وه را در يك قطره ی آب روی يك 
برگ نيلوفر آبی مشاهده كرده است، هم اكنون چشم انداز بی حد 
و حصری را مشاهده می كند. اما وی به آن هايی كه می خواهند 
از طبيعت برای فناوری الگوبرداری كنند، هش��دار می دهد كه 
احتماالً با ش��ك و ترديد بس��يار بزرگی روبه رو خواهند شد؛ 
همانند آن چه برای وی اتفاق افتاده اس��ت. وی توصيه می كند: 
»به آن چه كه با چشم های خود می بينيد، اعتماد كنيد نه به آن چه 
كه در كتاب ها وجود دارد و اگر مش��اهدات ش��ما مكرراً تأييد 
می شود آن را منتشر كنيد، اما يك نفس عميق بكشيد و در انتظار 

رد شدن مقاله ی خود باشيد«.

___________________________________ پي نوشت

* كارشناس ارشد فيزيولوژی

______________________________________ منابع

1. ابوالقاسم، مصيبی جيرهنده. 1388. مواد خودتميزشونده. ماه نامه ی نانو. سال هشتم. شماره ی 
2. صفحات 20 تا 28.

2. مقدمه ای بر نانوتكنولوژی خشك. 1384. نشر آراسته. كاشان.
3. www.nanowerk.com
4. www.point2you.com
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خزندگان، پرندگان و پس��تانداران. به جز ماهي ها، چهار رده ي ديگر كه در خشكي زندگي 
مي كنند، تتراپود1 هستند، يعني چهار اندام حركتي كه در آدمي دست و پا ناميده مي شوند، دارند. 
در كتاب زيست شناسي و آزمايشگاه � 1، در مبحث دستگاه تنفس نوشته شده است كه »بيش تر 
مهره داران ساكن خشكي، ُشش دارند«، براي بسياري از دانش آموزان و همكاران محترم اين سؤال 
پيش آمده اس��ت كه آيا در بين مهره داراني كه در خش��كي زندگي مي كنند، انواع فاقد شش هم 
وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. گونه هايي از دوزيستان اصاًل شش، يا حتي آبشش هم ندارند. در 

اين جا چند نمونه از مهره داران خشكي زي بدون شش را معرفي مي كنيم.

تتراپودهاي بدون ُشش
همه ي مهره داران خش��كي زي بدون شش كه تاكنون شناس��ايي شده اند به رده ي دوزيستان 
تعلق دارند. امروزه نزديك به 6530گونه دوزيس��ت شناس��ايي ش��ده اس��ت كه آن ها را در سه 
راسته ي سمندرها )دوزيستان ُدم دار2(، قورباغه ها و وزغ ها )دوزيستان بدون  ُدم3( و سيسي لين ها4 

)دوزيستان بدون پا( قرار داده اند. در هر راسته، نمونه هاي بدون شش يافت شده است:
1. از راس��ته ي س��مندرها، دو خانواده ي پله تودونتيده5 و هينوبي��ده6 داراي گونه هاي بدون 
شش هستند؛ اكثر گونه هاي تشكيل دهنده ي خانواده ي پله تودونتيده شش ندارند. اين خانواده از 
سمندرها، نزديك به 400گونه را شامل مي شود. بسياري از گونه هاي تشكيل دهنده ي اين خانواده، 
كاماًل خش��كي زي اند، ولي شش ندارند. در اين گونه هاي بدون شش، تنفس از طريق پوست و 
دي��واره ي حفره ي دهاني صورت مي گيرد. كارايي تنفس پوس��تي با نفوذ مويرگ ها در اپيدرم و 
هم چنين نازك ش��دن اين اليه در روي مويرگ ها افزايش يافته اس��ت. البته در ديواره ي حفره ي 
دهاني اين جانوران شبكه ي وسيعي از مويرگ هاي خوني وجود دارد كه به تنفس دهاني حلقي 
آن ها كمك مي كند. اين  گونه ها در مكان هاي پررطوبت، مثاًل در زير ُكنده ي درختان، در شكاف 
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صخره هاي مرطوب و در غارها زندگي مي كنند، معموالً در ش��ب فعال اند و در روز 
پنهان مي شوند و فقط در آب و هواي مرطوب بيرون مي آيند.

پله تودونتيده ها احتماالً در نهرهايي پديد آمده اند كه حركت آب در آن ها س��ريع 
است و وجود شش، به علت شناور ساختن جانور، مزيتي محسوب نمي شده است؛ 
به ويژه كه چنين آب هايي معموالً سرد و حاوي اكسيژن زيادند و تنفس پوستي مي تواند 
به تنهايي نياز جانور را برطرف كند. دو گونه از گونه هاي تشكيل دهنده ي خانواده ي 
هينوبيده نيز شش ندارند. اُنيكوداكتيلوس جاپونيكوس7 يكي از اين گونه هاست كه 
تاكنون فقط در دو جزيره ي شيكوكو8 و هونشوي9 ژاپن شناسايي شده است، طول 
بدن آن ها به 19 س��انتي متر مي رس��د و زيستگاه آن ها مناطق كوهستاني پوشيده از 
درخت با نهرهاي فراوان است. اين سمندرها در مكان هاي بسيار مرطوب و سرد 

و به دور از نور مس��تقيم خورش��يد مثاًل در زير سنگ ها و صخره ها و در شكاف ُكنده ي درختان 
زندگي مي كنند.

2. در راسته ي دوزيستان بدون ُدم، تنها قورباغه ي فاقد ششي كه تاكنون شناسايي شده است، گونه ي باربوروال 
كاليمانتاننسيس10 است. اين قورباغه ها كه كم تر از 7 سانتي متر طول دارد در رودخانه هاي پرسرعت با آب هاي سرد 
و زالل جنگل هاي باراني كالي مانتان � بخش اندونزيايي جزيره ي بورنئي11 � زندگي مي كنند. اين قورباغه ها تنفس 
پوستي دارند و بدن آن ها نسبت به ساير قورباغه ها، پهن تر است كه احتماالً به جذب بيش تر اكسيژن كمك مي كند 

و مانع از غلتيدن آن در نهرهاي داراي جريان آب سريع مي شود.
3. از راسته ي سيسي لين ها يا دوزيستان بدون پا، گونه ي بسيار كمياب اترتوكوانا ايزلتي12 است كه تاكنون فقط 
دو نمونه از آن شناسايي شده است، شش ندارد. اين دوزيست بزرگ ترين مهره دار خشكي زي بدون ششي است كه 
تاكنون شناسايي شده است. طول بدن آن ها به 73 سانتي متر مي رسد و پوستي چين خورده دارند. اين گونه آبزي است 

و نهرهاي خروشان داراي آب هاي سرد نواحي كوهستاني را ترجيح مي دهد. اين دوزيست بومي برزيل است.
تنفس پوستي )تنفس جلدي13( در تبادل گازهاي تنفسي در ساير جانداران نيز نقش دارد. مثاًل در قورباغه هاي 
گاوي بالغ14 حدود 20 درصد اكسيژن و 80 درصد كربن دي اكسيد، در الك پشت ها حدود 25 درصد اكسيژن و 35 
درصد كربن دي اكسيد و در انسان حدود 2 درصد اكسيژن و 3 درصد كربن دي اكسيد از طريق پوست مبادله مي شود. 
در خفاش ها نيز تا 2 درصد اكسيژن و 12 درصد كربن دي اكسيد از طريق پوست بال آن ها با محيط مبادله مي شود. 

________________________________________________________________________پي نوشت

* دبير زيست شناسي خرمشهر
1. Thetrapod
2. Salamanders: order Caudata (Urodela)
3. Frogs and toads: order Anura (Salientia)
4. Caecilians: order Gymnophiona (Apoda)
5. Plethodontidae
6. Hynobiidae
7. Onychodactylus japonicus
8. Shikoku
9. Honshū
10. Barbourula kalimantanensis
11. Borneo
12. Atretochoana eiselti
13. Cutaneuos respiratory
14. Bullfrog

__________________________________________________________________________ منابع
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2. Bickford ‘David; Iskandar ‘ Djoko; ‘Barlian ‘ Anggraini (2008). “A lungless frog discovered on Borneo”. Current Biology 18 (9): R374-R375.
3. Kardong. kenneth V. Vertebrates: comparative anatomy. function. evolution. McGraw Hill Companies. 1998
4. http://wikipedia.org
5. http://amphibiaweb.org
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چكيده
منطقه ی صائين در مرز دو استان آذربايجان شرقی و اردبيل و در مسير شهرستان سراب به نير قرار گرفته و دارای اقليم نيمه خشك 
 47 o 55' 13" 47 الی o 54' 36" 37 و طول های شرقی o 31' 47" 37 الی o 25' 47" سرد كوهستانی است. اين منطقه بين عرض های شمالی
قرار گرفته است. در امتداد غرب به شرق اين منطقه، رودخانه ی باليقلو عبور می كند كه باعث به وجود آمدن شرايط اكولوژيك متفاوت 
در دو سمت رودخانه می شود. ارتفاع بلندترين نقطه ی آن 2320 متر و پست ترين نقطه 1700متر از سطح درياست. منطقه ی مورد بررسی 
به علت قرار گرفتن در مجاورت حوضه ی آتشفشانی سبالن متأثر از فعاليت های آن است، به طوری كه نفوذ توده های آذرين در به وجود 
آوردن سنگ ها و مورفولوژی منطقه سهم به سزايی دارد. زمستان های سرد و طوالنی و تابستان های معتدل از ديگر خصوصيات اين منطقه 
است. فصل خشك در منطقه منطبق بر فصل تابستان است. در بيش تر از چهار ماه از سال متوسط دمای روزانه زير صفر است. متوسط 

بارندگی منطقه برابر 290 ميلی متر و تغييرات آن از 0/3 ميلی متر در مرداد ماه تا 103 ميلی متر در ارديبهشت ماه است.
در اين بررسی تعداد 237گونه ی گياهی متعلق به 163 سرده و 39 خانواده جمع آوری و شناسايی و شكل زيستی آن ها تعيين 
شد كه شامل: 4% پيداُرست )فانروفيت(، 13% نهان ُرست )كريپتوفيت(، 3% پای ُرست )كامفيت(، 22% يكساله )تروفيت(، 55% نيمه 
نهان ُرس��ت )همی كريپتوفيت( و 3% آب ُرس��ت )هيدروفيت( بود و عناصر رويشی ش��امل: 38% ايرانوتورانی، 27% ايرانوتورانی � 
اوروسيبرينی، 15% ايرانوتورانی � اوروسيبرينی � مديترانه ای، 9% ايرانوتورانی � مديترانه ای، 6% جهان وطنی، 3% چند ناحيه ای و %2 

خليج فارسی بود.
تيره ه��ای Lamiaceae , Poaceae , Cruciferae,Fabaceae , Asteraceae به ترتيب با دارا بودن تعداد 25 ،  25 ، 22،   22 و 21 
گونه ی گياهی بزرگ ترين تيره های گياهی منطقه هستند. در بين گونه های گياهی منطقه 86 گونه ی دارويی و 219 گونه ی مرتعی 
تش��خيص داده ش��د. با استفاده از روش های درجه بندی مراتع مشخص شد كه منطقه ی صائين از نظر درجه ی مرتعی، جزو مراتع 

خوب است.

كليدواژه ها: فلورصائين، ايرانوتورافي، فانروفيت، كريپتوفيت، كامفيت، تروفيت

فلور، شكل زيستی، عناصر رويشی 
وگیاهان دارويی منطقه ی صائین

ناصر ساعدی*

کندوکاو

مقدمه
اصالح، احيا و مديريِت صحيِح منابِع طبيعِی تجديد شونده 
)جنگل ها و مراتع( مس��تلزم داشتن ش��ناختی كامل و جامع از 
پوش��ش گياهی از ابعاد مختلف آن اس��ت. تنوع پوشش های 
گياه��ی هر منطقه تحت تأثير محيط اگزوژن )اقليم و ش��رايط 
توپوگرافيك حاكم بر منطقه( و وابس��ته به محيط های آندوژن 
)محيط های متأثر و وابس��ته به نوع پوشش گياهی( آن است و 
بر اين اس��اس می تواند دارای تركيب رستنی های ويژه ای باشد. 
بنابراين، ش��ناخت رس��تنی ها و عوامل مؤثر و وابسته به آن ها 
در ش��ناخت پوش��ش های گياهی در ابعاد مختلف نقش اصلی 
را ايف��ا می كند. بايد در نظر داش��ت كه هيچ ي��ك از گونه های 
گياهی به طور تصادفی در زيس��تگاهی معين بقا نمی يابد و هر 

زيستگاهی دارای تركيبی از عوامل بوم شناختی ويژه است. هر 
محيط با وجود دارا بودن ظاهری يكنواخت، ممكن است دارای 
زيستگاه های متفاوتی باشد و با توجه به تفاوت دامنه بردباری 
گونه های گياهی مختلف در برابر نوسانات عوامل بوم شناختی، 
محيط مزبور می تواند برای گونه يا گونه های چيره، يكنواخت و 

برای گونه های ديگر غيريكنواخت باشد.

روش كار
ابتدا با اس��تفاده از نقشه ی توپوگرافی و عكس های هوائی، 
نقشه های مادر روی كالك تهيه شد. سپس با استفاده از نقشه ی 
مادر و با مراجعه به منطقه، نقشه ی پايه با مقياس 1/10000 تهيه 
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و با استفاده از نقشه ی پايه، نقشه ی ريختارهای اصلی تهيه شد. 
در هر يك از ريختارهای اصلی نيز با توجه به معيار فيزيونوميك 
)شكل ظاهری( ريختارهای فرعی تعيين شد. سپس هر ريختار 
اصلی و فرعی ش��ماره گذاری و با استفاده از معيار فلوريستيك 
)تركيب رستنی ها( در هر ريختار، فرد يا افراد جامعه مشخص 
ش��د. با به كارگيری معيار اكولوژيك )بوم شناختی(، در هر فرد 
جامعه، بر  اساس مشاهده ی هر گونه تغيير در يك يا چند عامل 
اكولوژيك، محي��ط يا محيط های آندوژن موج��ود در هر فرد 
جامعه تعيين ش��د. پس از تعيين محيط های آندوژن به صورت 
تصادفی محل استقرار قطعه ی نمونه )رولوه( مشخص شد. محل 
قطعه ی نمونه با عالمت گذاری و ذكر شماره )كد( روی شيت 
مربوطه مشخص و سپس مشخصات الزم )تاريخ، كد قطعه ی 
نمونه، ارتفاع، درصد ش��يب، جهت شيب، درصد پوشش، نوع 
بس��تر، ويژگی های خاك و ديگر توضيحات( در فرم های تهيه 

ش��ده از قبل درج ش��د و نسبت 
به جم��ع آوری نمونه های گياهی 
و يادداشت آن ها با دادن ضريب 
جامعه پذيری، فراوانی � چيرگی 
هر ي��ك از گونه ه��ای گياهی و 
برداش��ت نمونه خاك اقدام شد. 
برای شناس��ايی گونه های گياهی 
از فلور ايرانيكا، فلور تركيه و هر 
باريوم مركز تحقيقات كشاورزی 
و منابع طبيعی اس��تان آذربايجان 
شرقی استفاده و طيف زيستی بر 

مبنای ميزان درصد فرم های مختلف زيس��تی ترسيم شد. برای 
اين كار از طبقه بندی رانكاير استفاده شد.

نتايج
با استفاده از نقش��ه ی پايه و با توجه به معيار فيزيونوميك 
)ش��كل ظاهری( پنج ريختار اصلی و هف��ت ريختار فرعی به 

شرح زير برای منطقه مشخص شد:
Salix fragilis ريختار درختی رطوبت پسند با گياه بارز 

 Cratagus ريختار درختچه ای نيمه رطوبت پسند با گياه بارز 
meyeri

Tanacetum partenium ريختار صخره ای با گياه بارز 
Veronica anagalis aquatica ريختار آبی با گياه بارز 

Onobrychis cornuta ريختار بوته ای با گياه بارز 
 Prangus ريخت��ار علفی نيمه رطوبت پس��ند با گياه ب��ارز 

pabularia

 Berberis ريختار فرعی درختچه ای رطوبت پسند با گياه بارز 
integrima

Ephedra procera ريختار فرعی بوته ای خشبی با گياه بارز 
Carex nutans ريختار فرعی علفی آب پسند با گياه بارز 

 Trifolium ريختار فرعی علفی رطوبت پس��ند با گياه ب��ارز 
pratens

 ريخت��ار فرع��ی علف��ی نيم��ه رطوبت پس��ند با گي��اه بارز 
Ranunculus arvensis

 Festuca ريختار فرعی علفی نيمه خشكی پسند با گياه بارز 
ovina

در منطقه ی مورد بررسی تعداد 237 گونه ی گياهی جمع آوری 
و شناس��ايی ش��د. اين تعداد گونه ی گياهی به 163 س��رده و 39 
 Lamiaceae, Poaceae, Cruciferae, خانواده تعلق دارند. تيره های
Fabaceae, Asteraceae به ترتيب با دارا بودن تعداد 25 ، 25 ، 22 ،  22و 
21 گون��ه ی گياه��ی بزرگ ترين 
تيره های گياهی منطقه هس��تند. از 
مجموع گونه های گياهی موجود 
در منطقه، تع��داد 189 گونه به دو 
لپه ای ه��ا، 44گونه به تك لپه ای ها، 
س��ه گونه به نه��ان زادان آوندی و 
يك گونه به تيره ی افدراس��ه )حد 
واسط بين بازدانگان و نهان دانگان( 
تعلق دارند. شكل 1 نمودار درصد 
گونه ه��ای گياهی متعل��ق به هر 
خانواده در منطقه ی صائين را نشان 
می دهد. جدول1 بزرگ ترين تيره های گياهی منطقه از نظر تعداد 
گون��ه و جدول 2 بزرگ ترين تيره های گياهی منطقه از نظر تعداد 

