فصل نهم :گوناگونی جانداران

تاریخ علم را افرادی نوشتهاند که در غرب جهان زندگی میکنند .این افراد آغازگران
علوم امروزی را یونانیان میدانند .توجه به این نکته ضروری است که از هزاران  سال
پیش در چین ،مصر ،هند و بینالنهرین (ایران کنونی) ،متفکرانی میزیستهاند که در
علوم مختلف صاحب اندیشههای پیشرو و بنیادین بودهاند .با ظهور اسالم ،مسلمانان
نقشی مؤثر در طبقهبندی و پیشرفت علوم داشتهاند .اما چون تاریخ علم را دیگران
نوشتهاند ،نقش مسلمانان و تمدنهای کهن شرقی معموال نادیده انگاشته میشود.
خوب است که در مطالعاتمان ،به این موضوع توجه داشته باشیم.

میالد مسیح (ع) به دنیا آمده است .او را اولین کسی

ارسطو فیلسوفی یونانی است که در  384سال قبل از
باید یکی از اولین زیستشناسان نیز دانست.
میدانند که موجودات زنده را طبقهبندی کرده است .با این نگاه او را 
اما چه چیزی در دیدگاه ارسطو وجود داشته است که کار او را ارزشمند و ماندگار ساخته است؟ توجه داشته باشید
که طبقهبندی ارسطو امروز کاربردی در علوم ندارد اما به عنوان سنگ بنای علم طبقهبندی مورد توجه است.
در دوران ارسطو فلسفه به چیستی و چرایی پدیدههای جهان میپرداخت و فیلسوفان معموال کاری با پدیدههای
طبیعی و حواس انسان نداشتند .آنچه ارسطو را از سایر اندیشمندان هم عصر خود متمایز میکند ،توجه او به
پدیدههای طبیعی ،مشاهده دقیق موجودات و نظم وترتیبی است که در این نگاه وجود داشته است .ارسطو فیلسوفی
است که او را پدیدآورنده علم منطق نیز میدانند.
همانطور که میدانید پس از ارسطو ،کارل لینه ،گیاهشناس سوئدی ،معروفترین دانشمندی است که به علم
طبقهبندی پرداخته است و روش نامگذاری دو اسمی که توسط او ابداع شده است هنوز کاربرد دارد .کارل لینه در
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سال  1707میالدی به دنیا آمده است .یعنی لینه و ارسطو بیش از دو هزار سال با یکدیگر فاصلۀ زمانی داشتهاند
و در این فاصله نظریۀ متفاوتی درباره طبقهبندی به چشم نمیخورد.
ـود را هــم در نظــر گرفتهانــد.
هــم ارســطو و هــم کارل لینــه در طبقــه بنــدی موجــودات دیدگاههــای اعتقــادی خـ 
یعنــی اســاطیر و خدایــان یونــان و باورهــای فلســفی آن دوران بــر نــوع فکــر کــردن ارســطو بــه ایــن موضــوع اثــر
ـرد مســیحی ،از آموزههــای مســیحیت تأثیــر پذیرفتهاســت.
گذاشتهاســت و کارل لینــه هــم بــه عنــوان یــک فـ 
شــباهت دیگــری کــه در دیدگاههــای لینــه و ارســطو وجــود دارد ،توجــه بــه ویژگیهــای ظاهــری موجــودات
زنــده اســت .امــروز علــم طبقهبنــدی بــه مــواردی چــون عملکــرد دســتگاههای مختلــف بــدن موجــودات و
ـد مثــل و در ســطح مولکولــی بــه ســاختارهای
شــباهت آنهــا ،چگونگــی دریافــت و پــردازش انــرژی ،نحــوه تولیـ 
 DNA ،RNAو پروتئینهــای موجــود در جانــداران توجــه میکنــد.
بعد از کارل لینه ،دانشمندان دیگری نیز در زمینۀ طبقهبندی نظریههایی داشتهاند .دیدگاهی که موجودات زنده
را به پنج سلسله تقسیم میکند در حال حاضر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در جدول زیر به طور خالصه با انواع دیدگاهها و صاحبان این دیدگاهها آشنا میشوید:
لینه 1735

هکل 1866

چاتون 1925

دو فرمانرویی

سه فرمانرویی

دو قلمرویی

گیاهان

آغازیان

پروکاریوت ها

کوپلند 1938

ویتیکر 1969

کاوالیر -اسمیت

ووز و همکاران
1990

جانوران

گیاهان

جانوران

یوکاریوت ها

چهارفرمانرویی پنج فرمانرویی
مونرا

مونرا

آغازیان

آغازیان

جانوران

قارچ ها

گیاهان

گیاهان

جانوران

سه حوزهای

شش فرمانرویی

باکتری ها

باکتری ها

(آرکی ها)

کرومیست

باستانیان
یوکاریا

پروتوزوآ
گیاهان
قارچ

کنـد کـه در مطالعات
آشـنایی بـا علـم طبقهبنـدی به مـا کمـک می 
زیستشناسـی نگاهـی دقیقتـر و جهانـی داشتهباشـیم .بـا بهرهگیری از
باشـد برای
روش اسـمگذاری لینـه ،هر جانـداری در هر کجای جهان که 
پژوهشگران شـناخته شـده اسـت .جانـداران زیـر را در نظـر بگیرید:
سلسله(فرمانرو)

جانوران

گیاهان

شاخه

طنابداران(مهره داران)

گیاهان گلدار(نهاندانگان)

رده

پستانداران

تک لپهای ها

راسته

گوشتخواران

مارچوبه سانان

تیره(خانواده)

گربه سانان

زنبقیان

جنس(سرده)

پانترا

ایریدیا(زنبق)

گونه

ببر ()Panther tigris

Iris germanica
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زعفران هم از تیرۀ زنبقیان است با نام علمی
Crocus sativus

مورد گیاهان و پرندگان به کار میبرند.
خانواده کاربرد عمومیتری دارد .تیره را بیشتر در 
آغازیان
سلسله
آپی کمپلکسا
شاخه
آکونوئیداسیدا
رده
هموسپوریدا
راسته
پالسمودیدا
تیره
پالسمودیوم
جنس
فالسی پاروم
گونه
پالسمودیوم فالسی پاروم ( )Plasmodium falciparumعامل بیماری ماالریا در انسان است.
باکتریها
سلسله
فیرمیکوتها
شاخه
باسیل ها
رده
باسیاللس
راسته
استافیلوکوکاسیه
تیره
استافیلوکوک
جنس
استافیلوکوک اورئوس
گونه
استافیلوکوک طالیی هم نامیده میشود .باکتری بیماریزا ست و از عفونتهای پوستی تا عفونتهای دستگاه
تنفسی ،دستگاههای عصبی و  .....توسط این باکتری گزارش شدهاست.
قارچها
سلسله
آسکومیکوتا
شاخه
یوروتیومیست
رده
یوروتیال ها
راسته
تریکوکوماسئا
تیره
آسپرژیلوس
جنس
آسپرژیلوس فالووس
گونه
آســپرژیلوس فــاووس ،قارچــی بیمــاریزا و گنــدروی (ســاپروفیت) اســت .بــر روی دانههــای غــات و
کنــد و ســمی بــه نــام مایکوتوکســین ایجــاد میکنــد.
حبوبــات بــه خوبــی رشــد می 
124

اینهــا نمونههایــی از اســمگذاریهای علمــی اســت .در یــک متــن علمــی زمانــی کــه از اســتافیلوکوک
اورئــوس نــام میبریــم در همــه جــای دنیــا یــک گونــه مشــخص از باکتــری شــناخته میشــود .ایــن باکتــری
ممکــن اســت تقســیمبندی دیگــری در گونــه خــود داشتهباشــد .بــه عنــوان مثــال باکتریهــا بــه دو گــروه
گــرم منفــی و گــرم مثبــت تقســیمبندی میشــوند .اســتافیلوکوک اورئــوس یــک باکتــری گــرم مثبــت اســت.
در ادامــه راجــع بــه ایــن نــوع تقســیمبندی خواهیــم آموخــت.
مـا انسـانها از گونۀ هوموسـاپینس ( )Homo sapienceهسـتیم.
حتمـا دقـت کردهایـد کـه نـام جنس انسـان یعنی هومـو را با حـروف بزرگ
نوشـته ایـم .آیـا تقسـیمبندی زیرگونهای از انسـان ها سـراغ دارید؟
نـژاد نوعـی تقسـیمبندی دیگـر اسـت .فـردی کـه نسـل
درسـت اسـت .
درنسـل در آسـیای جنـوب شـرقی زندگـی کردهاسـت نـژادش با فـردی که
سـالیان طوالنـی در آفریقـا زندگـی کردهاسـت متفـاوت اسـت اماهـر دو از
یـک گونه هسـتند.