سرده را نشان می دهد.
ب��ا اس��تفاده از خصوصيات ظاهری گياه��ان و مراجعه به 
فلورهای مختلف، شكل زيس��تی هر يك از گونه های گياهی 
موجود در منطقه بر اس��اس طبقه بندی رانكاير مش��خص شد. 
اشكال بيولوژيك منطقه ش��امل 55درصد شكل زيستی همی 
كريپتوفيت، 22درصد شكل زيستی تروفيت، 13 درصد شكل 
زيستی كريپتوفيت، 4 درصد شكل زيستی فانروفيت، 3 درصد 
ش��كل زيس��تی كامفيت و 3 درصد هيدروفيت است. شكل 2 
نمودار قرصی درصد گونه های گياهی متعلق به هر شكل زيستی 

را در منطقه ی مورد بررسی نشان می دهد.
با استفاده از فلورهای مختلف، نوع عنصر رويشی هر يك 
از گونه های گياهی منطقه تعيين ش��د. در پوشش گياهی مورد 
بررسی، ناحيه ی ايرانوتورانی 38%، ايرانوتورانی � اوروسيبرينی 

فانروفيت،  وجود درصدهای مختل��ف 
كريپتوفيت، كامفي��ت، تروفيت و همی 
كريپتوفيت نشان از تنوع باالی گياهی در 
منطقه دارد و وجود درصد باالی شكل 
زيستی همی كريپتوفيت )55٪( در منطقه 
نش��ان دهنده ی اقليم كوهستانی سرد و 

نيمه خشك حاكم بر منطقه است



36

ش
موز

آ
 1

38
ن 8

ستا
 زم

ی 2
ره 

شما
ّوم 

 س
ت و

س
 بی

ه ی
ور

د

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

Co
m

po
sit

ae
-

Pa
pi

lio
na

ce
ae

Cr
uc

ife
ra

e
G

ra
m

in
ea

e
La

m
ia

ce
ae

U
m

be
lil

er
ae

Sc
ro

ph
ul

ar
ia

ca
e

Ro
sa

ce
ae

Bo
ra

gi
na

ce
ae

Ra
nu

nc
ul

ac
ea

e
Li

lic
ea

e
Ca

rio
ph

yl
ac

ae
a

Pa
pa

ve
ra

ce
ae

Po
ly

go
na

ce
ae

Cy
pe

ra
ce

ae
G

er
an

ia
ce

ae
H

yp
er

ic
ac

ea
e

Iri
da

ce
ae

Co
lc

hi
ca

ce
ae

Ch
en

op
od

ia
ce

ae
Eq

ui
ce

la
ce

ae
Eu

ph
or

bi
ac

ea
e

M
al

va
ce

ae
O

na
gr

ac
ea

e
O

rc
hi

da
ce

ae
Pl

an
ta

gi
na

ce
ae

Ru
bl

ac
ea

e
Sa

lic
ac

ea
e

Vi
ol

ac
ea

e
A

lli
ac

ea
e

A
m

ar
an

lh
ac

ea
e

A
m

ar
yl

lid
ac

ea
e

A
lh

yr
ic

ac
ea

e
 B

er
be

rid
ac

ea
e

Ca
m

pa
nu

la
ce

ae
Ep

he
dr

ac
ea

e
Ju

oc
ac

ea
e

So
la

na
ce

ae
U

rti
ca

ce
ae

o

5

10

15

20

25

30

 ،%15 مديتران��ه ای   � اوروس��يبرينی   � ايرانوتوران��ی   ،%27
ايرانوتورانی � مديتران��ه ای9%، جهان وطنی 6%، چند ناحيه ای 
3% و خليج فارس��ی 2% است. ش��كل 3 نمودار قرصی درصد 
نواحی رويشی گونه های گياهی منطقه ی مورد بررسی را نشان 

می دهد.
بررس��ی های انجام گرفته منجر به تش��خيص 86 گونه ی 
دارويی متعلق به 25 خانواده در منطقه ی مورد بررس��ی ش��د. 
بنابراين می توان گفت كه 36/3 درصد گونه های گياهی منطقه را 
گياهان دارويی تشكيل می دهند. از مهم ترين گونه های دارويی 

منطقه می توان به اين گياهان اشاره كرد:
 Alkanna orientalis, Anchusa italic, Nasturitum
 officinale, Mentha longifolia, Orchis palustris,
 Tripleurospermum disciforme, Stachys lavandulifolia,
 Thymus caucasicus Hypericum perforatum, Prangos
 ferulacea, Scrophularia variegate, Rumex patientia Iris
 germanica, Eremostachys laciniata, Salvia aethiopis,
Phlomis tuberosa
در تعيين ويژگی های مرتعی بايد به تراكم، سطح پوشش، 
فركانس و عوامل بوم شناختی معين توجه داشت. از كل گياهان 
مرتعی منطق��ه، گونه ه��ای كالس I، 17/81درصد، گونه های 
كالس II، 46/78 درصد و گونه های كالس III، 35/62 درصد 
گياهان مرتعی منطقه را تش��كيل می دهند. بنابراين با توجه به 
تركيب گونه ای گياهان منطقه )بيش از 50 درصد گياهان مرتعی 
از كالس های I و II( و باال بودن زادآوری و شادابی كالس های 
I و II، پايين بودن فرس��ايش خ��اك و اين كه درصد گونه های 
 III و آن ه��م بيش ت��ر از كالس I بيش ت��ر از كالس II كالس
اس��ت، می توان گفت كه منطقه از نظر درجه بندی مراتع جزو 

مراتع خوب است. وجود گياهان مرتعی با ارزش مرتعی زياد و 
فراوانی � چيرگی قابل توجه، نشان دهنده ی پتانسيل زياد مرتعی 
بخشی از منطقه است. در صورتی كه بخش ديگری از منطقه به 
علت چرای مفرط و برداشت ها، دخالت ها و مديريت نامناسب، 
تخريب شده و از نظر مرتعی ارزش قابل توجهی ندارد. از بين 
گياهان مرتعی منطقه، ش��بدر سفيد Trifolium repens و علف 
بره س��وزنی Festuca ovina به علت مقاومت نسبت به چرا و 
تردد و دام ها در مناطق با چرای مفرط نيز حضور دارند. در اين 
قسمت ها ساير گياهان مرتعی منطقه به طور كامل حذف شده اند. 
در مناطقی كه دام دسترس��ی چندانی ندارد، گونه هايی از قبيل 
 Trifolium pratense و ش��بدر قرم��ز Medicag sativa يونجه
گسترش  بيش تر دارند. اين امر نشانگر مقاومت كم تر اين گونه ها 
به چرای مفرط است. شبدر كوهی Trifolium montanum در 
مناطق مرتفع تر منطقه ديده می شود. گونه های مرتعی مانند جو 
 Alopecurus و دم روباهی رونده Hordeum violaceum بنفش
در   Hordeum bulbosum پي��از دار  ج��و  و   arundianaceu

بخش های مسطح و كم شيب منطقه حضور دارند.

بحث
نتايج حاصل از بررسی گونه های گياهی نمايان گر وضعيت 
اكولوژيك متنوع در منطقه و در نتيجه تنوع زياد گونه ای است. 
به طوری كه وجود ريختارهای مختلف در منطقه، نشان دهنده ی 
تنوع وضعيت اكولوژيك منطقه اس��ت كه باعث به وجود آمدن 

زيستگاه های مختلف و تنوع زيستی گوناگونی شده است.
وجود درصدهای مختلف فانروفيت، كريپتوفيت، كامفيت، 
تروفيت و همی كريپتوفيت نشان از تنوع باالی گياهی در منطقه 
دارد و وجود درصد باالی شكل زيستی همی كريپتوفيت )%55( 
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در منطقه نش��ان دهنده ی اقليم كوهس��تانی سرد و نيمه خشك 
حاكم بر منطقه است.

از نواحی رويش��ی، ناحيه ی رويش��ی ايرانوتورانی )%38( 
بيش ترين ناحيه ی رويشی منطقه است و حضور بيش تر ناحيه 

ايرانوتورانی نقش به سزايی در غنای فلور منطقه دارد.
خانواده های Asteraceae و Fabaceae بيش ترين تعداد از 
گونه های گياهی منطقه را به خود اختصاص داده اند كه عمدتًا به 
دليل شكل رويشی پايای )همی كريپتوفيت( اين گياهان است 
كه برای س��ازش با شرايط محيطی س��رد و كوهستانی تحول 

يافته اند.
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IT ايرانوتورانی، ES اوروسيبرينی، M مديترانه ای، COSM جهان وطنی، K خليج فارس و PL چند ناحيه ای.
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نام تيرهتعداد گونه

26
25
23
22
21

Asteraceae
Fabaceae

Cruciferae
Poaceae

Lamiaceae

              

نام تيرهتعداد سردهبزرگ ترين سرده
Alyssum-Arabis-Lepidium

Centaurea
Bromus
Nepeta

Bunium-Prangos
Astragalus
Alchemilla

18
16
15
15
10
9
9

Cruciferae
Asteraceae

Poaceae
Lamiaceae

Umbeliferae
Fabaceae
Rosaceae

  
جدول1- بزرگ ترين تيره ها از نظر تعداد گونه   جدول2ـ بزرگ ترين تيره های گياهی منطقه از نظر تعداد
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علي مهاجران يكي از عكاسان 
جوان حيات وحش كشورمان است. 
او س��اعت ها و روزهاي بسياري از 
عمر خود را  دوربين در دست، در 
كمين گاه ها گذرانده است تا بتواند 
عكس هايي گويا و زيبا از جانوران 
پيرام��ون ما بگيرد و تنوع زيس��تي 
قاب هايي  در  را  محيط زيس��ت مان 
به ديگران نش��ان دهد. ش��ركت در 
چند نمايشگاه و تهيه ي عكس براي 
چن��د كت��اب در زمينه هاي طبيعت 
و حيات وح��ش اي��ران از جمله ي 

كارهاي ايشان است.

 آقاي مهاجران، ممكن است بفرماييد 
چه ش��د به عكاس��ي از حيات وحش 
عالقه مند ش��ديد؟ به عبارت ديگر چه 
چيزهاي��ي در طبيع��ت و حيات وحش 

شما را مجذوب خود كرده است؟
� به طور مش��خص مي توانم بگويم 
تنوع زيستي و لزوم حفاظت از آن كه يكي 
از جاذبه هاي كره ي زمين اس��ت، عامل 
گراي��ش من به طبيع��ت و حيات وحش 

بوده است.
 تنوع زيستي از نظر شما چه مفهومي 

دارد و چرا بايد از آن حفاظت كرد؟
� خداوند متعال قدرت و زيبايي خود 
را در تنوع مخلوقات به نمايش گذاشته و 
لذا يكي از جلوه هاي زيباي طبيعت، تنوع 
موجودات آن اس��ت. زندگي را مي توان 
در محيط هاي مختلف اين كره ي خاكي 
به روش��ني مالحظه كرد. مي توان تپش 
زندگ��ي را در گس��تره اي از محيط هاي 
زيست  گوناگون، از چشمه هاي آب گرم 
كه دماي 80 درجه س��انتي گراد دارند، تا 

سرماي فوق العاده ي مناطق قطبي احساس 
كرد. زندگي در همه جا، از مرتفع ترين قلل 
زمين تا عمق 10000 متري اقيانوس ها در 
جريان است. تنوع زيستي صدها ميليون 
سال اس��ت كه از ويژگي هاي اين كره ي 

خاكي است.
تنوع زيس��تي مفهومي فراگير است 
ك��ه گوناگون��ي زندگ��ي، گوناگون��ي 
اكوسيستم ها،  تنوع گونه ها اعم از گياهان 
و جان��وران و تك س��لولي ها و هم چنين 
تنوع ژن را دربرمي گيرد. تنوع زيستي به 
خودي خود قابل احترام اس��ت، چرا كه 
همه ي موجودات زنده حق حيات دارند 
و اين حق انسان را موظف مي كند براي 
حفظ طبيعت و اجزاي آن چاره انديش��ي 
كند. از سوي ديگر، روند پيشرفت انسان 
و رشد جمعيت جوامع انساني در يكصد 
س��ال اخير ب��دون بها دادن ب��ه طبيعت 
خس��ارت س��نگين و جبران ناپذيري بر 
طبيعت تحميل كرده است و بسياري از 
اكوسيستم ها به دست آدمي نابود شده اند. 
بس��ياري از گونه ها كه حاصل ميليون ها 
سال فرايند تغيير، تحول و تكامل بوده اند 
در اندك زماني منقرض شده اند. در حال 
حاضر روند انقراض اين گونه ها با سرعت 
زياد ادام��ه دارد و طبق بعضي برآوردها، 
س��االنه حدود 10000 گون��ه ي گياهي 
و جان��وري در جهان نابوده مي ش��وند. 
بنابراين، براي حفاظت و پاسداشت اين 
نعمت الهي اطالع رس��اني و آشنا كردن 
همه ي اقش��ار جامعه يك��ي از مهم ترين 
ابزارهاس��ت و براي اين كار عكاس��ي و 
تصويرب��رداري از اجزاي تنوع زيس��تي، 
يكي از مهم ترين ابزارهاس��ت. چه نغز و 
پرمعني گفته اند كه ما زمين را از پدران مان 

زمین را از
كودكان مان قرض گرفته ايم

کندوکاو

به ارث نبرده ايم، بلكه آن را از كودكان مان 
قرض گرفته ايم.

 ش��ما از چ��ه زمان��ي و چگونه به 
حيات وحش عالقه مند شديد؟

� آغ��از آش��نايي من ب��ا طبيعت و 
حيات وح��ش ب��ه صورت ج��ّدي پس 
از اش��تغال به كار در موزه ي ملي تاريخ 
طبيعي در سال 1381 بود. اين امر باعث 
ش��د كه با تعدادي از نخبگان اين حوزه 
آشنا شوم. عالقه اي كه پيش تر نسبت به 
عكاسي داشتم نيز انگيزه اي شد كه شروع 
به عكاسي از طبيعت و حيات وحش كنم. 
به علت عالقه ي بسيار فراواني كه به اين 
رشته از عكاسي داشتم، به تدريج موضوع 
اصلي كارم عكاسي از حيات وحش شد 
كه تاكنون نيز ادامه يافته اس��ت. در سال 
1385 با حمايت ه��اي مدير وقت موزه 
مل��ي تاريخ طبيعي ايران كه به دفتر تنوع 
زيستي و موزه هاي تاريخ طبيعي تغيير نام 
يافته بود، با گذراندن دوره هاي آموزشي 
خانه ي عكاسان ايران اين امر را با جديت 
بيش تري دنبال كردم. پس از آن يك دوره 
عضو هيئت مديره ي انجمن عكاسان نگاه 

بودم ...
 ... و هم اكنون مشغول چه كاري در 

اين زمينه هستيد؟
� در ح��ال حاض��ر ب��ا تع��دادي از 
دست اندركاران عكاسي از حيات وحش، 
در حال آماده س��ازي اطلس گردشگري 
مناطق حفاظت ش��ده ي كشور در 8 جلد 

هستيم.
 عك��س در ش��ناخت و حفاظت از 
حيات وحش چ��ه اهميت��ي دارد؟ آيا 
كاراي��ي عك��س از رس��انه هاي ديگر 

بيش تر است؟
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� حتماً ش��نيده ايد كه مي گويند يك 
عك��س ممكن اس��ت به ان��دازه ي 100 
صفحه نوش��ته حرف بزند! براي نمونه، 
اگر چند عكس زيب��ا در كنار مقاله اي از 
گوزن زرد ايران��ي و اهميت حفاظت از 
آن ق��رار دهيم، تأثي��ر آن را صد چندان 
كرده اي��م. بنابراين، كار ما اين اس��ت كه 
با گرفتن عكس از اجزاي تنوع زيس��تي، 
زيبايي ها و ش��گفتي هاي نهفت��ه در دل 
طبيع��ت را به نماي��ش درآوريم. زندگي 
ماشيني امروزي امكان رفتن به دل طبيعت 
را به بس��ياري از ما نمي دهد. ما عكاسان 
طبيع��ت و حيات وحش س��عي مي كنيم 
كه اين زيبايي ه��ا را در قابي در معرض 
ديد همگان قرار دهيم. بنابراين، بيننده ي 
عكس ها بدون تحمل زحمت و مشقت، 
هزينه و بدون رويارويي با خطرهايي كه 
ممكن اس��ت وجود داشته باشند، گويي 
جانوراني چون خرس، گوزن زرد ايراني، 
پرندگان، خزن��دگان و منظره هاي بديع 
طبيع��ي از مناطق دور از دس��ترس را از 
نزديك مي بيند و با جلوه هايي از طبيعت 
ايران بيش تر آشنا مي شود. بسياري از ما 
حتي نمي توانيم تصور كنيم كه در ايران 
چنين جلوه هايي وجود دارد. البته،  بخش 
ديگر كار م��ا ثبت علمي اج��زاي تنوع 
زيس��تي به منظور كاربرد آن ها در تهيه ي 
شناسنامه و بررسي و پژوهش هاي علمي 

است.
 هن��ر عكاس��ي از حيات وح��ش با 
شاخه هاي ديگر عكاسي چه تفاوت هايي 

دارد؟
� ب��ه نظر من عكاس��ي ب��ه صورت 
عام جذاب اس��ت و در ميان شاخه هاي 
عكاسي، عكاسي از حيات وحش يكي از 
البته،  پرخطرترين و سخت ترين هاست. 
در صورتي كه ج��ّدي و حرفه اي به اين 
هنر بپردازيم. براي تهيه ي يك عكس زيبا 
از يك مار هميش��ه احتمال مارگزيدگي 
وجود دارد. هنگام عكاس��ي از حيوانات 
وحشي همواره احتمال دارد كه جانور به 
عكاس حمله كند كه البته به نظر من اين 

خود به جذابيت و زيبايي كار مي افزايد.

ي��ادآوري اين نكت��ه را هم ضروري 
مي دانم اش��اره كنم ك��ه در واقع ما براي 
تهيه ي عكس وارد قلمرو زندگي جانور 
وحش��ي مي ش��ويم و اين وظيفه ماست 
ك��ه حريم آن را رعايت كنيم و به جانور 
احترام بگذاريم. مثل اين  اس��ت كه يك 
عكاس براي تهيه ي يك عكس از ديوار 
خانه ي شما باال آمده و به حريم شخصي 
شما پا گذاشته باشد. بنابراين، فكر نكنيم 
كه جانور وحش��ي بي عل��ت به ما حمله 
مي كند. معموالً علت اصلي حمله ترس 
اس��ت.عكاس موف��ق حيات وحش بايد 
اطالعات كامل��ي درب��اره ي جانوران و 
رفتارهاي آن ها داشته باشد و اين شناخت 
امكان تهيه ي عكس مناسب را براي وي 
فراهم مي آورد. به طور كلي عكاس��ي از 
حيات وحش نيازمند عالقه ي بسيار زياد، 
حوصله ي ف��راوان و دقت  بس��يار زياد 

است.
 اگ��ر معلمان بخواهند به عكاس��ي 
از حيات وحش بپردازن��د و از اين راه 
عالق��ه ي دانش آموزان را ب��ه طبيعت،  
اكوسيستم ها و به ويژه به حيات وحش 

جلب كنند، بايد چه بكنند؟
� خ��وب، طبيعي اس��ت ك��ه اولين 
نياز، آش��نايي با اصول اوليه ي عكاسي و 
به كارگيري دوربين، ش��ناخت توانايي ها 
و محدوديت هاي آن و سپس استفاده از 
اين دان��ش در راه ثبت عكس از اجزاي 
تنوع زيستي است. افزايش اطالعات در 

رابطه ب��ا مناطق، گونه ها، خصوصيات و 
رفتارهاي جانوران، آشنايي با محيط بانان 
باتجربه، عالقمندان به طبيعت، مطالعه ي 
كتاب ها و مق��االت موجود در اين زمينه 
و ش��ناخت و اس��تفاده از محيط ه��اي 
مناس��بي كه نزديك مح��ل زندگي آن ها 
وجود دارد كه مي تواند براي ش��روع كار 
مبناي مناس��بي باش��د. البته، منظور ما از 
حيات وحش فقط گونه هاي وحشي مانند 
پلنگ، پوزپلنگ، خرس، گياهان كمياب و 
پرندگان كميابي چون كبك دري نيست؛ 
بلكه گل ه��اي درون باغچ��ه، پروانه ها، 
حش��رات، پرندگاني هم چون گنجشك، 
كبوتر و بس��ياري ديگر از گونه هايي كه 
در محيط اط��راف ما زندگي مي كنند نيز 
سوژه هاي بس��يار جالب و جذابي براي 
عكاسي از اجزاي تنوع زيستي و به ويژه 

از حيات وحش هستند.
 ممكن است كتاب يا كتاب هايي در 

اين زمينه معرفي كنيد؟
� يك��ي از كتاب هايي ك��ه در رابطه 
با عكاس��ي از حيات وح��ش با توجه به 
خصوصيات بومي ايران تهيه و منتش��ر 
ش��ده اس��ت، كتاب »فنون عكاس��ي از 
حيات وح��ش« نوش��ته آق��اي نبي��ان از 
انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست 
اس��ت كه حاوي اطالعات بسيار مفيدي 
براي كس��اني اس��ت كه به اين رشته از 

عكاسي عالقمند هستند.
 سپاس گزاريم.
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شکل 1. تزريق ژن افزايش رنگيزه در اطلسي به جاي
 پررنگ تر كردن گل، باعث ابلق شدن آن مي شود.

RNAريز ،RNA تداخل ،siRNA ،miRNA :كليدواژه ها

RNA پيك، مولكولي اس��ت تك رشته اي كه به عنوان الگو 
براي پروتئين سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. RNA هم مانند 
 DNAمي تواند با RNA مكمل خود مولكولي دورشته اي بسازد. 
به مولكولي كه مكمل RNA پيك اس��ت، RNAي بي معنا1 يا 
aRNA گفته مي ش��ود. تشكيل مولكول RNA دورشته اي بيان 
ژن را در بسياري از موجودات شامل گياهان، حشرات، كرم ها، 

قارچ  ها و پستانداران مهار مي كند.

هم مهاري
كشف تأثير مهاري RNA در گياهان براي اولين بار در حدود 
دو دهه  پيش اتفاق افتاد. در س��ال 1990 ناپولي2 و جورجنس3 
تالش كردن��د تا رنگ ارغواني گل ها را با تزريق ژن مس��ئول 
اين كار در گياه اطلس��ي پررنگ تر كنند؛ اما از نتيجه ي اين كار 
متحير شدند. گل ها به جاي پررنگ تر شدن، ابلق يا كاماًل سفيد 
شدند )شكل 1(. اين پديده هم مهاري4 ناميده شد، زيرا هم بيان 

ژن موج��ود )ژن اصلي ايجاد رنگ ارغواني( و هم ژن تزريقي 
)ژن پررنگ كننده ي رنگ ارغواني( را مهار كرد. مشاهداتي مشابه 
به وسيله ي آزمايشگاه ماسينو5 روي كپك نوروسپورا كراسا نيز 
صورت گرفت. آنان پس از اين كه ژني را براي افزايش بيان ژن 
رنگيزه ي نارنجي وارد اين قارچ كردند، يك سوم قارچ ها به جاي 
ايجاد رنگيزه ي نارنجي، آلبينو شدند. تحقيقات بيش تر نشان داد 
ك��ه مولكول RNAي حاص��ل از ژن ورودي يا RNA آماده ي 
 mRNA تزريق شده به س��لول، مي تواند باعث خاموش شدن

درون سلول شود. 
اولين تالش ب��راي خاموش ك��ردن mRNA در جانوران 
توس��ط گائو و كمفوس6 در 1995 صورت گرفت. هدف آنان 
مهار ژن Parl در كرمC.elegans با تزريق aRNA بود. در آن 
 mRNA كه تك رشته اي است با aRNA زمان تصور مي شد كه
جفت مي شود و از ترجمه جلوگيري مي كند يا باعث  تجزيه ي 
آن توسط ريبونوكلئاز سلول مي شود. اما اگر mRNA ي آماده به 
داخل سلول وارد شود چه اتفاقي مي افتد؟ چون هر دو رشته ي 
پيك به يك ديگر متصل نمي ش��وند، منطقي است كه فكر كنيم 
هي��چ اتفاقي نمي افتد. اما در واقع عكس آن روي مي دهد. گائو 
و همكارانش در يك آزمايش كنترل شده، RNAي پيك مربوط 
به ژن Parl را وارد س��لول كردند و در كمال تعجب ديدند كه 
RNA پيك نيز باعث مهار mRNA درون سلول مي شود! اين با 
تصور فوق در مورد علت مهار mRNA تناقض دارد. در س��ال 
1998 فاير، ملو و همكاران به روشني توضيح دادند كه مولكول 
RNA دورشته اي، كه احتماالً درون سلول به وجود مي آيد، عامل 
اصلي تجزيه ي mRNA است و RNA تك رشته اي وارد شده به 
سلول مستقيماً باعث مهار شدن mRNA درون سلول نمي شود. 
آنان آلوده بودن RNA ي پيك ورودي به RNA ي دورش��ته اي 

siRNA، miRNA و روند 
RNA ابوالفضل ياسايي*تداخل

کندوکاو
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را علت به وجودآمدن تناقض فوق دانستند واظهارداشتند كه 
RNA ي پيك آماده ش��ده به وسيله ي RNA پلي مراز باكتريوفاژ 
RNA ي دورشته اي آلوده شده است. در مورد گل هاي اطلسي 

نيز همين اتفاق رخ داده بود.
 ،C.elegans فاير و ملو و تيمش در يك مطالعه براي مهار ژن در كرم
تصميم گرفتند به جاي aRNA، تركيبي از aRNA و mRNA را باهم 
وارد سلول كنند. نتيجه اين كه توان تركيب اين دو در خاموش ساختن 
ژن 10 تا 100 برابر هر كدام به تنهايي بود. لذا آنان پيش��نهاد دادند كه  
aRNA و  mRNA، در سلول، RNAي دورشته اي را به وجود مي آورند 
كه اين  RNAي دورش��ته اي  RNAي پيك درون س��لول را آلوده و 
مهار مي كند. معرفي RNAي دورشته اي به جاي تك رشته اي به عنوان 
RNA اين سؤال را پيش آورد كه سازوكار عمل mRNA مسئول مهار
ي دورشته اي در تجزيه يا مهار RNAي پيك چگونه است؟ RNAي 
دورشته اي كه ديگر نمي تواند مانند تك رشته اي به  mRNA متصل شود 
و آن را مهار كند! از آن جايي كه تزريق RNA ي دورشته اي به داخل 
سلول باعث خاموشي يا مهار سيستمي مي شد، اين فرضيه مطرح شد 
كه واسطه هايي در سلول براي اين عمل وجود دارد. اين كه خاموشي 
مي توانست از والدين به فرزندان منتقل شود، خود دليلي بر تأييد اين 
فرضيه بود. سازوكار عملكرد RNAي دورشته اي در تجزيه يا مهار 

RNAي پيك در قسمت بعد خواهد آمد.
پدي��ده ي مهار ژن با واس��طه ي RNA كه تداخل RNA يا 
RNAi7 و در بياني ديگر خاموش��ي ژن پس از رونويسي8 يا به 

اختصار PTGS ناميده شد، بعدها در مگس سركه، نوعي ماهي 
)Zebrafish( و پس��تانداران شناخته شد. آزمايش مهار ژن به 
روش RNAi در پس��تانداران در ابتدا موفق نبود، زيرا RNAي 
دورشته اي باعث پاسخ شديد اينترفرون مي شد. اين پاسخ مهار 
بيان تمام ژن ها و در نتيجه مرگ سريع سلول را به دنبال داشت. 
RNA توماس تاشل9 و همكارانش دريافتند كه وارد كردن يك

ي دورشته اي مصنوعي باعث واكنش اينترفرون نمي شود، ولي 
باعث تجزيه ي mRNA با توالي خاص مي شود. تاشل انتخاب 
خود را بر مبناي وجود RNAهاي كوچكي قرار داد كه در پايان 
پردازش در س��لول توليد مي شدند و 21 تا 22 نوكلئوتيد طول 

داشتند. اين مولكول ها سپس RNAهاي كوچك 
تداخل كننده10 ناميده ش��دند. مهار توليد پروتئين با 

وارد كردن RNA بي معنا در داخل سلول، امكان فوق العاده اي 
براي محققان است. ژني كه aRNA را ُكد مي كند، مي تواند به 
خوبي و به راحتي به وسيله ي وكتور يا تفنگ ژني به داخل سلول 
وارد شود. وقتي aRNA وارد سلول شد، مي تواند به طور خاص 
توليد پروتئين هدف را با اتصال به mRNA مهار كند. اين روش 
براي مطالعه ي عملكرد ژن، س��ريع و آرماني است. استفاده از 

aRNA به عنوان وس��يله اي در اي��ن زمينه امكان هيجان انگيزي 
براي بسياري از زيست شناسان مولكولي است.

11RNA كشف ريز
كش��ف ريز RNA براي اولين بار در س��ال 1993 در زماني 
ص��ورت گرفت كه محققان ب��ر روي ژن lin-4 و ژن هدف آن 
 lin-4  كار مي كردند. لي و همكارانش12 با كلون كردن ژن lin-14
دريافتند كه اين ژن پروتئيني را كد نمي كند، بلكه محصول نهايي 
آن ي��ك RNAي كوچك ب��ه طول 22 نوكلئوتيد اس��ت كه از 

در س��ال 1998 فاير، ملو و همكاران به 
 RNA روشني توضيح دادند كه مولكول
دورش��ته اي، كه احتماالً درون س��لول 
به وجود مي آي��د، عامل اصلي تجزيه ي 
mRNA اس��ت و RNA تك رشته اي 
وارد شده به سلول مستقيماً باعث مهار 

شدن mRNA درون سلول نمي شود
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پروتئين نيست. رونويسي اين ژن نوعي RNA توليد مي كند 
كه پيش ساز ريز RNA است )شكل RNA .)2ي پيش ساز 
تاخ��ورده و بخش هاي مكمل آن باهم جفت مي ش��وند و 
ساختار سنجاِق سر را به وجود مي آورند. آنزيمي به نام دايسر 
حلقه ي س��نجاق سر را قطع كرده و RNAي دورشته اي به 
طول 21 تا 22 جفت باز ايجاد مي كند. س��پس مجموعه ي 
پروتئين��ي، كه كمپلك��س خاموش كنن��ده ي 13RNA يا به 
اختصار RISC ناميده ش��ده، به RNAي دورشته اي متصل 
مي ش��ود، يك رشته را تجزيه مي كند و يك رشته را كه در 
واقع همان ريز RNA اس��ت باقي مي گذارد. ريزRNA در 
حالي كه به مجموعه ي پروتئيني وصل است، مي تواند به هر 
mRNA كه توالي مكملش را داشته باشد، متصل شود. بيان ژن 
 RISC سپس به يكي از اين دو روش مهار مي شود؛ يا آنزيمي در
كه اساليسر14 ناميده شده mRNA را در محلي كه ريز RNA به 
آن متصل اس��ت تجزيه مي كند، و يا اين كه بخش دورشته اي كه 
از اتصال ريز RNA و mRNA به وجود آمده از ترجمه توس��ط 

ريبوزوم جلوگيري مي كند.
محقق��ان تاكن��ون ك��د 116 ژن ري��ز RNA را در ك��رم 

C.elegans و 227 ژن را در آدمي شناسايي كرده اند.
دخال��ت ري��ز RNAها به طور كل��ي در اي��ن فرايندها در 

موجودات مختلف مشخص شده است:

پيش ساز سنجاق سر مانندي به دست مي آيد )شكل 2(. اين 
مولكول بدون اين كه سطح mRNAي ژن lin-14 را تغيير 
دهد، توليد پروتئين مربوط به اين ژن را بلوكه مي كرد. اين 
مولكول كه ريز RNA ناميده ش��ده، نقش مهمي را در بيان 

تنظيم بيان ژن ايفا مي كند.

شناخت ريز RNAها، كشف نسبتاً جديدي است كه 
دانش ما را در مورد كنترل بيان ژن دگرگون كرده اس��ت. 
ريز RNAها در موجودات مختلفي نظير كرم ها، حشرات، 
گياهان و پستانداران يافت شده اند و روندهاي مهمي نظير 

رشد، تكوين و رفتار را تنظيم مي كنند.

سازوكار تنظيم بيان ژن به وسيله ي ريز RNAها
ريز RNA به وسيله ي ژني كد مي شود كه مسئول سنتز 

ريز RNAها در موجودات مختلفي نظير 
كرم ها، حش��رات، گياهان و پستانداران 
يافت ش��ده اند و روندهاي مهمي نظير 

رشد، تكوين و رفتار را تنظيم مي كنند

RNA شکل 2. سازوكار روند تداخل

دايسر

دايسر

سيتوپالسم

هسته

miRNA ژن

miRNA پيش ساز

تاخوردن پيش ساز و
 ايجاد سنجاق سر

RNAي
 دورشته اي

RISC
 mRNA به    miRNAهدف متصل مي شود

mRNA تجزيه ي
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1. تمايز سلولي
2. تكثير سلول و تكوين اندام ها

3. كنترل زمان بندي تكوين
4. مرگ برنامه ريزي شده ي سلولي

5. تنظيم ريخت زايي
6. تنظيم ترشح انسولين

7. ذخيره ي چربي
8. سرطان و بيماري

siRNA و miRNA تفاوت و شباهت
 RNAهستند. ريز aRNA هر دو جزو siRNA  و miRNA
از روي نوعي از RNA توليد مي شود كه به وسيله ي ژنوم سلول 
رمز مي ش��ود، ولي siRNA، يك RNAي دورشته اي است كه 
به وسيله ي ژنوم هسته اي توليد نمي شود، بلكه منشأ خارجي دارد. 
براي مثال س��يكل زندگي و تكثير بسياري از ويروس ها شامل 
يك مرحله ي RNAي دورشته اي اس��ت. RNAي دورشته اي 
وارد فرايند تداخل RNA مي شود، همانند آن چه كه در مورد ريز 
RNA گفته شد، RNAي دورشته اي به وسيله ي دايسر به قطعات 
 RISC كوچك تر تبديل مي شود و سپس مجموعه  ي پروتئيني مشابه
كه روي RNAي دورشته اي پيش ساز ريز RNA عمل مي كند، به 
RNA ،RNA ها نيز متصل مي شود. در روند تداخلRNA اين
ي كوچ��ِك تداخل كننده دقيقاً مانن��د ريز RNA عمل مي كند؛ 
يعني توالي مكمل siRNA در mRNA هدف قرار گرفته، تجزيه 

مي شود و يا ترجمه ي آن بلوكه مي شود.

مواردي از كاربردها
استفاده از تداخل RNA يا RNAi براي درمان سرطان مورد 
تحقيق قرار گرفته است. تزريق aRNA كه مكمل پروتوانكوژن 
 B است، مي تواند در درمان برخي لنفوماي سلول هاي BCL-2
لوسمي مفيد باشد. يانگ سان لي15 و آنيديا داتا16 در بررسي هايي 
ديگر در دانشگاه ويرجينيا نشان داده اند كه ريزRNAها مي توانند 
از بي��ان بي��ش از حد ي��ك ژن كه HMGA2 ناميده مي ش��ود، 
جلوگي��ري كنند. اي��ن ژن به ايجاد بافت چرب��ي و تومورهاي 
خاص و نيز چاقي حاصل از تغذيه ارتباط دارد. اليگوداكس��ي 
نوكلئوتيدها17 نيز براي درمان بيماري هاي انس��ان مورد بررسي 

قرار گرفته اند. ODN ش��بيه  aRNA، اما س��اختگي است و از 
دئوكس��ي ريبونوكلئوتيد به جاي ريبونوكلئوتيد س��اخته شده 
 HIV-1 براي بررس��ي تأثير آن در مقابل ويروس ODN .است
و سيتومگالوويروس )يكي از اعضاي هرپس ويروس(، آسم و 

سرطان هاي معيني مورد آزمايش قرار گرفته است.
روند RNAi براي كاهش ميزان كلسترول و در نتيجه كاهش 
بيماري هاي قلبي عروقي نيز مورد آزمايش قرار گرفته است. در 
 �(ApoB)B ژن آپوليپوپروتئين ،siRNA اين تحقيق به وسيله ي
پروتئيني را كه در ترشح و تجمع يافتن كلسترول بد دخالت دارد 
هدف قرار مي دهد و باعث كاهش شديد اين پروتئين در خون 

و در پي آن كاهش ميزان كلسترول در سرم خون مي شود.