گونــه :گروهــی از موجــودات زنــده هســتند کــه میتواننــد بــا هــم تولیــد مثــل کننــد و
فرزندانــی زایــا یــا زیســتا بــه وجودآورن ـد .زایــا یعنــی ق ـدرت تولی ـد مثــل دارن ـد .در شــرایطی دو گونــه
مختلــف بــا هــم آمیــزش دارن ـد امــا فرزن ـدان آنهــا دیگــر توانایــی تولی ـد مثــل ندارن ـد .ایــن فرزن ـدان
دورگــه (هیبریــد) نامیــده میشــوند .قاطــر نمونــهای از دورگههاســت کــه از آمیــزش االغ و اســب بــه
وجود آمدهاست.
؟ مثالهایــی از زیرگونههــا و نژادهــا در جانــداران مختلــف پیــدا کنیــد و دلیــل تقســیمبندی
آنهــا در گروههــای مختلــف را بررســی کنیــد .توجــه کنیــد کــه در گیاهــان و جانــوران ممکــن اســت
تقســیمبندیهای متفاوتــی وجــود داشتهباشــد .بــه مــواردی چــون ژنتیــک و خصوصیــات ظاهــری
دقــت کنیــد.
؟ خیلــی از جانــداران را بــا اسـمهایی دوتایــی میشناســیم .شــیر دریایــی ،اللــه واژگــون ،گربــه وحشــی،
عقــاب ســفید ،قــزل آالی رنگیــن کمــان ،تمبــر هنــدی ،زعفــران ایرانــی ،گاومیــش سیســتان ،مــوش خرمــا
و ....مثالهایــی از ایــن دســت را بررســی کنیــد .آیــا ایــن اســامی دوتایــی ،بــا آنچــه شــما ازنامگــذاری علمــی
ـد شــباهتی دارد؟ کاربــرد ایــن اســامی چیســت؟
موجــودات زنـده یــاد گرفتهایـ 
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باکتریها:
خود اختصاص دهند؟
باید یک سلسله جداگانه را در طبقهبندی به 
اید که چرا باکتریها 
آیا تا به حال فکر کرده 
هستند که

چند میکرون است ،اولین جاندارانی
این موجودات تک سلولی که پروکاریوت هستند و اندازهشان فقط 
هند حتی در
خود ادامه مید 
بر روی کرۀ زمین ظاهر شدند و انواع مختلف آنها در شرایط مختلف محیط به زندگی 
حضور تشعشعات رادیواکتیو و در اسیدیته باال.
برخی از آنها توانایی فتوسنتز دارند ،برخی زندگی همزیستی و گروهی هم توانایی ایجاد ارتباط انگلی دارند.
در یـک گـرم خـاک حـدود  40میلیـون سـلول باکتـری یافـت میشـود .در یـک قطره آب تـازه ،یـک میلیون
سـلول باکتـری میتوانیـم پیـدا کنیـم و جمعیـت باکتریهـای روی زمین حـدود  5 x103ارزیابی میشـود .تعداد
باکتریهـای مفیـد بسـیار بیشـتر از باکتریهـای بیمـاری زاسـت .البتـه در شـرایط خـاص محیطی ،یـک کلونی
باکتـری مفیـد میتوانـد مضر هم باشـد.
رنگ آمیزی گرم ،یکی از روشهای طبقهبندی باکتریهاست.
گرم مثبت

گرم منفی
تثبیت

کریستال ویوله
اضافه کردن ید

گرم مثبت

گرم منفی

رنگبری
رنگ آمیزی با
سافرانین
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پژوهشگــران بــرای مشــاهده میکروســکوپی بســیاری از میکروارگانیســمها و اجــزای ســلول ،آنهــا
ماننــد کلروپالســت و یاکروماتیــن بــه خاطــر خاصیــت

را رنگآمیــزی میکننــد .نــام اجزایــی از ســلول
رنگپذیــری بیشــتر آنهــا در زمــان رنگآمیــزی و مشــاهده میکروســکوپی بودهاســت.
رنــگ آمیــزی گــرم توســط هانــس کریســتین گــرم ( )Gramپایهگــذاری شــد .ترکیبــات متفــاوت دیــوارۀ
ســلولی باکتریهــا و همینطــور ضخامــت دیــوارۀ ســلولی ،میــزان نفــوذ ناپذیــری رنگهــای انتخــاب شــده
را بــه داخــل باکتــری تعییــن میکنــد .در رنگآمیــزی گــرم ،باکتریهــای گــرم مثبــت پــس از رنگآمیــزی
بنفــش و گــرم منفیهــا قرمــز خواهندشــد.
باکتریهــای گــرم مثبــت در دیــواره خــود دارای ترکیبــات پپتیدوگلیــکان (پروتئیــن و کربوهیــدرات)
هســتند .امــا در باکتریهــای گــرم منفــی ایــن الیــه بســیار نــازک اســت .ایــن الیــه پپتیــدو گلیــکان باعــث
اســتحکام دیــوارۀ ســلول میشــود و بخشــی از باکتــری اســت کــه بــدن انســان نســبت بــه آن واکنــش تــب
نشــان میدهــد.

از میــان انــواع معــروف باکتریهــا ،باســیلوس لیســتریا ،اســتافیلوکوک ،اســترپتوکوک و کلســتریدیوم ،گــرم
مثبــت هســتند .ســیانو باکتــری و اســپیروکت گــرم منفــی هســتند.
رنگآمیــزی گــرم در شناســایی جنــس باکتــری و انتخــاب آنتیبیوتیــک مناســب بــه پژوهشگــران
کمــک میکنــد .بــه عنــوان مثــال گــرم مثبتهــا در مقایســه بــا گــرم منفیهــا بــه پنــی ســیلین G
حساســیت بیشــتری دارنــد .گروهــی از باکتریهــا هــم در رنگآمیــزی گــرم قابــل تشــخیص نیســتند ماننــد
مایکوباکتریومهــا (مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس ،عامــل بیمــاری ســل) و کالمیدیاهــا.
کنیــد و روشرنــگ آمیــزی گــرم را مطالعــه کنیــد .شــیوههای دیگــری در

؟ از منابــع معتبــر اســتفاده
ارد کــه خــوب اســت راجــع بــه آنهــا تحقیــق و
رنگآمیــزی باکتریهــا و ســایر میکروارگانیســمها وجــود د 
مطالعــه کنیــد.
؟ علت رنگآمیزی موجودات زنده چیست؟
جلبکها
مســائل اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی در بســیاری از
مراکــز علمــی دنیــا ،بــر جهتگیــری مطالعــات تأثیــر دارد.
ـورد داروهــا و بیماریهــای جدیــدی کــه شــیوع
مطالعــه در مـ 
حــد زیــادی بــا ایــن مســائل ارتبــاط دارد.
پیــدا میکنــد ،تــا 
اقتصـاد بـه

امـروزه جلبکهـا نقـش مهمـی را در صنعـت و
ید از
عهـده دارنـد .در فوریه سـال  2016خبر کشـف  4گونـه جد 
جلبکهـا در اعمـاق آبهـای اطـراف هاوایی منتشـر شـد .در فرهنگ این منطقـه جلبکها از اهمیت بسـیار زیادی
اقتصاد منطقه اسـت.