اس��تفاده از aRNA براي توليد صنعتي غذا نيز مورد توجه 
قرار گرفته است. شما ممكن است در مورد گوجه فرنگي فالور 
ساور18 چيزي شنيده باشيد )بيش تر بدانيد صفحه ي 47 كتاب 
پيش دانشگاهي(. مي دانيد كه اين گوجه فرنگي به وسيله ي شركت 
 FDA كالگن در 1991 در كاليفرنيا توليد، و در 1994 به وسيله ي
)سازمان غذا و داروي آمريكا( تأييد شد. اين گوجه فرنگي اولين 
 FDA غذاي توليد ش��ده با فناوري زيس��تي بود كه به وسيله ي
ارزيابي شد. يك مش��كل در ارتباط با توليد گوجه فرنگي اين 
است كه گوجه فرنگي بايد وقتي هنوز سبز است، برداشت شود؛ 
چون اگر هنگام برداشت رسيده و نرم باشد، در اثر جابه جايي له 
مي شود. آنزيمي كه باعث رسيدن گوجه فرنگي مي شود، آنزيم 
پلي گاالكتوروناز اس��ت. اين آنزيم پكتي��ن را تجزيه و ميوه را 
نرم مي كند. ش��ركت كالگن بيان ژن كدكننده ي اين آنزيم را با 
وارد ك��ردن يك aRNA كه به mRNA آنزيم پلي گاالكتوروناز 

 RNAi يا RNA اس��تفاده از تداخ��ل
براي درمان س��رطان مورد تحقيق قرار 
گرفته است. تزريق aRNA كه مكمل 
پروتوانكوژن BCL-2 است، مي تواند 
 B در درمان برخي لنفوماي س��لول هاي

لوسمي مفيد باشد
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وصل مي شود، مهار كرد. بنابراين سطح پلي گاالكتوروناز در اين 
ميوه پايين اس��ت و هنگام رسيدن س��فت تر باقي مي ماند. اين 
بدان معناست كه گوجه فرنگي فالور س��اور را مي توان پس از 
رسيدن در مزرعه به بازار انتقال داد. اگرچه فروش اين ميوه در 
آمريكا تأييد شد، اما مشكالت توليد و نيز احتياط مصرف كنندگان 

باعث توقف توليد اين محصول در 1997 گرديد.
هر ژني را مي توان به طور آزمايش��گاهي ب��ا روند تداخل 
RNA خاموش كرد. ب��راي خاموش كردن ژن، محققان RNA
ي دورش��ته اي را كه مي تواند به وس��يله ي دايسر و مجموعه ي 
پروتئيني به siRNA )مكمل mRNAي رونويسي شده از ژن( 
تبديل شود، وارد سلول مي كنند. در واقع تداخل RNA به طور 
آزمايشگاهي به تكنيك قدرتمندي براي خاموش كردن ژن هاي 
ويژه اي در موجودات مختلف تبديل شده است. در مورد نماتد 
C.elegance وارد كردن  RNA دورش��ته اي بسيار آسان است: 
مي ت��وان آن را مس��تقيماً به داخل روده تزري��ق كرد يا باكتري 
E.coli را كه ژن RNA دورشته اي در آن بيان مي شود، در غذاي 
موجود قرار داد. RNA در سراس��ر بدن كرم منتش��ر مي شود و 
ژن هاي هدف را در بافت هاي مختلف مهار مي كند، اين تداخل 
تا حد زيادي به نس��ل به بعد موجود دريافت كننده نيز به ارث 
مي رسد. از آن جايي كه ژنوم C.elegance توالي يابي شده است، 
تداخل RNA براي شناخت عمل ژن هاي مكمل اين كرم مورد 
استفاده قرار گرفته است. محققان در يك بررسي توانستند %96 
از 2300 ژن موج��ود روي كروموزوم III را مهار كنند. آنان در 
اين مس��ير 133 ژن را كه در تقس��يم س��لولي جنين كرم نقش 
داشتند، شناسايي كردند. فقط عملكرد 11 عدد از اين ژن ها قباًل 

با آزمايش هاي مستقيم ديگر شناخته شده بود.
 RNA س��لول هاي يوكاريوتي از نوع خاص��ي از تجزيه ي
به عنوان س��ازوكار دفاعي براي تخريب RNA خارجي، به ويژه 
مولكول هايي كه درون س��لول به صورت RNAي دورش��ته اي 
درمي آيند، استفاده مي كنند. گفته شده است كه اين يك سازوكار 
دفاعي تكاملي است. در مورد ويروس ها كه ذكر شد، سلول ها 
به وسيله ي ريز RNAهاي خود، mRNAهايي را كه پروتئين هاي 

همانندس��ازي ويروس يا اجزاي ويروس از روي آن ها ساخته 
مي شود، مورد حمله قرار مي دهند.

 RNA س��لول ها را در مقابل ،RNA در گياهان نيز تداخل
ويروس��ي حفظ مي كند. در ديگر موجودات به نظر مي رسد كه 
سلول را در مقابل تكثير ترانسپوزون هايي كه از طريق واسطه هاي 
RNA همانندس��ازي مي كنن��د، حفاظت مي كند. بس��ياري از 
ترانسپوزون ها و ويروس هاي گياهي، حداقل در مرحله ي گذار 

در سيكل زندگي خود توليد RNA دورشته  اي مي كنند.
اندرو فاير19 از مؤسس��ه ي تكنولوژي ماساچوست و كريج 
ملو20 از دانش��گاه هاروارد جايزه ي نوبل را در پزشكي در سال 

2006 به خاطر كشف روند تداخل RNA دريافت كردند. 
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معماهای ژنوم از 
گذشته تاكنون

مقدمه
 يافته های پنجاه سال قبل مشخص كرد كه مقدار كِل، DNA درون ژنوم يك سلول يوكاريوتی مستقل از پيچيدگی آن 

موجود زنده است.
 پنج سال قبل دريافتيم كه شمار ژن ها و پيچيدگی های موجودات زنده نيز با هم ارتباطی ندارند.

 اكنون نيز برای يافتن تفاوت های ژنتيكی در ميان افراد انسان جست و جو ادامه دارد.
با تكميل پروژه ی توالی ژنوم انسان، فعال ترين و كاربردی ترين تحقيق ميسر شده است. اكنون می دانيم كه:

الف � يك نسخه از ژنوم هر انسان حاوی حدوداً 3/5 پيكوگرم DNA ای است كه در 23 كرموزوم جمع شده اند.
ب � شامپانزه ها ژنومی نسبتاً سنگين تر )3/75 پيكوگرم( دارند كه در 24 كرموزوم قرار دارد.

نظريه ای كه بيان می كند مقدار DNA ی هر مجموعه ی كرموزوم در ميان سلول های بدنی و اعضای گونه ها ثابت است، 
در اوايل سال 1885 مطرح شد، هر چند فرضيه ی »ثبات DNA« تا اواسط قرن بيستم ثابت نشد. در سال 1948 نظريه ای 
درباره ی »ثبات خارق العاده ی محتوای DNA ی هسته ی همه ی سلول های همه ی اعضای يك گونه ی جانوری« منتشر شد. 

از اين گزارش به عنوان مدركی دال بر اين كه DNA عامل وراثت است و پروتئين عامل وراثت نيست، تعبير شد.

?شيرين مرعشی*
C پارادوكس ارزش

ب��ه مق��دار DNA ای ك��ه در ي��ك 
مجموعه كرموزوم هاپلوئيدی قرار دارد، 
 »C به علت ثباتی كه دارد، معموالً »ارزش
می گويند. »ارزش C« را اولين بار »هيوس 
س��ويفت«1 در س��ال 1950 اب��داع كرد. 
يك س��ال بعد دانشمندان، اولين بررسی 
گس��ترده ی طبقه بندی ارزش C را انجام 
دادند و نتيجه گرفتند ك��ه اندازه ی ژنوم 
ربطی به پيچيدگی موجود زنده ندارد و 

آن را »پارادوكس ارزش C« ناميدند.
پارادوك��س ارزش C به س��ه طريق 

متفاوت مشخص شده است: 
1. موجودات زنده ی پيچيده تر الزامًا 
ژنوم هايی بزرگ تر از موجودات زنده ی 
س��اده تر ندارند، مق��دار DNA به تعداد 
ژن ها ربطی ن��دارد، زيرا مقدار DNA با 
پيچيدگی و تع��داد ويژگی های وراثتی، 

افزايش نمی يابد.
2. ب��رای ه��ر ژن��وم ه��ر موج��ود 
يوكاريوت��ی، DNA ای بيش تر از آن چه 
برای تعداد پيش بينی ش��ده ی ژن ها مورد 

نياز است، وجود دارد.
3. برخ��ی گونه ه��ای نزديك به هم 

کوتاه و خواندنی

محت��وای DNA ی متفاوتی دارند كه در 
توالی های بسياری با هم فرق می كنند.

DNA ی رمز نشده و پايان نظريه ی 
پارادوكس

امروزه مشخص شده است كه بيش تر 
DNA های يوكاريوت��ی برای پروتئين ها 
رمز نمی ش��وند. بنابراين، دليلی ندارد كه 
در يك موجود زنده ی پيچيده انتظار ژنوم 

بزرگ را داشته باشيم و يا به عكس.
هنوز ه��م عملكرد اصل��ی و دقيق 
DNAهای اضافی كه ممكن است بيش 
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از 99 درص��د DNA ی ژنوم را تش��كيل 
دهند، به صورت مشكلی حل نشده باقی 

است.
اگرچه اندازه ی ژنوم انس��ان نس��بتًا 
متوس��ط و متعادل اس��ت، همي��ن ژنوم 
فراوان��ی  از  ش��گفت انگيزی  تصوي��ر 
چش��مگير DNA های رمز نشده فراهم 
می كند. در سال 2001، شركت بين المللی 
بررس��ی ژنوم انس��ان اظهار كرد كه هر 
نس��خه ی ژنوم انسان تشكيل شده است 

از:
 1/5 درص��د ژن ه��ای رمزكنن��ده ی 

پروتئين ها
 25/9 درصد اينترون ها

 20/4 درص��د عناص��ری درش��ت و 
پراكنده ی هسته ايی )LINES( كه شامل، 
516000 نس��خه عنصر جابه جايی پذير 

به نام LINE-1 هستند.
 13/1 درص��د عناص��ر كوچ��ك و 
پراكنده ی هسته ايی )SINES( كه شامل، 

1090000 نسخه ی عنصر Alu هستند.
 DNA 2/9 درصد ترانس��پوزون های 

)DNA عناصر متحرك(
 8/3 درص��د ترانس��پوزون هايی كه از 
RNA نسخه برداری شده و طرفين آن را 

توالی های تكراری پر كرده اند.
 5 درصد رونوشت های قطعه قطعه

 3 درصد قطع��ات تكراری زنجيره ی 
ساده

 1/6 درصد زنجيره های مختلف
 8 درصد DNA ی مختلف فشرده شده 

يا كروماتين های ناجور.
پيش از تكميل پروژه ی ژنوم آدمی، 
صد ه��زار ژن تخمينی قاب��ل قبول بود، 
اما امروزه مش��خص شده است كه ژنوم 
انسان تنها، بيست تا بيست و پنج هزار ژن 
دارد، چنانچه بررسی ژنوم های گونه های 
ديگر مش��خص كرده بود، تعداد ژن نيز 
همانند اندازه ی ژنوم نمی تواند پيچيدگی 
موجود زنده را تعيين كند. به عنوان مثال، 

مگس س��ركه 13/500 ژن، كرم حلقوی 
سنورابديتيس 20000 ژن، انسان 25000-

20000 ژن، آرابيدوپسيس تاليانا 25/500 
ژن، و برنج 50000-40000 ژن دارند.

G  معمای ارزش
اين معما بايد تأثير انيترون ها بر بيان 
ژن، وصل ش��دن ژن ها و تأثير محتوای 
DNA بر فنوتيپ های سلولی و اندامی را 
مشخص كند. واضح است كه معماهای 
از  قس��متی  خودش��ان   C و   G ارزش 
پژوهش��ی بس عظيم ب��رای پی بردن به 
شكل، عملكرد و تكامل ژنوم هايی هستند 
كه باي��د پيچيدگی موج��ودات زنده را 

تعيين كنند.

نتيجه
به ط��ور كلی مطالعات پنجاه س��ال 
گذشته تاكنون در علم ژنتيك اين نكات 

اساسی را به دست می دهد كه:
1. ژنوم ها پيچيده هس��تند و در برابر 

توضيحات تك بُعدی غيرقابل فهم اند.
2. بنابراين، كس��انی كه می خواهند 
علل و پی آمدهای تف��اوت ژنومی را در 
هر س��طحی توضيح دهند، بايد جمله ی 
زير را به ياد داشته باشند. »پارادوكس ها 
بی نتيجه و مأيوس كننده اند، اما معماهای 
كام��اًل تعريف ش��ده، تحريك كنن��ده و 

شوق آورند.«

___________________  پي نوشت

* دبير زيست شناسی ناحيه يك اهواز
1. C-Value is the amount of DNA in a single set of chromo 
somes (i. e., the haploid DNA content) of an organism.
2. G-Value is the total number of genes in a genome.

_______________________ منابع

1. Hewson swift
R. , 1) (Genomic Puzzles old and new)
T. Ryan Gregory
An Action Bioscience. org original article
2) http://www.entm.purdue.edu/extensiongenomics/GAME/
default.html
3. http://www.hhmi.org/biointeractive
4. Gregory, T. R. 2006. Animal Genome size Database,
http://www.genomesize.com(accessed Aug. 22,2006)
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چكيده
اكتينوميست ها1، باكتری هايی هستند كه شباهت بسياری با قارچ ها دارند، اما نداشتن هسته و داشتن تركيبات پپتيدوگليكان2، 
پروكاريوت بودن آن ها را تأييد می كند. سرده های اين خانواده، مانند استرپتومايسس3 و نوكارديا4 منابع عظيمی برای توليد 
انواع آنتی بيوتيك های قابل استفاده در پزشكی و گياه پزشكی است. در حدود 60-50 درصد كل آنتی بيوتيك های كشف شده 
در جهان از اين باكتری ها، به ويژه سرده ی استرپتومايسس استحصال می شود. امروزه اين باكتری ها را در مراكز تحقيقاتی از 
خاك، به ويژه خاك های قليايی )دارای pH  7-9( غربال و س��پس با تعيين قدرت ضدميكروبی5، آزمايش تعيين حساسيت 
آنتی بيوتيكی6، گونه ها و سويه های قوی از نظر توليد مواد ضد ميكروبی را انتخاب و درنهايت ماده ی مؤثر ضدميكروبی در 

صورت تأييد روی جمعيت داوطلب انسانی را به بازار مصرف معرفی می كنند.

كليدواژه ها:  اكيتنوميت، آنتي بيوتيك

مقدمه
اكتينوميس��ت ها، پروكاريوت هاي��ی 
هس��تند كه به ص��ورت آزاد و به ش��كل 
هاگ در خاك يافت می ش��وند. وقتی كه 
اين باكتری ها برای نخس��تين بار مشاهده 
ش��دند، تصور می ش��د كه قارچ هستند، 
چون رش��ته های طويل و ميس��يلوم های 

هوايی ايجاد می كنند )شكل 1(. 

اما با بررس��ی دقيق تر آش��كار ش��د 
كه اكتينوميس��ت ها فاقد غش��ای هسته 
هس��تند و در دي��واره ی آن ه��ا تركيبات 
پپتيدوگلي��كان وج��ود دارد، لذا باكتری 
بودن آن ها به اثبات رسيد. اين باكتری ها 
هتروارگانوت��روف7  ش��يميو  عموم��اً 
 هس��تند و بهترين رش��د آن ها در دمای
 pH    8-9 مح��دوده ی  در  و   25ْ  C  
اس��ت. با توجه به اين ك��ه اين باكتری ها 
از  هس��تند،  خوب��ی  تجزيه كننده ه��ای 

نظر كش��اورزی حائ��ز اهميت ان��د؛ اما 
اهميت ويژه ی اي��ن باكتری ها در توليد 
متابوليت هايی اس��ت ك��ه در طول چند 
دهه ی اخير جان ميليون ها انسان را نجات 
داده اند، متابوليت هايی به نام آنتی بيوتيك 
كه در حال حاضر در همه ی جهان صدها 
مركز در زمينه ی جداس��ازی سويه های 
جديد و قوی اكتينوميست ها و استحصال 
مواد آنتی بيوتيكی از آن ها فعاليت می كنند 
و البته، غي��ر از آنتی بيوتيك، ده ها ماده ی 
مورد استفاده در صنايع غذايی و مؤثر عليه 
آفات گياهی در صنعت از اين باكتری ها 
به دس��ت می آي��د. در بي��ن خان��واده ی 
اكتينوميست ها مهم ترين و ارزشمندترين 

سرده، سرده ی استرپتومايسس هاست.

ويژگی های اكتينوميست ها
همان طور كه اشاره شد اين باكتری ها 
به صورت هاگ در خاك يافت می شوند 
و در محيط ه��ای كش��ت ب��ا كلنی های 
س��فت، چرم مانند و دارای رنگدانه های 
زياد قابل تشخيص اند. رنگ كلنی آن ها از 
تنوع زيادی برخوردار است. نگارنده در 
پژوهشكده ی بيوتكنولوژی شمال غرب 
كش��ور نزديك به 14 رنگ از كلنی ها را 

مشاهده كرده است.
باكتری هاي��ی گرم  اكتينوميس��ت ها 
مثب��ت هس��تند ك��ه در دي��واره ی آن ها 
تركيبات پتيدوگليكان، اس��يد تيكوئيك 
و پلی س��اكاريد وج��ود دارد. ب��ه علت 

داش��تن حالت رش��ته ای تش��ابه هايی با 
مايك��و باكتريوم8 ها و كورينه باكتريوم ها9 
دارند. گروه��ی از اين باكتری ها هوازی 
يا بی هوازی هستند. انواع بی هوازی آن ها 
در فلور نرمال دهان انس��ان وجود دارند. 
از انواع هوازی اكتينوميست ها می توان به 

نوكارديا و استرپتومايسس اشاره كرد.

بيماری زايی در انسان
صده��ا  اكتينوميس��ت ها  گرچ��ه 
آنتی بيوتيك مفيد برای س��المتی انس��ان 
توليد می كنند، اما خود در انس��ان ايجاد 
بيماری هايی می كنند. ازجمله می توان به 
بيماری های اكتينومايكوز10 و نوكارديوز11 
اش��اره كرد. بيم��اری اول نوعی بيماری 
چركی مزمن اس��ت كه حالت تهاجمی 
مس��تقيم دارد و در ناحيه ی سر و گردن 
صورت، زبان و يا فك تحتانی مش��اهده 
را  آن  ريه ه��ا  قس��مت  در  می ش��ود. 
آكتينومايكوز قفسه ی سينه و در شكم و 
لگن آن را اكتينومايكوز شكمی می نامند.

بيم��اری نوكاردي��وز توس��ط انواع 
هوازی نوكارديا و استرپتوميسس به وجود 
می آيد و عفونتی فرصت طلب در قسمت 
ريه هاست كه می تواند به ديگر اندام ها هم 

انتشار يابد.

موارد استفاده
اكتينوميس��ت ها مواد مختلفی را كه 
برای س��المت انس��ان ضروری اس��ت 

شکل 1: رشته های طویل و میسلیوم های هوایی 
آکتینومیست ها که بی شباهت به قارچ ها نیستند.
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تولي��د می كنن��د. تحقيقات نش��ان داده 
اس��ت كه مهم تري��ن منبع ب��رای توليد 
آنتی بيوتيك ها آكتينوميست ها هستند. در 
دهه ه��ای 60 تا 70 قرن بيس��تم 75-80 
درصد آنتی بيوتيك های كش��ف شده از 
اكتينوميس��ت ها به خصوص از گونه های 

سرده ی استرپتومايسس بوده اند.
 140 نزدي��ك  حاض��ر  ح��ال  در 
فرآورده ی ميكروبی مفيد حاصل از اين 
باكتری ها در درمان انسان به كار می رود. 
حدود 20-15 فرآورده ی كشاورزی مثل 
آفت كش ها و عوام��ل محافظت كننده ی 
گياه��ان و افزودنی های غذاي��ی از اين 

پروكاريوت به دست می آيد.
به ط��ور كلی بيش ت��ر فرآورده های 
اكتينوميس��ت ها در بي��ن متابوليت های 
تولي��د  دارد.  وج��ود  استرپتومايس��س 
آنتی بيوتيك ها به طور منحصر به فرد متعلق 
به استرپتومايسس هاس��ت. فقط در سال 
1984 ح��دود 3500 آنتی بيوتي��ك ك��ه 
توسط استرپتومايسس ها توليد می شود، 
گزارش شده است. به همين علت روی 
آنتی بيوتيك هايی كه استرپتومايس��س ها 
توليد می كنند، تحقيقات زيادی صورت 
گرفته، يا در حال انجام است. در كشور ما 
نيز تيمی در پژوهشكده ی بيوتكنولوژی 
كشاورزی ش��مال و شمال غرب كشور 
برای جداسازی آنتی بيوتيك های جديد و 
نيز شناسايی مولكولی استرپتومايسس در 

حال تحقيق هستند.
ازجمل��ه آنتی بيوتيك های مهم جدا 
شده از استرپتومايسس ها می توان به اين 

موارد اشاره كرد:
استرپتوميسين12 و اسپكتينومايسين13 
ك��ه از گون��ه ی S.griseus جدا ش��ده، 
تتراسايكلين14 كه از S.auerofaciens جدا 
شده، كلروتتراسيكلين15 و اريترومايسين16 

و   S.auerofaciens گونه ه��ای  از  ك��ه 
نيستاتين17  S.erythaeus جدا ش��ده اند، 
و آمفوتريس��ين B  18 كه از S.noursei و 

S.nodoosus جدا شده اند.
با توجه به اين كه باكتری های پاتوژن 
روز ب��ه روز ب��ه آنتی بيوتيك های موجود 
مقاوم��ت بيش تر نش��ان می دهند، مراكز 
تحقيقاتی به دنبال ارائه ی آنتی بيوتيك هايی 
هس��تند كه اي��ن مقاوم��ت باكتری های 
عفونی را بش��كنند، لذا اي��ن كار پردامنه 
و بس��يار مفيد از نظر اقتصادی به سرعت 
در بين كش��ورها در حال انجام است. به 
همين علت در ادامه سعی می كنيم مراحل 
جداسازی و شناسايی باكتری های مولد 
آنتی بيوتيك و معرف��ی آنتی بيوتيك های 

آن ها به بازار مصرف ارائه می شود.

مراحل جداسازی آنتی بيوتيك
1.جداسازی و شناسايی استرپتومايسس ها 

از خاك
2. غرب���ال19 برای تعيي��ن قدرت ضد 

ميكروبی
3. انتخاب سويه های مناسب توليدكننده ی 

آنتی بيوتيك
4. شناسايی نهايی باكتری های جدا شده

5. توليد آنتی بيوتيك و تعيين خصوصيات 
ضد ميكروبی آن

روش كار
1. نمونه های خ��اك را كه از مناطق 
مختل��ف جم��ع آوری، ابت��دا ُكدگذاری 
و س��پس ويژگی های خ��اك، موقعيت 
جغرافياي��ی، ش��يب محل را يادداش��ت 
می كنند. پس از آن اين نمونه ها به آزمايشگاه 
منتقل و در دمای C   4ْ نگهداری می كنند. 
استرپتومايس��س ها،  جداس��ازی  جهت 
از آن ه��ا رقت ه��ای 1-10 و 2-10 و 10-3 

تهي��ه می كنند و پس از به هم زدن كامل، 
20 ميكروليتر از اين رقت ها را به محيط 
كشت اختصاصی رشد استرپتومايسس ها 
مانند S.C.A  21 و يا ISP  22 منتقل می كنند 
و پس از گسترش جهت رشد باكتری ها 
ب��ه انكوباتور 28 درج��ه منتقل می كنند. 
پس از 10-7 روز می توان كلنی های اين 
باكتری ها را مشاهده كرد. در يك ظرف 
كشت ش��ده ده ها كلنی وجود دارد كه از 
بين اين كلنی ها، كلنی های استرپتومايسس 
را براساس ويژگی های پپتيك آن ها جدا 
و به محيط كش��ت ديگر انتقال می دهند. 
اي��ن عمل را گرفتن تك كلون می گويند 
)تك كلون از رشد فقط يك عدد باكتری 
حاصل شده است( در ظرف دوم، همه ی 
باكتری ها در اصل از يك گونه و س��ويه 

است )شكل 2(.

 2. برای غربال قدرت ضد ميكروبی از روش های 
متفاوتی اس��تفاده می ش��ود؛ مانند روش 
خطی23 و روش همپوشانی24 )دوخطی(. 
 در اين جا به روش خطی اشاره می كنيم. 
استرپتومايسس انتخاب شده از مرحله ی 
اول ب��ه ص��ورت يك خ��ط ميانی روی 
 M.H.A محيط كشت اختصاصی، مانند
كش��ت داده می ش��ود )طب��ق ش��كل(، 
س��پس باكتری ه��ای پاتوژن اس��تاندارد 

شکل 2: تک کلونی که از رشد فقط یک نوع باکتری 
حاصل ش��ده اس��ت )تصویر از پژوهش��کده ی 
بیوتکنولوژی کش��اورزی ش��مال غرب و غرب 

کشور(.
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اتر، اتيل استات، متانول مخلوط می كنند 
و به مدت 2 ساعت به شدت هم می زنند 
تا متابوليت يا همان آنتی بيوتيك احتمالی 
وارد فاز حالل ش��ود، نهايتاً اين حالل را 
از ف��از آبی ج��دا و آن را تغليظ می كنند 

)شكل 5(.

باكتری ه��ای پات��وژن را ب��ه محيط 
كش��ت   M.H.A اختصاص��ی  جام��د 
می دهند. سپس حالل های تغليظ شده را 
ب��ه كاغذ های mm  6 مخص��وص، به نام 
ديس��ك انتقال می دهند و پس از تبخير 
حالل محتويات آن به كاغذهای ديسك 
جذب می شود، اين ديسك ها را با پنس 
اس��تريل روی محيط های كشت پاتوژن 
انتقال )ش��كل 6( و ظرف را به مدت 36 
ساعت در انكوباتور 37 قرار می دهند. در 
اثر مواد آنتی بيوتيك احتمالی هاله ای در 
اطراف اين ديسك ها ايجاد می شود كه به 
هاله های عدم رشد معروف اند. براساس 
قطر اين هاله استرپتومايسس های قوی تر 
را گزينش می كنند. هرچه قطر هاله بيش تر 
باش��د به همان اندازه استرپتومايس��س 

و   Staphylococcus aureus ،Bacillus cereus(
Escherichia coli( به صورت جانبی به سمت 

اين خط ميانی كشت می شوند )شكل 3(. 
پليت های كشت ش��ده ب��ه انكوباتور 30 
درجه منتقل و به مدت 10-7 روز انكوبه 
می ش��وند. پس از اين مدت در صورت 
فعال بودن استرپتومايس��س برای توليد 
آنتی بيوتيك، خط رشد پاتوژن ها محدود 
می ش��ود. اين حالت استرپتومايسس را، 

مثبت گويند.

3. برای انتخاب گونه ها و سويه های 
مناسب و قوی توليدكننده ی آنتی بيوتيك 
يك گزينش ثانويه هم صورت می گيرد 
)از ميان نمونه های مثبت مرحله ي دوم( 
ك��ه در اين گزينش ه��م از باكتری های 
پاتوژن اش��اره ش��ده در مرحل��ه ی دوم 
اس��تفاده می ش��ود. بدين ص��ورت ك��ه 
استرپتومايس��س های مثبت را به محيط 
كش��ت مايع M.H.B انتق��ال می دهند و 
در انكوباتور ش��يكر به مدت س��ه روز 
و در دم��ای C 28ْ نگه��داری می كنن��د 
)ش��كل 4(. پس از س��ه روز محيط های 
كشت را سانتريفوژ و مايع رويی را جدا 
می كنند. اين سوپرناتانت را از صافی های 
مخصوص عب��ور می دهند و مايع زيری 
را با حجم برابر با حالل هايی نظير: اتيل 

قوی تر است )شكل 7(.
4. وقت��ی قوی تري��ن باكتری ه��ای 
استرپتومايس��س انتخاب ش��د، اقدام به 
شناسايی اين ميكروارگانيسم ها می كنند. 
برای اي��ن كار راه ه��ای متفاوتی وجود 
دارد. ازجمل��ه روش های بيوش��يميايی 
و روش مولكول��ی ك��ه ام��روز روش 
مولكولی مرس��وم تر است. در اين روش 
شناس��ايی  ب��رای   16SrDNA ژن  از 
ميكروارگانيسم اس��تفاده می شود. چون 

ش��کل 3: طرحی از آزمون خطی که خط وس��ط 
مسیر کش��ت باکتری مورد بررسی و خط های 
جانبی مسیر کشت باکتری های پاتوژن استاندارد 

هستند.

ش��کل 4: باکتری ه��ای رش��دیافته در محی��ط 
کش��ت مایع M.H.B )تصویر از پژوهش��کده ی 
بیوتکنولوژی کش��اورزی ش��مال غرب و غرب 

کشور(.

ش��کل 5: فاز حالل را از ف��از آبی به کمک 
دکانتو ج��دا می کنن��د. فاز ح��الل حاوی 
آنتی بیوتیک است )تصویر از پژوهشکده ی 
کش��اورزی بیوتکنولوژی ش��مال غرب و 

غرب کشور(.

ش��کل 6: دیس��ک های حاوی متابولیت ها پاپنس 
اس��تریل به محیط های کشت پاتوژن انتقال داده 
می شوند )تصویر از پژوهشکده ی بیوتکنولوژی 

کشاورزی شمال غرب و غرب کشور(.
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اي��ن ژن در طول تكامل كم ترين جهش 
را متحمل شده است، كوچك ترين تغيير 
در توالی نوكلئوتيدهای آن می تواند برای 
شناس��نامه دار كردن موج��ود مورد نظر 

استفاده شود.
5. وقتی باكتری ق��وی از نظر توليد 
آنتی بيوتيك شناس��ايی ش��د، اق��دام به 
جداسازی آنتی بيوتيك آن می كنند و اين 
آنتی بيوتيك جهت شناسايی ويژگی های 
خصوصي��ات  تعيي��ن  و  ش��يميايی 
ضدميكروبی به مراكز داروسازی فرستاده 
می ش��ود تا مش��خص ش��ود كه مربوط 
ب��ه كدام گ��روه از آنتی بيوتيك هاس��ت. 
بعد از اين مرحل��ه، نوبت به آزمون اين 
آنتی بيوتيك روی جانوران آزمايشگاهی و 
درنهايت در صورت تأييد اين مرحله، آن 
را روی گروه های انسانی داوطلب آزمون 
می كنند و براس��اس نتايج��ی كه گرفته 

می شود، به توليد انبوه می رسانند.

___________________ پی نوشت

* كارشناس ارش��د بيوتكنولوژی و سرگروه زيست شناسی 
شهرستان شبستر

** دكت��رای بيوتكنول��وژی ميكروبی و معاونت پژوهش��ی 
پژوهش��كده ی بيوتكنولوژی كشاورزی شمال غرب و غرب 

كشور
1. Actinomycete
2. Peptidoglycon
3. Streptomyces
4. Nocardia
5. Antimicrobial Activity
6. Susceptibility test
7. Chemio hetroorganotrophe
8. Mycobacterium
9. Corynebacterium
10. Actinomycosis
11. Nocardiosis
12. Streptomycin
13. Spectinomycin
14. Tetracyc line
15. Cholorotetracycline
16. Erythromycin
17. Nystatine
18. Amphotrycine-B

19. Screening
20. Shake
21. Starch Casein Agar
22. International Streptomyces Project
23. Line method
24. Biline method
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ش��کل 7: هاله ی عدم رشد که هرچه قطر آن بزرگ تر باشد، نشانه ی قوی بودن استرپتومایسس مورد 
نظر است )تصویر از پژوهشکده ی بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور(.
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مقدمه 
سلول  ها در محيطی از مواد شيميايی قرار گرفته اند، با استفاده از اين مواد رشد می كنند و در نتيجه ي رشد و رسيدن به اندازه ي 
معين تقسيم مي شوند و بر تعداد خود می افزايند. افزايش تعداد سلول  ها می تواند منجر به تمايز سلولی1 و در نتيجه تنوع در سلول  ها 
ش��ود، هر س��لول دارای مرز غشايی مشخصی است و متابوليس��م درونی ويژه ای برای زنده ماندن دارد . بسياری از مواد  با گذر از 
غش��ای س��لول وارد آن مي شوند و مورد استفاده قرار می گيرند. به نظر می آيد كه تك سلولی  ها توانايی اندكی برای كنترل تغييرات 
محيطی دارند، به همين علت عمدتا" تحت تأثير محيط قرار می گيرند، اما ايجاد ساختار های پرسلولی نوعی كنترل را در برابر تغييرات 

محيطی ايجاد می كند.
يك سلول اوليه يا بنيادی می تواند پايه گذار بسياري از فرايند هاي تكاملي در جهت پرسلولي شدن باشد. با افزايش تعداد سلول  ها 
برهم كنش  هايی بين آن ها ايجاد می شود . برخی مواد شيميايی به عنوان عالئم ويژه و اختصاصي از غشا منتقل مي شوند و در ايجاد 
اين برهم كنش  ها دخالت  مي كنند. در سطح غشا های سلولی ملكول های اختصاصی و ويژه اي وجود دارد كه در تماس سلول  ها به هم 
به نيروی چسبندگی تبديل می شوند. اگر اين برهم كنش  ها ضعيف باشد، هر سلول وضعيت مستقل خود را نسبت به ديگر سلول ها 
حفظ می كند، در اين صورت سلول  ها به صورت منفرد باقی مي مانند و به همان صورت تكثير می شوند و به تعداد خود می افزايند. 
اين افزايِش تعداد، منجر به تشكيل سلول های مشابه با نياز های يكسان می شود و در اين صورت می تواند به ايجاد نوعی رقابت برای 

كسب منابع بيش تر منجر شود و با كاهش منابع رشد و تكثير كاهش يابد.
در صورتی كه برهم كنش  های بين س��لول ها ش��ديد باشد، سلول ها وابستگی متقابلی نس��بت به هم پيدا مي كنند و ادامه ي اين 
برهم كنش ها فرايند بازگشت به سلول های منفرد را منتفی می كند و به علت پويايی واكنش  های شيميايی در هر سلول و رشد مداوم 
تمايل به در كنار هم بودن زياد مي ش��ود. در نتيجه ي اين برهم كنش  ها تمايزهاي ويژه ای انجام مي ش��ود و س��لول ها از هم متفاوت 
مي شوند. نياز های آن ها نيز تا حد زيادی متفاوت و در نتيجه كلونی  هايی متشكل از يك يا چند نوع سلول ايجاد می شود. با ايجاد 
اتصاالت و چس��بندگی بين سلول ها و تاثيرهاي متقابل بين سلول ها، وضعيت فضايی ويژه ای برای تشكيل كلونی  های اوليه ايجاد 
مي شود و سلول های كلونی باهم ارتباط برقرار می كنند. اين چسبندگی به وضعيت شيميايی سلول های مجاور هم بستگی دارد. به 
طور مثال، در س��نه دس��موس2 )نوعی جلبك آب های شيرين( پيكره متشكل از چهار سلول است كه به اشتراك توده اي ژالتينی را 
در اطراف خود ايجاد مي كنند و در كنار هم می مانند )شكل1-1(. در بسياری ديگر از كلونی  های جلبكی، مانند ولوكس3، پل  های 

سيتوپالسمی ويژه ای ارتباط بين سلول ها را برقرار می كنند )شكل2-1(.