ارنـد و یکـی از علـل مهـم ایـن احتـرام! تأثیر ایـن جانـدار در
برخورد 
جلبکهــای تــازه کشــف شــده شــباهت بســیار زیــادی بــه ســایر گونههــای جلبــک کــه از پیــش شــناخته
ـد امــا بررســی مولکولــی  DNAایــن موجــودات ،تفــاوت آنهــا را بــا ســایر گونههــا نشــانمیدهد.
اند دارنـ 
ـده 
شـ 
با مطالعۀ علم ژنتیک در سالهای آینده درخواهیدیافت که هر چند  ( RNAریبو نوکلئیک اسید ،بخوانید رنا )
و ( DNAدئوکسی ریبو نوکلئیک اسید ،بخوانید دنا ) مادۀ اصلی وراثتی در همه موجودات زنده است ،اما مقدار
 RNAو  DNAدر کروموزومها و تفاوتهایی
کروموزوم
دنای دورشتهای
که در زمان تقسیم سلولی در موجودات مختلف
وجود دارد ،تعیینکننده بسیاری از ویژگیهای
گونههای مختلف است.
کاریوتیپ (یا نقشه کروموزومی) تعداد ،اندازه
و شکل خارجی کروموزومها را نشان میدهد.
بررسی کاریوتیپ یکی از مواردی است که در
هیستون
ردهبندی امروزی ،نقش مهمی را بازی میکند.
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کاریوتیپ انسان

کاریوتیپ نوعی حلزون

ـد بررســی رفتــار جانــداران ،ماننـ 
ـد
در ردهبنــدی ایــن روش را سلولشناســی مینامنــد .روشهــای دیگــری ماننـ 
ـود نشــان میدهنــد
ـد زنبورهــا و سوسـکها ،از خـ 
بررســی صــدای پرنــدگان ،یــا رفتارهایــی کــه حشــرات ،ماننـ 
ـورد کمــک مــی کنــد .بررســی زیســتگاه گونههــای مختلــف و
ارد کــه بــه دانشــمندان در ایــن مـ 
ـود د 
هــم وجـ 
ـد اینهــا
ـد مثــل ،مقاومــت در برابــر عوامــل فیزیکــی محیــط ،ترجیــح غذایــی و مــواردی ماننـ 
مطالعــه فصــل تولیـ 
بــه بررســی دقیــق گونههــا و تقســیمبندی زیــر گون ـهای و شــناخت جمعیتهــا کمــک فراوانــی کــرده اســت.
ـد در زندگــی انســان امــروزه خیلــی مــورد
بــه همیــن ترتیــب بررســی جلبکهــا بــه عنــوان یکــی از منابــع کارآمـ 
توجــه قــرار گرفتهاســت.
ید و پتاسیم هستند که در صنایع صابونسازی و شیشهسازی استفاده میشود.
جلبکها منبع عناصری مانند 
رصد وزن جلبکهای قرمزی مانند  Polysiphoniaو  Rhodymeniaرا ید و پتاسیم تشکیل
 3تا  6د 
میدهد .دیاتومهها در پرورش سختپوستانی مانند میگو به عنوان منبع غذایی استفاده میشود .گونههای دیگری
از جلبکها منبع غذایی ماهیان و نرمتنان پرورشی هستند.

جلبک قرمز

؟ بررســی کنیــد کــه چگونــه اضافــه نمــودن جلبکهــا بــه جیــره غذایــی دام و طیــور ،کیفیــت شــیر و
تخــم مــرغ را افزایــش میدهــد؟
دیاتومههـا بـه دلیـل پوشـش سیلیسـی و زیبایـی کـه دارنـد ،ریزسـنگوارههای ارزشـمندی تشـکیل میدهند.
آنهـا در آب شـور دریاهـا و همچنیـن آب شـیرین ،گاهـی در خشـکی و یـا در خزههـای مرطوب زندگـی میکنند
تولیـد غذا بـرای موجودات آبزی هسـتند.

و چـون توانایـی فتوسـنتز دارنـد یکـی از منابع ارزشـمند
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ماندهاسـت کـه عالوه بـر اطالعات ارزشـمندی که درباره گذشـته حیات
از دیاتومههـا سـنگوارههای زیـادی بـه جا 
کننـد که بـه طـور کامل از
ایجـاد می 

در اختیـار مـا قـرار میدهـد ،در برخـی مناطـق ،سـنگهایی بـه نـام دیاتومیـت
کاربرد وسـیعی دارند.

سـنبادههای طبیعـی

دیاتومههـا شـکل گرفتهانـد .ایـن سـنگها در سـاخت فیلترها و
آگاریک هیدروکربن است که حالت ژلهای دارد و از دیواره سلولی جلبک قرمز به دست میآید .برای تهیه آگار
کنند و در حرارت مداوم خشکشان میکنند تا
جلبکها را با آب میجوشانند ،سپس آن را با فیلترهایی صاف می 
به شکل پودر درآید.

ـرد دارد .زمانــی کــه
اســتفاده از آگار در میکروبشناســی بــه عنــوان مــاده مغــذی بــرای کشــت میکروبهــا کاربـ 
نمون ـهای از میکــروب را در محیــط کشــت قراردهیــم ،در شــرایط مناســب (از نظــر دمــا -PH -رطوبــت -نــور)
ـد و میتــوان بررس ـیهای الزم را بــر روی آن انجــام داد .ســواحل جنوبــی ایــران (اســتان هرمــزگان)
ـد میکنـ 
رشـ 
دارای بیشــترین گونههــای جلبکهاســت .آگار بافتدهنــده و تثبیتکننــده محصــوالت در صنایــع لبنیــات و شــیر،
مفیــد و همچنیــن

داروســازی ،شــکلدهنده محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی ،دندانســازی ،تغذیــۀ حشــرات
جایگزیــن ژالتیــن در صنایــع غذایــی اســت .آگار سرشــار از کلســیم اســت و چربــی و کلســترول پایینــی دارد.
ـد و بــدون طعــم اســت کــه معمــوال در صنایــع غذایـی ،داروســازی ،عکاســی و تولیــد
ژالتیــن مــادهای جامـ 
ـورد نظــر حالــت ژل ـهای میدهــد ،ژلــه،
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی کاربــرد دارد .ژالتیــن بــه محصــوالت مـ 
ـاالد و پاســتیلها همگــی حــاوی ژالتیــن هســتند .همینطــور بســتنی و ماس ـتهای کمچــرب
بســتنی ،مارمـ 
ـد ژالتیــن داشتهباشــند .منشــاء ژالتیــن ،کالژن موجــود در بافتهــای جانــوری اســت.
هــم مــی تواننـ 
اید که به
حتما زمانی که آبگوشت میل میکنید و یا در خانه مرغ و گوشت میپزید ،متوجه قسمتهایی شده 
تولید ژالتین هستند .بیش از
استخوان چسبیدهاست و حالت ژلهای دارد .غضروفها و استخوانهای جانوری منابع 
مواد تشکیل دهنده ژالتین ،پروتئین است و نقش مؤثری در ترمیم استخوانها و مفاصل و غضروفسازی
 %80از 
دارد .دقت کنید که ژالتین به تنهایی نمیتواند منبع پروتئین مناسبی برای تامین اسید آمینه ضروری باشد.
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فصل دهم :دنیای گیاهان

مطالعــه گیاهــان یکــی از بزرگتریــن دغدغههــای دانشــمندان در طــول تاریــخ
بــوده و هســت .گیاهــان تولیدکننـدگان چرخــه غذایــی هســتند .کشــاورزی یکــی از
مهمتریــن علومــی اســت کــه بــا کیفیــت زندگــی انســان ســر و کار دارد  و نقــش
مهمــی در اقتصــاد جهــان بــازی میکن ـد .ف ـنآوری زیســتی ،بیماریهــای گیاهــان،
تعــادل بــوم ســازگانها و محیــط زیســت ،مطالعــه در مــورد منشــاء حیــات،
محصــوالت تراریختــه و بســیاری از مــوارد دیگــر مباحثــی اســت کــه هــر روز فکــر
محققــان را بــه خــود مشــغول میکنــد.
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در طــی هزارههــای گذشــته ،غــات و حبوبــات نقــش مهمــی در رژیــم غذایــی انســانها داشــتهاند.
برنــج در آســیای شــرقی ،گنــدم و جــو در آســیای غربــی و ذرت در آمریــکا هنــوز نمــاد غــذا محســوب
میشــوند .میوههایــی ماننــد انگــور ،ســیب ،انجیــر و زیتــون در نوشــتههای تمــدن قدیــم تــا هنــوز بــه
عنــوان محصــوالت پــر مصــرف گیاهــی دیــده میشــوند.
از چین و هند ،ایران و روم باستان آثاری به دست آمدهاست که در آنها دانشمندان به طبقهبندی گیاهان توجه
شد و
کردهاند .تا چند سال پیش ،کتابهای ابوعلی سینا در دانشگاههای دنیا به عنوان مرجع علمی شناختهمی 
گیاهان به عنوان منشاء تولید داروهایی متنوع در این آثار معرفی شدهاند.

هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه تهران
هرباریــوم محلــی اســت کــه در آن نمونههــای خشکشــده گیاهــان را بــه شــیوههای علمــی خــاص و
معینــی نگهــداری میکننــد .اهمیــت هرباریومهــا بــه نســبت تعــداد نمونههــای موجــود در آنهــا و وســعت
مناطقــی اســت کــه نمونههــای گیاهــی آن را در بــردارد .هرباریومهــا از منابــع علمــی دائمــی و قابــل دسترســی
گیاهشناســاناند کــه میتواننــد بــا مراجعــه بــه نمونههــای گیاهــی موجــود در آنهــا اطالعــات الزم در مــورد
عناصــر پوشــش گیاهــی هــر ســرزمین را بــه آســانی بهدســت آورنــد.
خوب است بدانیم!

ارزشمندترین مرجع گونههای گیاهی ایران


اسـتاد
بنیـاد هرباریـوم دانشـکده علـوم دانشـگاه تهران در سـال  1338توسـط آقـای دکتر صادق مبین،

احمـد قهرمـان بـا ایشـان همـکاری

گیاهشناسـی ایـن دانشـکده نهـاده شـد .از بـدو تاسـیس آقـای دکتـر
داشتند.
اختنـد که مبنای
احمـد قهرمان بـه اداره و تکمیل ایـن هرباریوم پرد 

از آن پـس تـا سـال  1357آقـای دکتر
هرباریـوم مرکـزی دانشـگاه تهـران شـد .ايـن مجموعـه بخشـی از هرباریـوم مرکـزی اسـت كـه از آن برای
آمـوزش سیسـتماتیک گیاهـی در بخـش گیاهشناسـی گروه زیستشناسـی دانشـکده علوم اسـتفاده ميشـود.
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ـد و دوران مدرســه را در ایــن شــهر گذرانــد.
ـد قهرمــان در ســال  1307در بابــل بــه دنیــا آمـ 
دكتــر احمـ 
در ســال  1329بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه تهــران رفــت و در دانشــکدۀ علــوم دانشــگاه تهــران پذیرفتــه
شــد .در ســال  1333لیســانس علــوم طبیعــی و در ســال  1342در رشــتۀ علــوم گیاهــی ،فــوق لیســانس
گرفــت.
ســپس بــا عنــوان دبیــر گیاهشناســی تــا ســال  1342در گــروه زیستشناســی دانشــکدۀ علــوم
دانشــگاه تهــران مشــغول تدریــس بــود و از آن پــس بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه فرانســه رفــت .در ســال
 1346از دانشــگاه مونپلیــه ( )Montpellierدکتــرای گیاهشناســی گرفــت و در بازگشــت بــه ایــران

بــه ترتیــب بــا درجــۀ اســتادیاری ( )1347و دانشــیاری ( )1351و اســتادی ( )1363بــه تحقیــق و تدریــس
در دانشــکدۀ علــوم دانشــگاه تهــران مشــغول شــد.
مهمتريــن اثــر او مجموعــه كتابهــاي فلــور رنگــي ايــران اســت كــه  26جلــد آن بــه چــاپ رســيده
ـتاد جلــد آن تأليــف و بــه جامعــة علمــي ايــران و جهــان ارائــه
و ايشــان پيشبينــي ميكــرد كــه تــا هشـ 
شــود .ايــن كتــاب برنــدۀ جايــزة بينالمللــي كتــاب ســال شــده اســت .از ديگــر آثــار ايشــان ميتــوان بــه
خانوادههــاي گياهــي ايــران و كتــاب گياهشناســي پايــه اشــارهكرد .كتــاب ديگــر ،كتــاب تنــوع زيســتي
شــد و همچنيــن
گونههــاي ايــران اســت كــه بــه عنــوان كتــاب ســال دانشــگاههاي ايــران انتخــاب 
كتــاب تنــوع زيســتي يــا فلــور گياهــي ابرشــهر تهــران و كتــاب تطبيــق نــام هــاي كهــن گياهــان دارويــي
بــه نامهــاي علمــي ،از ديگــر آثــار اوســت .او کــه در نوزدهــم آبــان  1387در ســن هشــتاد ســالگی
درگذشــت نقــش مهــم و انــکار ناشــدنی در جم ـعآوری و شناســایی گونههــای گیاهــی کشــورمان دارد.
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وجــود دارد .از سلولشناســی گیاهــی تــا

دههــا رشــتۀ تخصصــی علمــی در زمینــه گیاهشناســی در دنیــا
ردهبنــدی زیستشناســی و بســیاری زمینههــای تخصصــی دیگــر.
تولیــد مثــل ،

کالبدشناســی ،فیزیولــوژی،
آموختیــم کــه در ردهبنــدی هرچــه از ســطوح بــاالی ردهبنــدی بــه ســطوح پایینتــر نزدیــک شــویم
شــباهتها بیشــتر میشــود و تعــداد نمونههــای موجــود کاهــش مییابــد .اهمیــت صفاتــی کــه در
ردههــای بــاالی طبقهبنـدی وجــود دارد بــه مراتــب از صفــات قابــل توجــه ردههــای پاییــن بیشــتر اســت.

به رده بندی این گیاه توجه کنید:
گیاهان
سلسله
آوندداران
شاخه
نهاندانگان
رده
گل لولهایها
راسته
سیبزمینیان
تیره
Solanum
سیب زمینی
جنس
touberosum
غدهایها
گونه
ود هفــت هــزار
بــه نظــر میرســد منشــاء همــۀ ســیبزمینیهای امــروزی بــه گیاهــی میرســد کــه حــد 
ســال قبــل در کشــور پــرو کشــت میشدهاســت .در قــرن شــانزدهم ایــن گیــاه بــه اســپانیا منتقــل شــد و
کاشــت آن در اروپــا گســترش یافــت .در دوره قاجــار بــه ایــران آوردهشــد و بــرای اولیــن بــار در روســتای پشــند
در اســتان البــرز کاشــته شــد .بــه همیــن دلیــل ســیبزمینی پشــندی در ایــران معــروف اســت.
این تاریخچه چه مواردی را به ما یادآور میشود؟
ود  150کشــور جهــان ،ســیب زمینــی میکارنــد .در رتبــۀ
ســیبزمینی گیاهــی ســازگار اســت و در حــد 
تولیــد جهانــی قــرار دارد و  330میلیــون تــن در ســال تولیــد میشــود .شــاید اگــر ارتبــاط جوامــع

چهــارم
مختلــف بــه دلیــل کشورگشــایی یــا ارتبــاط اقتصــادی و یــا جهانگــردی وجــود نداشــت ،و اگــر شــکل تمــدن و
ارتباطــات در دنیــای امــروز بدیــن گونــه گســترده نبــود ،هیــچ یــک از مــا بــا ســیبزمینی آشــنایی نداشــتیم.
ـاید جــزو
از طرفــی اگــر ایــن گیــاه نمیتوانســت بــا شــرایط اقلیمــی ســرزمین مــا ســازگاری پیــدا کنــد ،شـ 
محصــوالت عجیــب و غریبــی بــه شــمار میآمــد کــه گاهــی مســافری از ســرزمینی دیگــر بــه ســوغات
مــیآورد .نــام ایــن گیــاه در ایــران ترجمــه از فرانســه اســت Pomme de terre .بــه فرانســوی و
 Potatoدر انگلیســی یــا ســیب زمینــی در فارســی و البطاطــس در عربــی و  Erbapfelدر آلمانــی اســامی
مختلــف ایــن گیــاه اســت .امــا  Solanum touberosumنــام علمــی ایــن گیــاه اســت کــه در هــر
مقال ـهای دیــده شــود شــکی باقــی نمیمانــد کــه صحبــت راجــع بــه ســیبزمینی اســت.
؟ سیب زمینی ساقه گیاه است اما چگونه می توانیم این مطلب را اثبات کنیم؟
؟ آزمایشی طراحی کنید که به ما نشان بدهد سیبزمینی اندام ساقه گیاه است.
واژههای راهنما  :جوانههای جانبی و انتهایی

انســانهایی دیــده میشــوند کــه  47کرومــوزوم دارنــد و پزشــکان ایــن حالــت را نوعــی بیمــاری میدانندکــه
در ســالهای آینــده بــا آن آشــنا خواهیــم شــد .نوعــی از ایــن بیمــاری ســندرم داون یــا منگولیســم اســت.
ارنــد و زنبورهــای نــر  16کروموزومــی هســتند.
زنبورهــای مــاده از جملــه ملکــۀ زنبورهــا  32کرومــوزوم د 
ارنــد و ذرت  20کرومــوزوم.
گربههــا  30کرومــوزوم د 
ـود  48کرومــوزوم دارد .امــا گونههایــی
گونــۀ معــروف ســیبزمینی کــه در بیشــتر نقــاط دنیــا دیــده میشـ 
بــا  24کرومــوزوم 36 ،کرومــوزوم و  60کرومــوزوم هــم شناســایی شــدهاند.
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مورد تقسیمبندی گونههای مختلف سیبزمینی ،از چه خصوصیاتی
شدهاید .در 
کلید دوراهی آشنا 
شما در کتاب درسی با 
رشد میدهد.
باشید که شرایط آب و هوایی مختلف ،به گونههای خاصی اجازه 
استفاده میکنید؟ توجه داشته 
؟ یکی از راههای طبقهبندی گیاهان براساس اندامهای زایشی و اندامهای رویشی است .این اندامها را در
چند گیاه دیگر به انتخاب خودتان مشخص کنید .روشی را پیشنهاد دهید که بتوانید این گیاهان
گیاه سیبزمینی و 
را طبقهبندی کنید.
؟ سوالنین مادهای سمیاست که در سیبزمینیها با ظاهر شدن رنگ سبز ،بهویژه در زیر پوست سیبزمینی
ایجاد میکند .با توجه به این که توصیه میشود