نقطه ي عطف در پيدايش پرسلولی  ها، تكامل سيستم انتقال پيام بين سلول های مختلف و ايجاد كلونی  هاست. در واقع در كلونی  ها 
يا جانداراِن پرسلولِی پيچيده تر، يك محيط درونی ايجاد می شود كه سبب  مي شود سلول ها در وضعيت نسبتاً پايداری قرار گيرند 
. تنها گروهی از س��لول  ها كه در س��طح هستند در تماس مستقيم با محيط اند و ديگر سلول ها در محيط درونی قرار می گيرند. قرار 
گرفتن سلول ها در محيط درونی كه آن ها را از تغييرات محيطی حفظ كند و منابع غذايی را در اختيارشان قرار دهد، زمينه ي الزم 
برای تخصصی شدن و تمايز و تقسيم كار را فراهم می كند. در واقع سلول  ها در اين وضعيت عالوه بر پاسخ به تغييرات محيطی، 
پيام  هايی از ديگر سلول  ها دريافت و نسبت به آن پاسخ مناسبی ارائه می دهند و بدين ترتيب زمينه  ي تخصصی شدن و تقسيم كار 
فراهم می شود. با پرسلولي شدن، حفاظت بيش تر و بهتري براي ماده ي ژنتيك نسبت به تك سلولي  ها ايجاد  مي شود و تناسب بيش تري 
بين سوخت وساز و توليدمثل موجود زنده فراهم  مي شود. رشد در پرسلولي  ها، از طرفی، سبب انسجام و يكپارچگي سلول  ها و از 
طرف ديگر موجب تبادل اطالعات و مواد بين سلول ها  مي شود. تشكيل دستگاه هاي ارتباطي � انتقالي بين سلول ها يكي از علت هاي 

موفقيت  هاي موجودات پرسلولي است.

فريبا رمضاني ويشکي*

شکل1( جلبك ِسنه دسموس)1(،  ولُوكس)2(
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مدل  هايی از كلونی  ها
در تشكيل اجتماعات سلولی هميشه سلول اوليه يا بنيادی با 
قدرت تكثير و تمايز زياد وجود دارد كه می تواند ديگر سلول ها 
را ايجاد كند. ظهور سلول های بنيادی از ويژگی های ايجاد تنوع 
س��لولی در پرسلولی هاست و تنظيم رشد و تمايز اين سلول ها 

برای روند تكامل ضروری است.

1( فرايند تمايز حلقوی
مطابق اين مدل، با جريان مواد ش��يميايی و مواد مغذی از 
محيط خارج به درون سلول، سلول رشد مي كند وتقسيم می شود 
و محتويات سلولی بين سلول  های حاصل به طور مساوی تقسيم 
می شود. همه ي س��لول  های حاصل در ابتدا ساختار ديناميكی، 
شيميايی و پيچيدگی يكسانی دارند. اين سلول  ها به مرور با انجام 
فرايند  های شيميايی خاص و براساس موقعيت تمايز مي يابند و 
به ديگر سلول   ها تبديل می شوند. بدين ترتيب از سلول  های نوع 
صفر، دو نوع س��لول ايجاد می شود. سلول نوع 1 و سلول نوع 
2. در اي��ن حالت می توان گفت غلظت مواد ش��يميايی و حتی 
نوع اين مواد در س��لول  های حاصل متفاوت است و هر سلول 
وضعيت مشخص و منحصر به فردی دارد. هر سلوِل تمايز يافته 
می تواند س��لول  های مشابه خود ايجاد كند و تعداد سلول  ها را 
افزايش دهد. در اين حالت برخی از سلول  های داخلی تر نوع 2 
به گروه ديگری از سلول  ها، يعنی سلول  های نوع 3 و سلول  های 
نوع 4 )ش��كل2-1( تبديل مي ش��وند. بدين ترتيب حلقه ای از 
س��لول  ها در چند اليه ايجاد می شود و سلول  های نوع صفر در 
پيرامون نوع2 و سلول  های 1، 3، 4در مركز و در قسمت درونی 

قرار می گيرند )شكل2-2(.

2( تمايز خطی)نواری(
در اي��ن مدل، الگوی فضايی س��لول های تمايز يافته منجر 
به ايجاد شكل هاي نواری می ش��ود. در اين شرايط يك سلول 
منفرد اوليه )نوع صفر( با دريافت مواد از محيط رشد مي كند و 
با رسيدن به حد نصاب رشد، تقسيم می شود. هنگامی كه تعداد 
س��لول های حاصل از تقسيم به چهار رسيد، امكان انجام تمايز 
در اين سلول ها ايجاد مي شود و سلول نوع صفر به سلول نوع 1 
تبديل می شود. سلول های تمايز يافته سلول های مشابه خود را 

مي سازند و بر تعداد سلول ها می افزايند)شكل1-3(.
به علت تفاوت در موقعيت س��لول ها، تفاوت در ش��يب 
غلظت مواد و تفاوت در جذب آن ها توس��ط س��لول ها، نوعی 
توزيع نامتقارن سلولی در محيط انجام مي شود كه خود زمينه ی 
الزم ب��رای تمايز بع��دی را فراهم می كند. در اين حالت برخی 
از س��لول های نوع صفر در سمت مخالف سلول های نوع1، به 
س��لول های نوع 2 تمايز می يابن��د. در همين مرحله تعدادی از 
سلول های نوع 1 با مهاجرت به منطقه ی سلول های نوع صفر، 
به س��لول های نوع 4 تمايز می يابند و به اين ترتيب ساختاری 

نواری شكل از 4 نوع سلول ايجاد می شود )شكل2-3(.

فرايند تكامل در اجتماع س��لولی متش��كل از س��لول های 
مختلف، ويژگی عمومی برای همه ي سلول هاست. سلول های 
هم ن��وع می توانند در فاصله ي مناس��بی از هم قرار گرفته و به 
هم متصل شوند. در اين وضعيت گاهي گروهی از سلول های 
نوع صفر رش��د مي كند، تقسيم مي ش��ود و در مسيری ديگر به 
س��لول های نوع 1 و س��لول های نوع 2 تمايز می يابند. در اين 
حالت سلول های نوع صفر، 1 و 2 به ترتيب از حاشيه به مركز  شکل2( مدلی برای ايجاد كلونی) فرايند تمايز حلقوی(

ج ب الف

شکل3( مدلی برای ايجاد كلونی )تمايز نواری(

ج ب الف
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رديف می شوند . هرسلول تمايز 
يافته ب��ا تكثير خود س��لول های 
ايجاد می كن��د. گاهی  مش��ابهی 
س��لول های نوع 2 تمايز مي يابند 
و ب��ه س��مت حاش��يه مهاجرت 
 مي كنن��د و در اين صورت امكان 
جدا                   شدن برخی از سلول های نوع 
صفر به صورت منفرد وجود دارد. 

اين س��لول های منفرد می توانند در محيط غنی تری قرار گيرند 
و با تقس��يم خود كلونی  های جديدی تش��كيل دهند و مجدداً 

ساختار هايی چند اليه ای ايجاد كنند.

تكامل و پيچيدگی
پيچيدگ��ی را می توان از يك طرف بر اس��اس وجود انواع 
س��لول ها در پيكره و از طرف ديگر بر اس��اس اندازه ی جثه ي 
موجود محاس��به كرد. تش��كيل انواع سلول در تقسيم كار يك 
كلونی، يا يك جاندار پيچيده نقش دارد. بنابراين، پيچيدگي از 
طريق تمايز ساختاري و مورفولوژيك، متابوليك  و زايشي همراه 
با شكل گيري بافت  ها، اندام  ها و اعضا در اجتماعات پرسلولي 
شكل  مي گيرد و عماًل بين پيچيدگي و اندازه نوعي همبستگي 
وجود دارد.  به طور مثال، در س��يانوباكتری  ها دو نوع س��لول 
رويشی وجود دارد؛ س��لول هايی كه فتوسنتز انجام می دهند و 
س��لول هايی كه تثبيت كننده ي نيتروژن هستند. اين دو فعاليت 
نمی توانند همزمان در يك نوع سلول انجام شوند، زيرا آنزيم  های 
مسئول تثبيت نيتروژن در حضور اكسيژن نمی توانند عمل كنند. 
بنابراين وجود اين دو نوع سلول سبب می شود عالوه بر تفكيك 
عملكرد، دو فعاليت بيوشيميايی هم زمان انجام شوند )شكل5- 
الف(. در گونه  های ولوكس نيز با وجود چند هزار س��لول، دو 
نوع س��لول رويشی و زايشی وجود دارد كه نقش  های متفاوتی 

نيز دارند )شكل5- ب(.

نتيجه
پرسلولي شدن مزيت  هايي براي موجود زنده به همراه دارد 
و براي تقويت قابليت  هاي متابوليس��تي و زايش��ي مهم است. 

افزاي��ش اندازه ي ب��دن به موجود 
زنده اي��ن امكان را  مي دهد تا بهتر 
از رقب��اي خ��ود از منابع محيطي 
اس��تفاده كن��د. افزايش ان��دازه در 
سلوِل داراي مرز غشايي مشخص، 
محدود است و پرسلولي شدن تنها 
راه مقابله با مشكالت رقابتي است، 
آن هم زماني كه منابع يكساني براي 
سلول  ها وجود دارد؛ يا منابع غذايي در محيط كاهش يافته و يا 
علي رغم فراوانِي مواد غذايي، فعاليت هاي متابوليستي افزايش 
يافته باش��د. با ظهور پرسلولي ها، تمايز عملكردي و تخصصي 
ش��دن همراه با تقس��يم كار در بين سلول هاي تشكيل دهنده ي 
موجود زنده ايجاد  مي ش��ود. پرسلولي شدن سبب حفظ سلول 
از چالش  هاي محيطي و حفاظت بهتر از ماده ي ژنتيك  مي شود 
و تناسب بيش تري بين سوخت و ساز و توليدمثل موجود زنده 
فراهم  مي شود. پيچيده تر شدن پيكر موجودات همراه با افزايش 
تعداد و نوع سلول ها و درنتيجه اندازه، از علت هاي موفقيت  هاي 

موجودات پرسلولي در طول تكامل بوده است.

  ___________________________________ پی نوشت

* دانش��جوي دكتراي زيست شناسي سلولي تكويني گياهي و دبير زيست شناسي منطقه ي 8 
شهر تهران

1. Cell difrentiation
2. Scenedesmus
3. Volvox

______________________________________ منابع

1. Motility, mixing, and multicellularity. Cristian A. Solari, John O. Kessler. Raymond E. 
Goldstein. Genet Program Evolvable Mach (2007) 8:115–129
2. THE SIZE-COMPLEXITY RULE. J. T. BONNER.Evolution, 58(9), 2004, pp. 1883–
1890
3. Origin of Multicellular Organisms asan Inevitable Consequence of Dynamical Systems.
CHIKARA FURUSAWA1 AND KUNIHIKO KANEKO2. THE ANATOMICAL RECORD 
268: 327–342 (2002)
4. Origin of Complexity in Multicellular Organisms. Chikara Furusawa and Kunihiko 
Kaneko. Department of Pure and Applied Sciences, University of Tokyo, VOLUME 84, 
NUMBER 26. JUNE 2000

شکل4(تشکيل كلونی  های جديد در محيط  های مناسب

ج ب الف

سلول های تثبيت كننده ی نيتروژن

سلول های فتوسنتزكننده

سلول های 
زايشی

سلول های 
رويشی

تك سلولی  ها توانايی اندكی برای كنترل 
تغيي��رات محيطی دارن��د، به همين علت 
عمدتا" تحت تأثير محيط قرار می گيرند، 
اما ايجاد س��اختار های پرس��لولی نوعی 
كنترل را در برابر تغييرات محيطی ايجاد 

می كند

شکل5( الف. سيانو باكتري و ب. ولُوكس
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مقدمه
با توجه به اين كه پروكاريوت ها توليدمثل جنس��ي ندارند، ش��ايد تصور شود كه ميزان تغييرات ژنتيكي در آن ها بسيار 
محدود و فقط ناشي از جهش و عناصر ژنتيكي متحرك1 است. اما چنين تصوري صحيح نيست؛ زيرا عالوه بر جهش و 
عناصر ژنتيكي متحرك، سه روش مختلف ديگر يعني هم يوغي2، ترانسداكسيون3 و ترانسفورماسيون4 نيز مي توانند سبب 
نوتركيبي ژنتيكي در باكتري ها شوند. در هم يوغي، انتقال DNA از طريق پيلي جنسي انجام مي شود. البته در برخي گونه ها5، 
انتقال DNA بدون دخالت پيلي جنس��ي و از طريق تماس مس��تقيم س��لول به س��لول انجام مي گيرد. در ترانسداكسيون، 
ويروس ها عامل انتقال  DNA از يك سلول به سلول ديگر هستند، اما در ترانسفورماسيون  DNA خارجي از محيط اطراف 
سلول جذب آن مي شود. سازوكار مولكولي پديده ي ترانسفورماسيون بسيار پيچيده است. مثاًل در استرپتوكوكوس نومونيا 

براي جذب  DNA خارجي و قرارگيري آن در ژنوم باكتري حداقل 14 نوع پروتئين مختلف دخالت دارد.

اس��ترپتوكوكوس  باكتري ها،  ترانسفورماس��يون،  كليدواژه ها: 
نومونيا 

ترانسفورماسيون 
پديده ي ترانسفورماس��يون براي اولين بار در س��ال 1928 
توسط گريفيت6 و در باكتري استرپتوكوكوس نومونيا گزارش 

ترانسفورماسیون 
درباكتري ها

نظام جليليان* کندوکاو

شد. در ترانسفورماس��يون اگر DNA خارجي با يك سلول به 
اصطالح شايس��ته7 در تماس باش��د، توس��ط آن سلول جذب 
مي ش��ود. شايس��تگي جذب DNA پديده ي پيچيده اي اس��ت 
و همه ي س��لول ها اين شايستگي را كس��ب نمي كنند. مثاًل در 
باسيلوس سوبتيليس8 فقط 10 تا 20 درصد سلول ها مي توانند 
DNA خارجي را جذب كنند. از طرفي س��لول ها فقط در طي 
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 DNA نحوه ي جذب
نحوه ي ج��ذب DNA در باكتري هاي مختلف با يكديگر 
متفاوت اس��ت. با توجه ب��ه اين كه مطالع��ات بيش تري روي 
ترانسفورماسيون در باس��يلوس سوبتيليس انجام گرفته است، 
درادامه، بيش تر به چگونگي ترانسفورماس��يون در اين باكتري 

گرم مثبت اشاره مي كنيم:

در پديده ي ترانسفورماسيون ژن هاي زيادي دخالت دارند 
ك��ه آن ها را به دو گروه ژن هاي آغازين12 و ژن هاي واپس��ين13 
 comF, تقسيم مي كنند. برخي از ژن هاي واپسين )مثاًل ژن هاي
 DNA پروتئين هاي الزم براي جذب )comG و comE, comC
و برخ��ي ديگر )مثاًل ژن ه��اي recA و addAB( پروتئين هاي 
الزم ب��راي نوتركيبي ژنتيكي و قرارگي��ري DNA خارجي در 
DNA ميزبان را رمزدهي مي كنند. بيان ژن هاي واپس��ين تحت 

كنترل نوعي فاكتور رونويسي موسوم به ComK است. قبل از 
پرداختن به چگونگي تنظيم توليد ComK، به سيستم پروتئيني 
جذب كننده ي DNA در باكتري باس��يلوس س��وبتيليس اشاره 

مي كنيم:

مرحله ي خاصي از رشد شايسته مي شوند. مثاًل استرپتوكوكوس 
نومونيا در طي فاز نمايي رش��د9 و باس��يلوس سوبتيليس پس 
از فاز نمايي رش��د يعني در مرحله ي تعادل )فاز سكون10( اين 

شايستگي را كسب مي كنند.
در ترانسفورماسيون از نظر اندازه ي DNA خارجي جذب 
ش��ده محدوديت هايي وج��ود دارد. اس��ترپتوكوكوس نومونيا 
مي توان��د قطعاتي ب��ه اندازه ي 5 تا 15 كيلوب��از را جذب كند. 
قطعات بزرگ تري كه به س��لول متصل مي ش��وند، ابتدا توسط 
يك اندونوكلئاز برون سلولي به قطعات كوچك تري شكسته و 
سپس جذب مي شوند. باسيلوس سوبتيليس قطعاتي به اندازه ي 

20 كيلوباز را هم مي تواند جذب كند. 
از نظ��ر اختصاص��ي ي��ا غيراختصاصي ب��ودن توالي هاي 
DNA خارج��ي نيز تفاوت هايي ديده مي ش��ود. به عنوان مثال، 
در باكتري هاي گرم منفي، فقط DNA هايي جذب مي ش��وند 
كه توالي هاي خاصي در س��اختار آن ها وجود داشته باشد. مثاًل 
در هموفيل��وس آنفلوآنزاDNA ،11 خارج��ي بايد داراي توالي 
 DNA ،باش��د. در غي��ر اين ص��ورت AAGYGCGGTCA
خارجي جذب نمي شود. اين توالي در ژنوم خود باكتري پيش 
 DNA از 1400بار تكرار شده است به همين علت اين باكتري ها
را تنها از اعضاي هم گونه يا گونه هايي كه با آن ها قرابت ژنتيكي 
زيادي دارند، جذب مي كنند. بنابراين در باكتري هاي گرم منفي 
نوعي حالت اختصاصي ديده مي ش��ود. اما در باكتري هاي گرم 
مثبت، مثاًل در استرپتوكوكوس نومونيا و باسيلوس سوبتيليس، 
DNA اين حالت اختصاصي وجود ن��دارد. بنابراين مي توانند

ه��اي كروموزوم��ي، ويروس��ي و پالزميدي را ج��ذب كنند؛ 
 DNA هرچند در مورد چني��ن باكتري هايي نيز احتمال جذب
از اف��راد هم گونه بيش تر مي ش��ود. به عنوان مثال، س��لول هاي 
استرپتوكوكوس نومونياي شايسته، آنزيم هاي تخريب كننده اي 
مي سازند كه به غش��اي آن ها متصل باقي مي ماند. هنگامي كه 
در محيط كشت اين سلول هاي شايسته با سلول هاي غيرشايسته 
 DNA تم��اس پيدا مي كنن��د، موجب مرگ آن ها و رها ش��دن

سلول هاي غيرشايسته به محيط اطراف مي شوند. 