مشخص میشود .مقدار زیاد این سم در انسان مسمومیت
سیبزمینی را باید همواره در جای خنک و تاریک نگهداری کرد ،راجع به سوالنین تحقیق کنید.
مــورد نیــاز

گیاهــان معمــوال در خــاک رشــد میکننــد .الیــه باالیــی خــاک تمــام آب و مــواد معدنــی
گیاهــان را تأمیــن میکنــد .ایــن الیــه دارای انــواع مختلفــی از موجــودات زنــده اســت کــه بــا یکدیگــر
ـود آمــدن چنیــن ســاز و کاری شــاید
ارتبــاط زیســتی دارنــد و یــک بــوم ســازگان را تشــکیل میدهنــد .بــه وجـ 
باشــد و بــی توجهــی انســان بــه محیــط زیســت در مــدت کوتاهــی میتوانــد

قرنهــا زمــان الزم داشــته
باعــث از بی ـن رفتــن ایــن اکوسیســتم و در نتیجــه نابــودی گیاهــان شــود.
مواد معدنی در فضاهای موجود بین ذرات خاک قرار گرفتهاند و محلول خاک را میسازند .هوا هم در
آب و 
وجود دارد اگر تعادل بین مخلوط خاک و هوا تغییر کند ،امکان خفگی ریشهها به دلیل کمبود
بین ذرات خاک 
فهمید که بافت خاک در این پدیده نقش مهمی دارد .خاکهای

مواد معدنی و آب وجود دارد .میتوان
اکسیژن و یا 
ارند اما منافذ آنها برای عبور هوا مناسب است .در مقابل خاکهای رسی تمایل
ماسهای ،آب را در خود نگه نمید 
به نگهداری بیش از اندازه آب دارند .عالوه بر آب ،مواد معدنی و هوا ،مواد آلی موجود در خاک هم که از بقایای
مواد ضروری برای رشد گیاه محسوب میشود.
موجودات زنده  -مانند برگها  -تأمین میشود ،از 
ـورد ســاختار گیاهــان
؟ فهمیدیــم کــه ریشـهها بــرای تنفــس بــه اکســیژن نیــاز دارنــد .بــا اطالعاتــی کــه در مـ 
ـود را بــه دســت میآورنــد:
ـورد نیــاز خـ 
ـد کــه هــر یــک از اندامهــای گیاهــان چگونــه اکســیژن مـ 
داریــد ،مطالعــه کنیـ 
الف :برگ
ب :ریشه
ج :ساقه
؟ همین موارد را درباره گیاهانی که در آب زندگی می کنند بررسیکنید.
؟ آزمایشی طراحی کنید که نحوه تنفس گیاهان را در شرایط خاکی و آبی نشان دهد.
؟ خــاک مناســب بــرای رشــد گیاهــان بایــد چــه بافتــی داشــته باشــد .خــاک ماسـهای ،خــاک رســی و
انــواع دیگــر خاکهــا را بررســی کنیــد .آیــا نــوع خــاک و شــیوه تنفــس گیاهــان میتوانــد مبنایــی بــرای
طبقهبنــدی باشــد؟
رشد گیاهان نیتروژن است .امروزه کشاورزان از کودهای غنی از نیتروژن،
؟ یکی از عناصر ضروری برای 
فسفر و پتاسیم استفاده میکنند .نیتروژن معموال به صورت آمونیوم و یا نیترات ،فسفر به شکل فسفریک و پتاسیم
به صورت پتاس معدنی کاربرد دارد .از سویی میدانیم حدود  600گونه گیاهی گوشتخوار وجود دارد.
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این گیاهان برای جبران نیتروژن مورد نیاز خود ،حشرات ،آغازیان و حتی پستانداران کوچک را شکار میکنند.
چگونگی سازگاری این گیاهان ،روشهای شکار و جذب نیتروژن را در آنها بررسی کنید .آیا این سازگاری عالوه
بر نیتروژن ،نیازهای دیگری را هم در این گونهها مرتفع میکند؟
عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان و گیاهان هوشمند!
رشد گیاهان را می بینیم.عنصر غیر ضروری ،عنصری است که گیاه
در جدول ،زیر فهرست عناصر ضروری برای 
باشد و در طی رشد و نمو طبیعی از آن بی نیاز باشد.
فقط برای تولید نسل بعد به آن نیاز داشته 
درصد وزن

وظائف اصلی

خشک

شکل قابل
استفاده در
گیاهان

عنصر

عناصر پر مصرف
کربن

CO2

45

از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.

اکسیژن

CO2

45

از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.

H2O

6

از اجزای اصلی ترکیبات آلی گیاهی است.

NO 3 , NH 4

1/5

در ساختار پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک ،هورمونها ،کلروفیلها وجود دارد

K

1

تولید پروتئین ،تنظیم تعادل آب و تنظیم عملکرد روزنهها کاربرد دارد.
در 

Ca

0/5

در دیواره سلولی ،ساختار غشا و تنظیم آنزیمها نقش دارد.

Mg2+

0/2

در ساختار کلروفیل و فعالسازی بسیاری آنزیمها شرکت میکند.

0/2

در ساختار اسیدهای نوکلئیک ،فسفولیپیدها و انتقال انرژی در سلول نقش دارد.

0/1

در ساختار پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک وجود دارد.

هیدروژن
نیتروژن

-

+

+

پتاسیم

2+

کلسیم
منیزیم
فسفر

H2PO4
HPO 24
So24

گوگرد
عناصر کم مصرف

-

0/01

در تجزیه آب در فتوسنتز ضروری است و در تعادل آب نقش دارد.

آهن

Fe 3+ , Fe 2+

0/01

در ساختار آنزیمها شرکت دارد.

منگنز

Mn2+

0/005

در تجزیه آب در فتوسنتز و تشکیل آمینواسیدها و آنزیمها مشارکت دارد.

0/002

در ساختار و عملکرد دیواره سلولی و کلروفیل نقش دارد.

0/002

در ساخته شدن کلروفیل و برخی آنزیمها نقش دارد.

0/001

در ساختن چوب ( لیگنین ) نقش مهمی بازی میکند.

نیکل

Ni 2+

0/001

در سوخت و ساز نیتروژن نقش دارد.

مولیبدن

MoO 22

0/0001

در همزیستی با باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن نقش دارد.

کلر

Cl

-

بور

H2BO3

روی

Zn 2+

مس

, Cu2+

Cu +
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ارد کــه  6تــای اول از اجــزای اصلــی ترکیبــات آلــی
ـود د 
ـد  9عنصــر پــر مصــرف وجـ 
همانطــور کــه مــی بینیـ 
ـد گیاهــان زراعــی داراســت.
ســازندۀ پیکــر گیاهــان اســت و در ایــن بیــن نیتــروژن بیشــترین ســهم را در رشـ 
دانشــمندان بــرای اینکــه مصــرف کــود در گیاهــان را بــه حداقــل برســانند از مهندســی ژنتیــک بهــره
میبرنــد .میدانیــد کــه ژنهــا در ســلول عهــدهدار تنظیــم فعالیتهــای حیاتــی هســتند .دانشــمندان بــا انتقــال
ـاد کننــد بــه ایــن نحــو کــه اگــر
ژنهــای مشــخصی بــه گیاهــان توانســتهاند یــک ســامانه گزارشدهــی ایجـ 
ـد فســفر  -در گیــاه بــه کمتــر از حــد مــورد نیــاز برســد ،ژن گزارشــگر فعــال
میــزان یــک مــاده معدنــی  -ماننـ 
ـود و در اثــر فعالیــت ایــن ژن ،ژن دیگــری شــروع بــه تولیــد رنگدانـهای رنگــی مینمایــد .تغییــر رنــگ
میشـ 
ـد کــه بایــد کــود فســفاته بــه گیــاه برســاند.
گیاهــان بــه کشــاورز هشــدار میدهـ 

ساعت زیستی(ساعت بیولوژیک)Circadian rhythm ،
فـرض کنیـد از شـهر یـا روسـتای محل سـکون 
ت
خـود در ایـران ،در سـاعت  12ظهـر بـه کمـک یـک
هواپیمـای بسـیار سـریع بـه شـهری در غـرب کـرۀ
زمیـن سـفر کنیـد ،اگـر سـاعت محلـی شـهر مقصـد
بـا سـاعت محلـی محـل زندگـی شـما  12سـاعت
اختلاف داشـته باشـد ،و شـما در طـی  6سـاعت بـه
کمـک ایـن هواپیمـا بـه مقصد برسـید ،در شـهر مقصد سـاعت  6صبـح خواهد بود .اما براسـاس سـاعت تنظیم
شـده در بـدن شـما و یـا بـه عبارت دیگر وقت محلی شـهر یا روسـتای شـما 6 ،بعد از ظهر اسـت .فـرض کنید
معمـوال سـاعت  11شـب بخوابیـد ،در ایـن صـورت در شـرایط جدیـد سـاعت  11صبـح خوابتـان میگیـرد.
اگـر مـواردی ماننـد اضطـراب سـفر ،نـوع تغذیه ،عـدم حرکت بدنـی در طی سـفر و فشـار داخل هواپیمـا را به
ایـن بیخوابـی شـما اضافـه کنیـم به نظـر نمیآید حـال و روز خوبی داشـته باشـید .ایـن حالت را پـرواز زدگی
مـی گوینـد .در بـدن انسـان هورمونـی بـه نام مالتونین ترشـح میشـود که سـاعت زیسـتی را تنظیـم میکند
و در طـی مسـافرتهای طوالنـی ترشـح آن کاهـش مییابـد .گیاهان هـم مانند سـایر موجودات زنده ،سـاعت
زیسـتی دارنـد کـه بـه آنهـا کمـک میکنـد تـا به تغییـرات زمـان حسـاس باشـند .یکـی از پاسـخهای گیاهان
بـه زمـان ،حرکتهـای خـواب اسـت .بستهشـدن گلبرگهـای گلهـا در شـب و یـا تغییـر وضعیـت برگها از
این موارد اسـت .سـرعت رشـد بسـیاری از گیاهان هم در طول روز و شـب متفاوت اسـت .فعالیت بسـیاری از
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ژنهـا و خیلـی از فعالیتهـای شـیمیایی گیـاه هـم تحـت تأثیر سـاعت زیسـتی اسـت .همانطور کـه میدانی د
تمامـی ژنهـای یـک جانـدار پرسـلولی در هسـتۀ همـه سـلولهای ایـن جانـدار یافت میشـود ،امـا همۀ این
ژنهـا همیشـه فعـال نیسـتند و فعـال شـدن آنهـا (و یـا در اصطلاح ژنتیـک ،روشـن شـدن آنها ) بـه عملکرد
سـلول بسـتگی دارد .بـه عنـوان مثـال ژنـی کـه باعـث تولیـد رنگدانههـای برگهـا میشـود ،در سـلولهای
ریشـه روشـن نیست.

ســاعت زیســتی بــرای ایــن کــه فعالیتهــای وابســته بــه زمــان را در گیاهــان کنتــرل کنــد نیازمنــد عوامــل
محیطــی ماننــد نــور و دماســت.
ـود عوامــل محیطــی ،گیــاه تــا چندیــن روز میتوانــد
نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه در صــورت عــدم وجـ 
ـود را حفــظ کنــد .بعــد از ایــن مــدت ســاعت زیســتی بایــد دوبــاره توســط گیــاه و
نظــم ســاعت زیســتی خـ 
براســاس محرکهــای موجــود در محیــط تنظیــم شــود.
؟ با انتقال گونههای گیاهان به مناطق مختلف ،انتظار میرود که ساعت زیستی آنها تغییر کند .با توجه به
کنید که این هماهنگیها چه تأثیری در بقای یک
اینکه ساعت زیستی با نیازهای یک جاندار تطبیق دارد ،بررسی 
گونه در موقعیتهای جغرافیایی مشخص دارد.
انید گیاهان گلدار (نهاندانگان) از پیشرفتهترین انواع گیاهان در طبقهبندی محسوب
همانطور که مید 
ارند و اندامهای رویشی مانند ساقه ،برگ و ریشه در آنها تکامل یافتهتر است .خانوادهای
میشوند .آنها دانه د 
ارد که زندگی انگلی دارد .این گیاه
از گیاهان گلدار به نام پیچکیان وجود د 
کند و با اندامهای مکندهای که
خود پیدا می 
معموال سبزینه ندارد .میزبانی برای 
خود دارد به ریشه گیاه میزبان میرسد ،با ترشح آنزیمهایی
در ساقه زیرزمینی 
رشد و تولید مثل
دیواره سلولی را میشکافد و از مواد غذایی گیاه میزبان برای 
خود استفاده میکند.
فاقد ریشـه و سـبزینه اسـت ،ویژگیهایی
؟ بـا توجـه به این که این گیاه 
توانید از
بـرای ایـن گیـاه ذکـر کنیـد کـه طبقهبنـدی آن را توجیـه نمایـد .می 
کلید واژه (تیره سـس  )Cuscutaceae :برای جسـتجو اسـتفاده کنید.

137

گیاهان دارویی
بیماریهای قلبی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسانها در
سالهای اخیر بوده است .با توجه به این که سلولهای ماهیچه قلبی
ساختاری متفاوت از سایر سلولهای ماهیچهای بدن دارند ،تنظیم و
کنترل انقباض این عضله ،تأثیر مهمی در کنترل بیماریهای قلبی دارد.
گونههایی از گیاه انگشتانه  -بهویژه دیژیتالیس پورپورا و دیژیتالیس
النتا  -که از خانواده گل میمون هستند ،به عنوان یکی از داروهای اصلی در تنظیم انقباضات قلب نقش دارند.
دیجیتیالینها گروه مهمی از داروهای قلبی هستند که به شکل مصنوعی هم ساخته میشوند .گیاهان دارویی
بسیار گسترده هستند .دانشمندان در تولید بسیاری از داروهایی که امروزه به شکل صنعتی تولید میشوند از
الگوهای گیاهی بهره بردهاند .در غالف میوه لوبیا ،مادهای وجود دارد که میزان قند خون را کنترل میکند و به
آن انسولین گیاهی میگویند .این ماده در دسته گلوکینینها قرار میگیرد .در فرهنگ کشور ما استفاده از شلغم
و مرکبات در درمان بیماریها شناخته شدهاست .عالوه بر این گیاهان ،آنتیبیوتیکهای متنوعی در سیر ،پیاز،
خردل و بارهنگ وجود دارد .این ترکیبات بسیار ناپایدار و فرار هستند و حتی از طریق مصرف استنشاقی (بخور)
هم به بهبود بیماریها کمک میکنند .زعفران که محصول ارزشمند در سرزمین ماست به جز مصارف اقتصادی
که دارد ،از گذشته در کنترل دردهای دندان و ایجاد بیحسی در مخاط دهان (به شکل مصرف موضعی) و
همچنین به شکل دمکرده در درمان بیماریهای گوارشی و آسم بسیار کاربرد داشته است .این گیاه آرامبخش
مناسبی است.
مانند اسفناج در
باید توجه داشت که چگونگی مصرف گیاهان نیز اهمیت بهسزایی در تأثیر آنها دارد .گیاهی 
البته 
فرآوردهای سرشار از

مقایسه با گوشت قرمز از میزان آهن بیشتری برخوردار است .همینطور کلسیم آن از ماست -که
وجود اسیداگزالیک در اسفناج و ترکیب سریع این ماده با کلسیم و آهن ،جذب
کلسیم است -بیشتر است .اما به دلیل 
تولید اگزاالت
زیاد اسفناج منجر به 
موارد مصرف 
یابد و حتی در برخی 
مواد به شکل مستقیم از اسفناج کاهش می 
این 

انید که اسفناج سرشار از مس،
ایجاد سنگهای ادراری را افزایش میدهد .جالب است بد 
شود که احتمال 
کلسیم می 
فسفر و منگنز است و همینطور منبع غنی ویتامینهای  A,C,E,K,Bو اسیدفولیک محسوب میشود.
وجود این گیاه به طرز
شود .
داز یا نخل ایرانی ،از درختان بومی ایران است که در سیستان و بلوچستان دیده می 
کنید که طی آن نقش داز در زندگی مردم
شگفتانگیزی با زندگی مردمان این نواحی آمیخته است .پروژهای را طراحی 
پیشنهاد میکنید؟

این ناحیه بررسی شود .برای جلوگیری از آسیبدیدن این گیاه در اثر خشکسالی ،چه طرحی
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وقتــی بــه رژیــم غذایــی مردمــان شــرق دور ماننــد چیــن و ســنگاپور فکــر
میکنیــم ،شــاید خیلــی برایمــان خوشــاین د نباش ـد کــه غذاهــای مطلــوب و ســنتی
خودمــان را بــا چنیــن وعدههایــی از غــذا جایگزیــن کنیــم .امــا نکتــۀ بســیار مهــم
در زیستشناســی ایــن اســت کــه در طــی ســالهای طوالنــی ،موجــودات زنــده
نیازهــای تغذیـهای خــود را تشــخیص دادهانـ د و رژیــم غذایــی طبیعــی هــر منطقــه
جغرافیایــی ،بــه ســازگاری و مان ـدگاری گونههــای مختلــف موجــو دات زن ـده در آن
ناحیــه کمــک کردهاســت.