پديده ي ترانسفورماسيون براي اولين بار در 
سال 1928 توس��ط گريفيت6 و در باكتري 

استرپتوكوكوس نومونيا گزارش شد

در ترانسفورماسيون اگر DNA خارجي با يك 
س��لول به اصطالح شايس��ته7 در تماس باشد، 
توس��ط آن س��لول جذب مي ش��ود. شايستگي 
جذب DNA پديده ي پيچيده اي است و همه ي 

سلول ها اين شايستگي را كسب نمي كنند
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شكل 1 سيستم پروتئيني جذب كننده ي DNA در باكتري 
باسيلوس سوبتيليس را نشان مي دهد. اين سيستم در قطب هاي 
س��لول واقع شده اس��ت. در اين سيستم پروتئين هاي مختلفي 
ديده مي شود: پروتئين ComEA نوعي گيرنده است كه مولكول 
DNA دورش��ته اي به آن متصل مي شود. پروتئين ComGC كه 
به پروتئين پيلين )پروتئين سازنده پيلي( شباهت زيادي دارد به 

 ComEA خارجي به DNA اتصال
 DNA كمك مي كند. پس از اتصال
دورشته اي به ComEA، انتهاي آن 
 (NucA) N در اختيار اندونوكلئاز
قرار مي گيرد. اين اندونوكلئاز يك 
رشته ي DNA را تخريب مي كند. 
سپس DNA ي تك رشته اي وارد 
كانالي پروتئيني در غشاي سلولي 
مي شود. اين كانال پروتئيني توسط 
پروتئين ComEC س��اخته ش��ده 
است. پروتئين ComFA هماهنگ 
 DNA با ساير پروتئين ها مولكول
تك رشته اي را به درون سيتوپالسم 
حرك��ت مي ده��د. اي��ن فرايند با 

صرف انرژي همراه است.
DNA تك رش��ته اي پ��س از 
ورود به به سيتوپالس��م با كمك 
پروتئين هايي همچ��ون RecA و 
AddAB ب��ا س��ازوكار نوتركيبي 
همول��وگ14 وارد ژن��وم ميزب��ان 

مي شود.

تنظيم مولكولي ترانسفورماسيون
تنظيم مولكولي ترانسفورماسيون پديده ي بسيار پيچيده اي 
اس��ت كه بخش هايي از آن در شكل 2 نش��ان داده شده است. 
سعي مي كنيم با استفاده از اين شكل تا حدودي چگونگي تنظيم 
ترانسفورماسيون را ش��رح دهيم. همان طور كه اشاره شد، بيان 
ژن هاي واپسين تحت كنترل نوعي فاكتور رونويسي موسوم به 
ComK است. در توليد و پايداري اين فاكتور رونويسي عوامل 
مختل��ف و متعددي نقش دارند. در اين ميان ميزان مواد غذايي 
موجود در محيط كشت و تراكم سلولي اهميت زيادي دارند. در 
باكتري باسيلوس سوبتيليس، طي فاز نمايي رشد پروتئين هاي 
CodY, AbrB و RoK ب��ا اتص��ال ب��ه راه ان��داز ژن رمزگردان 
ComK، از رونويسي آن ممانعت مي كنند و ميزان كمي از اين 
 MecA فاكتور رونويس��ي هم كه ساخته مي ش��ود به پروتئين
مي چسبد. اين پروتئين موجب مي ش��ود كه فاكتور رونويسي 
ComK توس��ط مجموعه ي پروتئازي ClpCP تخريب ش��ود. 
بنابراين در فاز نمايي رش��د باكتري هاي باسيلوس سوبتيليس 

ComEC

ComGC

ComEC

ComEA

ComGC

N

ComEA

پپتيدوگليکان

غشاي سلولي

ComX ComX

ComS

ComA ComA

comC

comF
comE

comG

Com

MecA
CClp

K
Clp p

nucA
recA

Cody

addAAbrB

DegS

rok

Csf

phrc

ComX

غشاي سلول

بيرون

درون

srfARapC

Degu-p

Degu

ComQ

phrc

شکل 2. بخش هایي از تنظیم مولکولي 
ترانسفورماسیون

شکل 1
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آن را تخريب كند. بنابراين، به مرور زمان ميزان فاكتور رونويسي 
ComK در سلول زياد مي شود و اين فاكتور بيان ژن رمزگردان 
خود و ژن هاي واپسين را تحريك مي كند در نتيجه شايستگي 

الزم براي جذب DNA در سلول ايجاد مي شود.

_______________________ پي نوشت

* دبيرزيست شناسي خرمشهر

1. Mobile genetic elements
2. Conjugation
3. Transdudtion
4. Transformation
5. Enterococcus faecalis
6. Fred Griffith
7. Competent Cell
8. Bacillus subtilis
9. Exponential phase
10. Stationary phae
11. Haemophilus influcnzae
12. Early genes
13. Late genes
14. Homologous recombination
15. Competence factors

___________________________ منابع
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غالمرضا زريني، جلد اول، انتش��ارات خانه ي زيست شناسي، چاپ 

.1388
2. Kim A. Susanna and et al. Functional analysis of the competence 
transcription factor ComK of Bacillus subtilis by characterization 
of truncation variants. Microbiology 152 (2006), 473-483; DOI 
10.1099/mic.0.28357-0
3. Leendert W.Hamoen and et al. Controlling competence in 
Bacillus subtilis: shared use of regulators. Microbiology 149 (2003), 
9-17; DOI 10.1099/mic.0.26003-0
4. Hilde Steinmoen and et al. Competence-Induced Cells of 
Streptococcus pneumoniae Lyse Competence-Deficient Cells of 
the Same Strain during Cocultivation. Journal of Bacteriology, 
December 2003, p. 7176-7183, Vol. 185, No.24
5. Trinelise Blomqvist and et al. Natural Genetic Transformation: 
a Novel Tool for Efficient Genetic Dngineering of the Dairy 
Bacterium Streptococcus thermophilus. appl Environ Microbiol. 
2006 October; 72(10): 6751-6756
6. Mathieu Bergé and et al. Uptake of transforming DNA in Gram-
positive bacteria:a view from Streptococcus pneumoniae. Molecular 
Mirobiology (2002) 45(2), 411-421
7. Ping Luo and Donald A. Morrsion. Transient Association of an 
Alternative Sigma Factor, ComX, with RNA Polymerase during the 
period of Competence for Genetic Transformation in Streptococcus 
pneumoniae. Journal of Bacteriology, January 2003, p. 349-358, 
Vol. 185, No. 1
8. Sayaka Ashikaga and et al. Natural Genetic Competence in 
Bacillus subtilis Natto OK2. J Bacteriol. 2000 May; 182(9): 2411-
2415
9. http://www.mun.ca/biochem/courses/4103/topics/transformation.
html
10. Huang-Mo Sung and Ronald E. Yasbin. Adaptive, of Stationary-
Phase, Mutagenesis, a Component of Bacterial Differentiation in 
Bacillus subtilis. Journal of Bacteriology, October 2002, or p. 5641-
5653, Vol. 184, No. 20

نمي توانند شايسته شوند و DNA خارجي را جذب كنند.
در پايان فاز نمايي رش��د و در مرحله ي تعادل، سلول ها با 
كاهش توليد مهاركننده هاي AbrB و CodY و هم چنين توليد 
پروتئين ComS به كاهش مواد غذايي محيط كشت و افزايش 
تراكم سلولي پاسخ مي دهند. پروتئين ComS نقش بسيار مهمي 
دارد اين پروتئين س��بب جدا شدن MecA از فاكتور رونويسي 
ComK مي ش��ود )MecA فاكتور رونويسي ComK را مستعد 
تخريب توسط پروتئاز ClpCP مي كند(. مولكول هاي ComKي 
 Rok رها شده از يك طرف مانع از بيان مهاركننده ي خود يعني
مي ش��وند و از طرف ديگر با كم��ك پروتئين  DegU موجب 
بيان ژن رمزگردان خود مي شوند. بنابراين، به مرور زمان ميزان 
ComK افزايش مي يابد افزايش ميزان ComK در سلول موجب 
تحريك رونويس��ي از ژن هاي واپسين مي ش��ود. نتيجه ي اين 

تغييرات ايجاد سلولي شايسته براي جذب DNA است.
 ComS در ادامه الزم اس��ت كه به چگونگي توليد پروتئين
اشاره كنيم )ش��كل 2(. توليد پروتئين ComS تحت كنترل دو 
اوليگوپپتيد به نام هاي ComX و Csf اس��ت اين اوليگوپپتيدها 
اصطالح��اً فاكتورهاي شايس��تگي15 ناميده مي ش��وند. فاكتور 
شايس��تگي اصلي ComX اس��ت كه 10 آمينواس��يد دارد و در 
جريان رش��د باكتري ها با كمك پروتئي��ن ComQ پردازش و 
به بيرون از س��لول ترشح مي ش��وند از طرفي فاكتور Csf كه 5 
آمينواس��يد دارد، ابتدا به صورت يك پلي پپتيد پيش س��از به نام 
Phrc س��نتز و به بيرون از س��لول ترشح مي ش��ود. از پردازش 
اين پلي پپتيد در بيرون از س��لول فاكتور CSF ايجاد مي ش��ود. 
هنگامي كه تراكم س��لول ها در محيط كش��ت بسيار زياد شود، 
اين دو فاكتور به اندازه ي كافي تجمع پيدا مي كنند و به صورتي 
كه در ادامه به آن اشاره مي شود، سبب راه اندازي مسيرهايي در 
درون سلول مي شوند كه منجر به توليد پروتئين ComS مي شود. 
فاكتور ComX به پروتئين غش��ايي ComP متصل مي ش��ود و 
آن را فعال مي كند. ComP فعال ش��ده با عمل فسفريالس��يون، 
پروتئين ComA غيرفعال را به صورت فعال درمي آورد. فسفاتاز 
RapC با برداشتن گروه فسفات از ComA~P مي تواند مجدداً 
آن را غيرفعال كند؛ اما عامل شايس��تگي ديگر يعني Csf كه با 
كمك پروتئين Spo0K وارد سلول مي شود، اين فسفاتاز را مهار 
مي كند. بنابراين به مرور زمان غلظت ComA~P فعال در سلول 
افزايش مي يابد. اين پروتئين س��بب بيان اپران srfA مي ش��ود. 
محصول اين اپران همان پروتئين ComS است كه با جدا كردن 
 ClpCP نمي گذارد پروتئاز ComK از فاكتور رونويسي MecA
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تاريخ نش��ر خبر: سه ش��نبه 7 ژوئيه 
Biology & Nature 2009 در مجله ی

برای نخس��تين بار در پژوهش هايی 
علم��ی كه ب��رای درك علت های نازايی 
انجام می شد، اس��پرم آدمی با استفاده از 
س��لول های بنيادی رويانی توليد ش��د. 
گروهی از پژوهشگران تحت سرپرستی 
پروفسور كريم نيّرنيا در دانشگاه نيوكاسل 
و انستيتوی سلول های بنيادی نورت ايست 
(NESCI) روش نوين��ی كه باعث توليد 
اس��پرم آدمی در آزمايش��گاه شده است، 

ابداع كرده اند.
اين خبر در مجله ی دانشگاهی توسعه 

و سلول های بنيادی1 چاپ شده است.
NESCI با دانش��گاه های نيوكاسل 
و دورهام، تراست بنياد NHS نيوكاسل 
و پش��تيبانانی ديگر هم��كاری می كند. 
پروفس��ور نيّرنيا می گويد: »اين پيشرفت 
مهمی است، چون به پژوهشگران امكان 
می ده��د به جزئيات بررس��ی چگونگی 
ساخته شدن اس��پرم بپردازيم و به درك 
بهتر علت های نازايی در مردان برس��يم. 
اي��ن درك به ما كمك می كند كه راه های 
نوينی ب��رای كمك ب��ه زوج هايی كه به 
ناباروری مبتال هس��تند، كشف و به آنان 
كمك كنيم تا بتوانند كودكانی با ژن های 

خودشان داشته باشند.
اين گروه هم چني��ن اعتقاد دارند كه 
اين فرايند توليد اس��پرم ممكن است به 
درك بهتر چگونگی گذر از بيماری های 

ژنتيك منجر شود.
در روش��ی كه در دانشگاه نيوكاسل 
به كار گرفته شده است، سلول هايی بنياديی 
را كه كروموزوم ه��ای XY )مرد( دارند، 
وادار ب��ه گذراندن ميوز می كنند. اين كار 
منجر به توليد اسپرم كامل و بالغ می شود 
كه به زبان علمی اسپرم آزمايشگاهی2 يا 

IVD ناميده می شود.
اما به عكس، سلول هاِی بنيادِی دارای 
كروموزوم ه��ای XX )زن( اگرچ��ه ب��ه 
اسپرم های نابالغ و اسپرماتوگونی تبديل 
می شوند، اما پس از آن تغييری نمی كنند. 
اين نش��ان می ده��د كه ژن ه��ای روی 
كروموزوم Y برای ميوز و بلوغ اس��پرم 

الزم اند.

روش ها
اين پژوهش��گران روشی برای توليد 
اسپرم از سلول های بنيادی رويانی آدمی 
در آزمايش��گاه ابداع كرده اند. سلول های 
بني��ادی رويانی در محيطی ش��امل يكی 
از مش��تقات ويتامين A )رتينول اسيد(، 
به روش��ی جديد ك��ه در اين گروه ابداع 
شده است، قرار داده می شود. سلول ها بر 
اساس اين روش به سلول های دودمانی 
بني��ادی تمايز می يابند. در اين س��لول ها 
پروتئينی بيان می شود كه با يك نشانگر 
فلوئور سانت سبز رنگ می شوند و سپس 

با استفاده از ليزر جدا می شود.
اين نشانگرهای س��لول های بنيادی 
دودمان زايش��ی پس از تمايز بيش تر به 
سلول های بنيادی زايشی، يعنی سلول های 
مي��وزی  س��لول های  اس��پرماتوگونی، 
اسپرماتوسيت و پساميوزی )اسپرماتيد و 

اسپرم( تبديل می شوند.
اين نتايج، بلوِغ سلول هاِی بنيادی را 
زايشی به گامت های مردانه ی هاپلوييد، 
يعنی اس��پرم های آزمايشگاهی، كه نيمی 
از كروموزم ه��ا )23 كروموزوم( را دارند، 

نشان می دهند.

____________________ زيرنويس

1. Stem Cells and Development
2. In Vitro Derived sperm
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تأثير آلودگی هوا بر پراكسيداس��يون 
غش��ا و فعاليت آنزيم��ی آنزيم های 

آنتی اكسيدان
)كاتاالز، پراكس��يدازو آس��كوربات 
پراكسيداز( در اسطوخودوس و برگ 

نو در تهران

چكيده
مناطق آل��وده و پاك تهران با اس��تفاده از 
اطالعات سازمان محيط زيست و اداره ی كنترل 
كيفيت هوا تعيين شد. در اين تحقيق منطقه ی 
12 )بازار( به عنوان منطقه ی آلوده و منطقه ی 1 

)نياوران( به عنوان منطقه ی پاك انتخاب شد.
برای انجام اين تحقيق دو گونه ی گياهی 
 lavandula officinalis ( اس��طوخودوس 
 )ligustrum vulgare L( و برگ ن��و )Chaix
كاش��ته شده در حاش��يه ی خيابان های مناطق 

آلوده و پاك تهران انتخاب شد.
اين تحقيق نش��ان می دهد كه آلودگی هوا 
باعث افزايش معنی دار پراكسيداس��يون غش��ا 

)غلظت مالون دآلدييد( می شود.
فعاليت آنزيمی آنزيم های آنتی اكس��يدان 
)كاتاالز، پراكس��يدازو آسكوربات پراكسيداز( 
در درجات مختلفی در مناطق آلوده نسبت به 

مناطق پاك افزايش می يابد.

________________________ پي نوشت

* كارشناس ارشد علوم گياهی � دبير زيست شناسی شهرستان ملكان 
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ب��ا وجود كوش��ش ها و تالش هايي ك��ه طي دهه هاي 
اخير در زمينه ي بررس��ي و ش��ناخت آب زيان كش��ور به 
ويژه گونه هاي فيتوپالنكتوني صورت گرفته اس��ت، اما با 
توجه به تغييرات شرايط اقليمي، توفان ها، تردد شناورهاي 
ب��زرگ و كوچ��ك و ورود فاضالب هاي خانگي، صنعتي 
و كش��اورزي به آب هاي خليج فارس ب��ا تغيير ميزان مواد 
مغذي، دما، شوري، اكسيژن محلول، كدورت و نور شاهد 
دگرگوني هايي در تنوع زيستي، وضعيت فيزيكوشيميايي 
آب ها و بروز پديده ي طبيعي و نامناسبي همچون پديده ي 
كشند سرخ در اين پهنه ي آبي هستيم. گرچه اين نخستين 
بار نيس��ت كه ايران و كش��ورهاي منطقه با پديده ي كشند 
سرخ مواجه شده اند، اما پيش زمينه  ي علمي و تحقيقاتي و 
مناسبي براي مقابله با اين پديده وجود ندارد و كشورهاي 
منطقه در تالش اند كه با اس��تفاده از تجربه هاي كشورهاي 
ديگر مانند ُكره كه قباًل با اين مش��كل مواجه شده بودند و 
همچنين با استفاده از دانش بومي و توان محققان خود در 

اين زمينه اقدامات مؤثري انجام دهند. 
كشند س��رخ پديده ای طبيعی است كه در اثر افزايش 
انفجارگون��ه ي جمعي��ت پالنكتون های گياه��ی به ويژه 
داينوفالژله  ه��ا رخ می دهد و معموالً ب��ه پديده ای اطالق 
می ش��ود كه در اثر افزايش بيوماس)ت��وده زنده( جلبكی 

درآب، رنگ آب دريا تغيير می يابد. 
به علت وج��ود رنگدانه هاي موج��ود در جلبك های 
ميكروسكوپی، اين پديده منجر به تغيير رنگ آب به صورتی، 
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قرمز، قهوه ای، س��بز تيره يا رنگ های ديگر می شود. بسياری از 
گونه های تشكيل دهنده ي كشند سرخ فاقد اثرات تهديدكننده بر 
آدمي و محيط زيست هستند و حتی از اصلی ترين توليدكنندگان 
انرژی در رده های پايين زنجيره ي غذايی دريايی به شمار می آيند. 
معموالً در صورتی كه كش��ند س��رخ حاوی گونه های مضر و 
س��می باشد و تلفات آبزيان را به دنبال داشته باشد، زيان مند به 

شمار مي رود. 

عوامل ايجاد كننده ي كشند سرخ 
كشند سرخ ممكن است ناش��ی از تعييرات آب و هوايی، 
عوام��ل هيدرولوژيك، آلودگی با منش��أ انس��انی يا جابه جايی 
وحركت س��لول های جلبكی از طريق طوفان ها و جريان ها و 

سازوكارهای طبيعی باشد. 
 عوامل انسانی كشند سرخ عبارت اند از: تخليه ي فاضالب های 
بهداشتی به نواحی ساحلی، تخليه ي پساب كارخانجات و صنايع 

ساحلی به محيط زيست ساحلی،
 ورود پس��اب های كش��اورزی غنی از مواد آل��ی به نواحی 

ساحلی دريايی،
 انتق��ال گونه ها توس��ط آب ه��ای توازن كش��تی ها به نقاط 

مختلف،
 افزايش فعاليت های آبزی پروری، كه می تواند مواد آلی مورد 

نياز رشد ميكروجلبك ها را فراهم سازد.

اثرها و پی آمدهای زيست محيطی كشند سرخ
1. تغيير رنگ آب به طور تصاعدی از سبز روشن تا كهربايی 

يا سايه های سرخ و قهوه ای،
2. افزايش تنفس بی هوازی و كاهش اكسيژن محلول در آب 

، NH3، CH4، H2S و ايجاد گاز های بدبوي
3. كاهش نفوذ نور به اليه های زيرين آب،

4. تش��كيل توده ي ژالتينی و رس��وب آن در آبش��ش هاي 

ماهيان و در نتيجه خفگی آن ها،
5. كاه��ش نفوذ نور به اليه های زيرين و آس��يب ديدگی و 
خس��ارت شديد آبزيان وابس��ته به نور)به ويژه اكوسيستم های 

مرجانی(،
6. آسيب رس��اندن به تجهيزات و سيستم های آب شيرين 

ُكن ها، كشتی ها و تأسيسات ساحلی،
7. وارد آم��دن خس��ارات ش��ديد به صنعت گردش��گری 

ساحلی،
8 . وارد آمدن خسارت به صنايع شيالتی به ويژه سايت های 

پرورش آبزيان.

برخي از مهم ترين سوابق پديده ي كشند سرخ در
جهان )از سال 1952 تا 2000( 

 1952 در نزديكی جزيره ي س��انيبل در فلوريدا شكوفايی با 
وسعت 400 مايل مربع،

 1958 و 1994 در بندر اسكندريه در مصر،
 1963 م��رگ ومير بيش از 150 تن ماهی در خليج تامپا در 

جزيره ي ماكرو،
 1964 در خليج آپاالچی با وسعت 14000 مايل مربع،

 1990 در خليج ازمير تركيه، 
 1998 و 1993 در فرانسه،

 2000 خليج دايا در شرق هنگ كنگ.

س��وابق پديده ي كشند س��رخ در آب های جنوب 
ايران 

 س��ال 1365، مرگ و مير ناش��ی از كشند سرخ در آب های 
اطراف بوشهر در ميان ماهيان مشاهده شد.

 سال 1365، حد فاصل كيش تا بندر چارك و بندرلنگه تحت 
تأثير كشند سرخ قرار گرفت. 

 1367، كشند سرخ درسواحل چابهار ديده شد.
 در سال 2001 ميالدي حدود 100 تن ماهي در كويت بر اثر 

پديده ي  كشند سرخ تلف شدند. 
 س��ال 1384، در اثر كش��ند س��رخ حدود 20 تن ماهي در 

منطقه ي جاسك تلف شدند.
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تخليه ي مواد آلی

جريان آب

دماشوری
مواد غذايی

عناصر كم ياب

شدت نور

عامل كشند سرخ
 عامل كشند  س��رخ در آب هاي اس��تان هرم��زگان، جلبك
Cochlodinium Polykrikoides است كه اين ويژگي ها را دارد: 
اين گونه از گونه هاي غيربومي خليج فارس اس��ت و عمدتًا  در 
آب هاي جنوب ش��رقي آس��يا و نيز در اندونزي و آمريكا رشد 
مي كند. گونه ي مذكور دامنه ي ش��وري زياد را تحمل مي كند. 
سيست آن شش ماه از سال به حالت نهفته در بستر دريا مي ماند 
و در ش��رايط اقليمي و بوم شناختي مناسب رشد مي كند. به نظر 
مي رسد اين جلبك از طريق طوفان گونو يا تخليه ي آب تعادل 
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شناورها به آب هاي ساحلي درياي عمان و خليج فارس رسيده 
باشد.

دامنه ي حضور اين گونه در منطقه و رش��د آن در آب هاي 
س��احلي استان، از شرق جاس��ك تا غرب شهرستان بندرلنگه 
گسترش يافته و براساس اطالعات رسيده در آب هاي ساحلي 
كشور عمان و امارات نيز ديده شده و با توجه به تحمل دامنه ي 
شوري نسبتًا  زياد توسط اين گونه و با عنايت به جهت جريان 
آب از دري��اي عمان به خليج فارس در صورت وجود ش��رايط 
مناسب احتماالً  به آب هاي سواحل بوشهر و غرب خليج فارس 

نيز سرايت مي كند.
  گونه ي مذكور به علت تشكيل توده ي ژالتيني و مخاطي و از 
به هم چسبيدن گونه ها به يكديگر و به علت سنگيني در ستون 
آب به پايين رفته و رس��وب مي كند. ضمن مصرف اكس��يژِن 
محل��وِل آب و با تجزيه ي پيكر آن ها در اعماق س��بب كاهش 
شديد اكس��يژن محلول آب مي ش��ود و در عين حال به علت 
نشست اين گونه ها در مخاط آبشش آبزيان موجب خفگي آنان 
مي شود و بر جوامع كفزي و مرجان ها اثرات تخريبي شديدي 

دارد. 
 ش��كوفايي گونه ي مذكور در آب هاي س��احلي اس��تان در 
سواحل قش��م � بندرعباس و ميناب موجب تلفات گسترده ي 
آبزي��ان به خصوص گونه هايي چون ش��انك، ع��روس ماهي، 
شورت، گاريز، شير، سفره ماهي، بچه كوسه، مارماهي، خرچنگ 

و خيار دريايی شده است.
 براس��اس اطالعات رسيده و نظريه ي دانشمندان آمريكايي، 
ش��كوفايي  گونه ي مزبور س��ميت ندارد. ليكن مطابق نظريه ي 
دانش��مند ژاپني گونه ي مزبور نوروتوكس��ين توليد مي كند كه 
در آب هاي س��احلي ژاپن اتفاق افتاده اس��ت و اگر به انس��ان 
سرايت كند دستگاه عصبي انسان را فلج مي كند و در عين حال 
آلرژي زاس��ت و سبب خارش و حساسيت و تورم پوست بدن 
انسان مي شود. به نظر مي رسد گونه ي مزبور در آب هاي ساحلي 

و درياي��ي مختلف )با ش��وري � دما � 
كدورت و... متفاوت( رفتارهای متفاوتي 
از خود نشان مي دهد و ممكن است در 
آب هاي با شوري باال نظير خليج فارس 
سم ايجاد نكند. الزم است اين موضوع 

دقيقاً بررسي شود. 

از  ناشی  نشانه های مس��موميت 
مصرف آبزيان آلوده

1. انقب��اض ماهيچه هاي صورت و 
دهان

2. استفراغ مداوم
3. گيجی

بيش از 
30 ميليون 
سلول در 

ليتر

 30 �25
ميليون 

سلول در 
ليتر

 25 �20
ميليون 

سلول در 
ليتر

 20 �10
ميليون 

سلول در 
ليتر

 10 �1
ميليون 

سلول در 
ليتر

كم تر از 
يك ميليون 
سلول در 

ليتر

متوسط 
تراكم 

سلولي در 
ليتر

حداقل 
تراكم 

سلولي در 
ليتر

حداكثر 
تراكم 

سلولي در 
ليتر

تعداد 
نمونه

منطقه 
نمونه برداري 

شمال هرمز00291131142378684200021925000238 

جنوب هرمز2381894137417212550052312000262

010342592196222100030000000105
سواحل 
بندرعباس

هرمز � الرك00005137736672500075600006

هرمز � قشم00004082376671110000192340006

قشم � بندرعباس 000051391966797000077120006

000051309500021700058030006
بندرعباس � 

هرمز

جدول چكيده ي وضعيت تراكم سلولي گونه (Cochlodinium polykrikoides( در پديده ي كشند سرخ، در آب هاي ساحلي استان هرمزگان

4. سردرد شديد
5. احساس سوزش و گرفتگی در ماهيچه ها

6. احساس بی وزنی
7. كاهش ضربان نبض
8 . دشواری در تكلم

9. دشواری در بلع

اقدامات ض��روری در كش��ورهايي كه در معرض 
پديده ي شكوفايي قرار دارند، اين گونه قرار دارند، 

عبارت است از:
1. حفاظت از سالمت عمومی جامعه،

2. نظ��ارت ب��ر فعاليت های ح��ال و آينده ي ش��يالتی و 
آبزی پروری،

3. نظارت بر فعاليت های دريان��وردی صادرات و واردات 
كاال،

4. حفاظت از منابع اكوسيستم،
5. آمادگی جهت مقابله با ش��يوع و گس��ترش رويدادهاي 

ناخواسته مانند ايجاد سم و يا پی امدهای جديد.

اقدامات فوريتی
 در كوت��اه مدت تا محو پديده ي مزبور از آب هاي س��احلي 
منطقه، ترجيحاً از شنا كردن و آب تني در مناطق آلوده خودداری 

شود. 
 به هنگام مصرف آبزيان در مناطقي كه با پديده ي كشندسرخ 
مواجه هس��تند، دقت و رعايت نكات بهداش��تی درخصوص 
جداكردن سر و خارج ساختن امعا و احشا به طور كامل مدنظر 

قرار گيرد. 
 حتي المقدور از مصرف ص��دف در مناطق آلوده خودداری 

شود.
 به هنگام بروز تلف��ات آبزيان، بر توزيع و فروش آبزيان در 
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نتيجه گيری
 گون��ه ي مهاج��م C.polykrikoides  با روند افزايش��ي در 

آب های استان هرمزگان پايدار شده است،
 پارامتر شوري به علت كمی دامنه ي تغييرات نقش چنداني 

در تغيير تراكم گونه ي مذكور نداشته است،
 كدورت ناشی از رسوبات بستر در اثر عمل امواج در آب های 

ساحلی موجب كاهش موقت در جمعيت اين گونه مي شود،
 PH موجب تغيير و افزايش C.polykrikoides تكثير متناوب 

در منطقه شده است،
 ع��الوه ب��ر C.polykrikoides انواعی ديگر از داينوفالژله ها 

برای اولين بار در منطقه مشاهده شده اند )در دست بررسی(،
 پيك هاي افزايش��ي جمعيت 
C.polykrikoides  داراي تناوب 

است،
 در زم��ان م��واج ب��ودن دريا 
تكثير در نواحی كم عمق با بستر 

رسوبی حداقل است،
 در فص��ل ش��روع باده��اي 
موسمي و مواج شدن دريا تكثير 
اين گونه در مناطق ساحلی كم تر 

مشاهده مي شود،
س��بب   C.polykrikoides  
اجتماعات  تغيي��ر در س��اختار 

فيتوپالنكتوني در منطقه شده است،
 حضور مداوم  و افزايش اين گونه سبب تغيير در هرم انرژي 

خواهد شد،
 تغيي��ر در ه��رم انرژي باعث تغيير در اكوسيس��تم منطقه ي 

خليج فارس و درياي عمان خواهد شد،
موجودات بستر و وابسته به بستر در معرض خطر بيش تري 

قرار دارند،
 آرام بودن دريا عامل مهمي در ش��روع ش��كوفايي اين گونه 

است خصوصاً اگر دريا بيش از يك هفته آرام باشد، 
___________________________________ پي نوشت

*  زهرا فوركي نژاد، دبير زيست شناسي و علي نخعي، كارشناس ارشد علوم گياهي

كش��ند س��رخ پديده ای طبيعی اس��ت 
ك��ه در اث��ر افزاي��ش انفجارگون��ه ي 
جمعيت پالنكتون ه��ای گياهی به ويژه 
داينوفالژله  ه��ا رخ می ده��د و معمواًل 
به پديده ای اطالق می ش��ود كه در اثر 
افزاي��ش بيوماس)ت��وده زنده( جلبكی 

درآب، رنگ آب دريا تغيير می يابد

بازارهای مصرف نظارت كافی به عمل آيد.
 آِب آبشيرين كن ها از مناطق غيرآلوده تأمين شود.

 از خشك كردن و پودر كردن آبزيان تلف شده براي مصرف 
دام و طيور ممانعت شود. 

مروری بر وضعيت كش��ند سرخ در سواحل كشور 
عمان

 كش��ند سرخ در اثر شكوفايی نوعی تاژكدار در آب های اين 
منطقه ايجاد شده است.

 كشند سرخ از اواخر سپتامبر 2008 شروع شد،
 در مدت زمان اين پديده رنگ آب دريا به دليل وجود ماده ي 

پريدينين در گون��ه ي مزبور به 
رنگ سرخ ديده می شد،

اولين تلف��ات ماهی در اكتبر 
2008 مشاهده شد،

جمعي��ت  درص��د   95�90  
پالنكتون ها را در مناطق كش��ند 
سرخ،  اين گونه تشكيل می دهد،

 حدود 70 تن ماهی در مزارع 
مسقط از بين رفتند، 

 تأثي��ر منف��ی اي��ن پديده بر 
اكوسيس��تم منطقه به غلظت و 
تراكم س��لول های مزبور در آب 

بستگی دارد.

اقدامات مورد نياز 
 پايش )اندازه گيری نوع و تراكم سلولی، اندازه گيری پارامترهای 

فيزيكوشيميايی آب و اندازه گيری پارامترهای هواشناسی(،
 افزايش ايستگاه هاي ثابت ساحلی جهت نمونه برداري روزانه 
و ثب��ت و اندازه گي��ري پارامترهاي محيط��ی آب دريا درطول 

سواحل جنوب كشور،
 گشت و بازديدهاي ميدانی،

 آموزش همگانی،
 اطالع رسانی،

 پژوهش و تحقيقات،
 تهيه ي طرح جامع پيشگيری، كاهش و مقابله با اثرات پديده ي 
كشند سرخ گونه ي پالنكتونی مضر در آب های ساحلی منطقه،

 تأس��يس مركز تحقيقات به منظور شناس��ايی و پايش مداوم 
گونه های مولد كشندسرخ در جنوب كشور،

 اجراي��ی كردن برنامه های كاهش مخاطرات محيط زيس��ت 
دريايی، حفاظت و جلوگيری از تخريب اكوسيستم های ساحلی 
و دريايی، ممانعت از ورود آالينده ها و برقراری توسعه ي پايدار 

در نواحی ساحلی استان.
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اشكال در مقاله
مجله ی شماره 75 )تابستان 88( را دريافت كردم. واقعاً از همه ی 
دست اندر كاران اين مجله، كه زحمت می كشند تا مجله سر وقت آماده 
ش��ود، بسيار سپاسگزارم. هميشه هنگام مطالعه ی نوشته ها و مقاالت 
مجله سؤاالتی برايم پيش می آيد كه متأسفانه بيش تر آن ها به علت عدم 
دسترسی به مؤلف آن، بی جواب می مانند. اگر در باالی هر مقاله ای كه 
چاپ می شود، ايميل مؤلف يا مترجم آن را هم قيد كنيد، بسيار خوب 
می ش��ود. مثاًل، در صفحه ی 42 ش��ماره ی 75، مقاله ای تحت عنوان 
»آموزش درس ژنتيك با مثال های ساده« به چاپ رسيده است كه واقعًا 
مطلبی خوب و كاربردی است؛ اما به نظر من اشكالی دارد كه اگر برای 
مؤلف آن ارسال كنيد تا رفع شبهه شود، ممنون می شوم، زيرا ممكن 

است همكاران در تدريس از اين قسمت استفاده كنند:
در قس��مت آم��وزش رمزها، چهار س��طر مانده ب��ه آخر، ذكر 
ش��ده است كه »آمينواس��يدهايی كه رمزهای بيش تری دارند، بيش تر 
 در س��اختار پروتئين ه��ا وارد می ش��وند«. در حالی ك��ه در كت��اب

 Genes VIII, lewin 2004، در فصل 7، ش��كل شماره ی 2 ذكر 
شده است كه در پروتئين های اشريشياكالی تعداد كدون های مربوط 
به هر آمينواسيد همبستگی نزديكی با فراوانی مصرف آن در پروتئين ها 
ندارد و به نظر نمی رس��د ك��ه رمزهای ژنتيك��ی در رابطه با مصرف 

آمينواسيدها بهينه سازی شده باشند.
هرچند در اين ش��كل لوسين با ش��ش كدون بيش ترين فراوانی 
را در س��اختار پروتئين ها دارد، اما فراوانی آرژنين با ش��ش كدون در 
ساختار پروتئين ها از فراوانی ترئونين، والين، گليسين و آالنين با چهار 

كدون و فراوانی ليزين و گلوتامات با دو كدون كم تر است.
البته امكان دارد اين همكار محترم از منبع جديدتری استفاده كرده 

باشند، يا پروتئين های ديگر جانداران را در نظر گرفته باشند.
نظام جليليان

اين نوشته ها از اين همكاران رسيد. سپاسگزاريم. برخی از آن ها 
را در شماره های بعدی چاپ خواهيم كرد.

نانوبيوتكنولوژی و زمينه های پژوهشی آن از منير منصفی، چگونه 
دست ساخته های دانش آموزی با كيفيت و كميت بهتری داشته باشيم 
از حسن علی پور، گياهان آلپی از جمشيد حيدری، كيتين و كيتيناز از 
منصور بدری، بومادران از مهدی علی آبادی، مكانيسم ها و عوامل مؤثر 
بر ترميم كبد از طيبه فرهادی، آموزش مراحل پروتئين سازی به كمك 

مدل  دست ساز و كاربرد ادبيات در زيست شناسی از نيره حميدنيا.
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