امــروزه محصــوالت طبیعــی دریایــی کاربردهــای گســتردهای در صنعــت و پزشــکی دارد .فهرســتی
طوالنــی از داروهایــی وجــود دارد کــه از اســفنجها بــه دســت میآیــد .از داروهــای ضــد ســرطان ،ضــد
التهــاب و آنتیبیوتیکهــا تــا داروهایــی کــه در کنتــرل فشــار و انعقــاد خــون ،ترمیــم زخمهــا و تنظیــم
دســتگاه ایمنــی بــدن نقــش دارنــد .در فاصلــه ســالهای  1370تــا  1390هجــری شمســی تعــداد محصــوالت
طبیعــی دریایــی صدهــا برابــر افزایــش یافتهاســت .اســفنجها ،مرجانهــا ،کیســهتنان ،نرمتنــان و ســایر
جانــداران بیمهــرهای کــه میشناســید ،منابــع ارزشــمندی هســتند کــه نیازهــای انســان را بــرآورده
میکننــد.
برخـی اسـفنجها بـر روی سـنگهای دریـا رشـد میکننـد و ماننـد خزههایـی کـه در خشـکی میبینیم روی
سـنگها را میپوشـانند .ایـن اسـفنجها اندازههـای بسـیار کوچکـی دارنـد .امـا برخـی از آنهـا ماننـد اسـفنج
بـزرگ کارائیـب بـه قـدری بـزرگ هسـتند کـه یک انسـان بـه راحتـی در داخـل آن جا میشـود .اسـفنجها در
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هـر انـدازهای کـه باشـند توانایـی باالیـی در فیلتـر نمودن آب
دارنـد و میتواننـد ذرات بسـیار ریـز موجـود در آب را ،در ابعاد
یـک باکتـری (یعنـی از یـک میکـرون تـا ده میکـرون ) و بـه
همیـن طریـق ذرات بزرگتـر را بـه دام بیاندازنـد.
اسفنجها نوعی اسکلت داخلی دارند که از اسپیکولهای
آهکی و سیلیسی شکل گرفتهاست .اسپیکولها زائدههای
سوزن مانند نازک هستند .در برخی اسفنجها شبکهای توری
مانند از جنس پروتئین که اسپونژین نامیده میشود ،این اسکلت
را کامل میکند .توجه داشتهباشید که در گروهی از اسفنجها
اسکلت داخلی فقط با کمک میکروسکوپ دیده میشود .حفظ
شکل اسفنجها به عهدۀ این اسکلت است و یکی از معیارهای
ردهبندی آنان محسوب میشود چرا که شکل مجاری ورودی
آب به بدن اسفنجها ارتباط نزدیکی با ساختار بدنی آنها دارد.
اسفنجها ،و سایر موجودات دریایی برای ادامه زندگی نیازمند
غذا و امنیت هستند .گذشته از تجربه سالیان طوالنی انسانها
در استفاده از طبیعت برای درمان دردها و بیماریها ،امروزه
بیش از پیش به این موضوع توجه داریم که موجودات زنده برای
شوند و بسیاری از
باید با انواع خطرات محیطی مواجه 
ادامه بقاء 
آنها از ترکیبات شیمیایی مخصوصی بهره میبرند تا موفق به
دفاع از خود شوند .باکتریها ،عوامل سرطانزا و سایر عوامل بیماریزا اسفنجها و سایر موجودات دریایی را هم
تهدید میکنند ،پس طبیعی است که مواد شیمیایی تولیدشده توسط اسفنجها در درمان بیماریها کارآمد باشند.
دو دانشمند به نامهای مایکل براون و ژوزف گلدشتاین در سال  1985میالدی برنده جایزه نوبل فیزیولوژی
پزشکی شدند .آنها چگونگی متابولیسم کلسترول در بدن را گزارش کردند .متعاقب این تحقیقات ،اخیرا دارویی به
نام گاگولسترول تولید شده است .جالب اینجاست که این دارو از گونهای گیاهی به نام گاگول ( )guggulبه
دست میآید .گاگول درختی است که بومی هندوستان است و در طب سنتی هندوستان 600 ،سال پیش از میالد
برای درمان مشکالت چاقی و عوارض ناشی از مصرف کلسترول استفاده شدهاست.
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ضد سـرطان اسـت که از
یوندلیـس ( )Yundelisدارویـی 
اسـکوئید به دسـت میآید .ترکیب

اکتینـا سـیدیا توربیناتا ،نوعی
کریبروسـتاتین در اسـفنجهای دریـازی ،گروهـی از باکتریهـا
را کـه بـه پنیسـیلین مقـاوم هسـتند ،از بیـن میبـرد .یادتـان
هسـت کـه پنیسـیلین هـم از نوعـی قـارچ به نـام پنیسـیلیوم
کریزوژنـوم بـه دسـت میآید.
بازیافت زیست محیطی
کنندههای محیط زیست به شمار میروند .هالوژنها عناصری مثل کلر،
آلوده 
ترکیبات هالوژن یکی از بزرگترین 
هستند که در گروه هفتم اصلی جدول تناوبی قرار میگیرند .برای کاهش خطرات زیست محیطی

ید
فلوئور ،برم و 
خود در برابر
این ترکیبات ،محصوالتی طبیعی نیاز هست که از تأثیر مخرب آنها بکاهد .اسفنجها برای محافظت از 
کنند که دارای برم
تولید می 
کنند ترکیباتی آلی 
ایجاد می 
شکارچیها و سایر موجودات زنده که برای آنان مزاحمت 
زرد روشن به نام آپلیسینا آئروبوما
خانوادهای از اسفنجهای 

است.
رصد از وزن خشک آن را ترکیبات حاوی
ارد که  7تا  12د 
وجود د 

برم تشکیل میدهد .این اسفنجها ب ه مقدار بسیار زیادی در
مانند دریای مدیترانه ،اقیانوس
آبهای مناطق گرم و نیمه گرم 
رصد از وزن این اسفنجها
ود  40د 
آرام و اطلس یافت میشوند .حد 
هند که
را جاندارانی ذرهبینی از جمله باکتریها تشکیل مید 
ترکیبات برمدار تولیدشده توسط اسفنجها ،تأثیری بر آنها ندارد .دانشمندان در حال تحقیق بر روی این جانداران
تولید شده توسط اسفنجها را بازیافت کنند.
توانند ترکیبات 
رسد این موجودات می 
هستند چراکه به نظر می 

ذرهبینی
وجود دارد و چرا این
؟ بررسی کنید که در محیط زیست ما چه فراوردههایی حاصل از ترکیبات هالوژنی 
مانند آنچه در
ترکیبات جزو آالیندههای محیط زیست محسوب میشوند .آیا میتوان به شیوه زیست محیطی  -
برخورد کرد؟

مورد اسفنجها و باکتریهای هم زیست آنها خواندهایم  -با این آالیندهها
اسفنجهای شیشهای یا هگزاکتنیلیدها در قسمتهای عمیق اقیانوس زندگی میکنند .این اسفنجها اسپیکولهایی
کند که
ارند که به آنها ظاهر زیبا و منحصر به فردی میبخشد .این ساختار در اسفنجها کمک می 
از جنس سیلیس د 
آنها از خطر بسیاری از شکارچیان در امان بمانند .با این حال ستاره دریایی از این اسفنج تغذیه میکند .نکته جالب دیگر
هستند که در داخل گونهای از این اسفنجها به نام اوپلکتال زندگی همزیستی دارند.

میگوهایی
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ـد بــر چنیــن ســاختار دفاعــی غلبــه کنــد و از
ـد کــه ســتاره دریایــی چگونــه میتوانـ 
؟  -1بررســی کنیـ 
اســفنج بــه عنــوان شــکار اســتفاده نمایــد.
؟  -2بررسی کنید که همزیستی میگو با اسفنج چه مزیتهایی را برای اسفنج به همراه خواهدداشت.
؟  -3با توجه به این که ردهبندی اسفنجها براساس شکل ظاهری و رنگ آنها انجام میگیرد و با دقت
در این مطلب که رنگ بسیاری از اسفنجها به جانداران ذرهبینی همزیست آنها مربوط میشود روشهای
نوین در ردهبندی اسفنجها را بررسی نمایید.
صخره های مرجانی

شقایقهای دریایی و مرجانها از معروفترین زیر شاخههای کیسهتنان هستند .آنها معموال در نقطهای از
اقیانوس به شکل ثابت زندگی میکنند و با جلبکها
همزیستی دارند .بسیاری از گونههای این جانداران
اسکلت سختی از جنس کربنات کلسیم (آهک) دارند
و هر نسلی بر روی اسکلتهای باقیمانده از نسلهای
رشد میکند .این اسکلتها همان چیزی است
قدیمی 
که ما صخرههای مرجانی مینامیم .یک صخره مرجانی
کنند با یک جنگل در ناحیه
را در نظر بگیرید .تعداد و تنوع گونههای جاندارانی که در اطراف این صخره زندگی می 
گرمسیر برابری میکند .در حقیقت صخرههای مرجانی زیستگاههای بسیار مناسبی را برای سایر جانداران فراهم
میکنند .اسفنجها هم تا حدی چنین خصوصیتی دارند.
عواملــی ماننــد آلودگــی آبهــا بــه وســیله انــواع آالیندههــا ،از جملــه آالیندههــای نفتــی ،افزایــش دمــای
کــرۀ زمیــن ،برخــورد کشــتیها بــه صخرههــای مرجانــی و صیــد بــی رویــه جانــداران دریایــی همگــی باعــث
تخریــب ســریع صخرههــای مرجانــی شــده اســت .صخرههــای مرجانــی یــک هــزارم خشــکیهای جهــان
را تشــکیل میدهنــد .بــرای شــکلگیری بخشــی از ایــن جزایــر کــه بــه انــدازۀ یــک تــوپ فوتبــال اســت
بیــش از بیســت ســال زمــان الزم اســت .تعــداد زیــادی از ایــن صخرههــا بیــش از ده هــزار ســال عمــر دارنــد
ـد هــزار کیلومتــر از حاشــیه کشــورهای اســتوایی توســط ایــن صخرههــا پوشــیده شدهاســت.
ود صـ 
و حــد 
ود  30متر زندگی میکنند .چه دلیلی برای این محدودیت به نظرتان میرسد؟
؟ مرجانها در عمقی از آب تا حد 
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؟ دمــای بیــن  20تــا  30درجــه ســانتیگراد ،دمــای مطلــوب بــرای بقــای مرجانهاســت .بــا توجــه
بــه ایــن موضــوع وضعیــت جزیــره کیــش را از نظــر
زیرســاختهای مرجانــی بررســی کنیــد.
؟ بــا بررســی نســبتی از فضایــی کــه مرجانهــا
بــرای زیســتن اشــغال میکننــد و محیطــی کــه
بــرای رشــد ســایر گونههــای جانــداران فراهــم
کردهانــد ،ضرورتهــای حفاظــت از ایــن جانــداران
جزیره کیش
را بررســی کنیــد.

عروس شکارچی
کیســهتنان گوشــتخوار هســتند .بازوهــای آنهــا مجهــز
بــه ســلولهای منحصــر بــه فــردی بــه نــام نیدوســیت
اســت کــه هــم در دفــاع و هــم در شــکار طعمــه نقــش
نیــد هســتند .در یونانــی واژه
دارنــد .نیدوســیتها دارای 
 Cnideبــه معنــای گزنــه اســت .بــه همیــن دلیــل بــه
ایــن شــاخه نیداریــا  Cnidariaهــم گفتــه میشــود.
نیدهــا اندامکهــای کپســول ماننــدی هســتند کــه قادرنــد بــه طــرف بیــرون دراز شــوند .نیدهــای ویــژهای
ـد بــه درون بــدن میزبــان
کــه نماتوسیســت نامیــده میشــوند ،کپســولهای نیشزننــدهای هســتند کــه قادرنـ 
ـورد طعمــه بــا بازوهــا بــه
ـتند کــه در صــورت برخـ 
فــرو رونــد .نیدهــای دیگــر ،رشــتههای خیلــی درازی هسـ 
آن چســبیده یــا آن را بــه دام میاندازنــد.

با توجه به این که هر نیدوسیت فقط یک سلول است:
؟ چه شباهتی بین این شکل از عملکرد نیدوسیت و اندامهای دفاعی سایر جانداران وجود دارد؟
اگـر روزی بـه فضـا سـفر کردیـد ،هنـگام دور شـدن از کـرۀ زمیـن و یـا در مسـیر برگشـت ،میتوانیـد
بخشهایـی از کـرۀ زمیـن را از خـارج اتمسـفر تشـخیص دهید .به جـز دیوار چیـن و ارتفاعات هیمالیا ،در شـمال
ود  23هزار کیلومتر طـول دارند و در طـی زمانی متجاوز
ید که حـد 
شـرقی سـاحل اسـترالیا جزایـری را خواهیـد د 
از ده هـزار سـال تشـکیل شـدهاند .ایـن صخرههـا بیـش از  400گونـه مرجانـی را در خـود جـای دادهانـد .حدود
اد زیـادی از سـایر گونههـای جانـداران در آنجـا یافـت
 4000گونـه از نـرم تنـان 1500 ،گونـه ماهیهـا و تعـد 
میشوند .با کمال تأسف این صخرهها به سرعت در حال تخریب هستند.
؟ بررســی کنیــد کــه عوامــل زیــر ،هریــک چگونــه ایــن
تخریــب را شــکل میدهنــد .نکتــۀ غمانگیــز اینجاســت
کــه ردپــای انســان در ایــن تخریــب کامــا دیــده میشــود.
افزایــش دمــای آبهــا ،آالیندههــای نفتــی ،میــزان
اکســیژن آب ،همزیســتی جلبکهــا ،شــکارچیان دریایــی،
صیــد و ماهیگیــری و گردشگــری.
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کرم های خواب آلود
کرمهــای خاکــی بــا شــخمزدن خــاک و زیــر و رو
کــردن آن ،بــه انتقــال مــواد معدنــی بــه ســطح خــاک
کمــک میکننــد و مســیرهایی بــرای هوادهــی ریشــه
گیاهــان فراهــم میســازند .در هــزار مترمربــع خــاک
کشــاورزی تــا  250هــزار کــرم خاکــی وجــود دارد.
ایــن جانــداران از باکتریهــا ،قارچهــا ،برگهــا
و ریشــههای پوســیده بــه عنــوان مــاده غذایــی
اســتفاده میکننــد .در مســیر حرکتشــان خــاک را
میبلعنــد و مــواد هضمنشــده را دفــع میکننــد .در
همــان هــزار مترمربــع شــاید ســالیانه نزدیــک بــه چنــد هــزار کیلوگــرم دفعیــات کــرم خاکــی تولیــد شــده
کــه باعــث بهبــود بافــت خاکهــای کشــاورزی میشــود .کــرم خاکــی در فصــول ســرد ســال میتوانــد در
اعمــاق خــاک زنــده بمانــد و پــس از طــی شــدن دوران ســرما ،بــه ســطح خــاک برمیگــردد.
زالــو نماینــدۀ معــروف دیگــری از کرمهــای حلقــوی اســت
کــه خــون مینوشــد .یعنــی زندگــی انگلــی دارد .البتــه گروهــی
از زالوهــا هــم وجــود دارنــد کــه بــی مهــرگان دیگــر را شــکار
میکننــد.
؟ زالــو مــادهای بــه نــام هیرودیــن ترشــح میکنــد کــه از
انعقــاد خــون جلوگیــری میکنــد .بــه کمــک مهندســی ژنتیــک،
چنــد شــکل از هیرودیــن ســاخته شدهاســت کــه مصــرف دارویــی
دارد .بررســی کنیــد کــه هیرودیــن چــه کاربــردی در جراحیهــا و
یــا درمــان آســیبهای بافتــی میتوانــد داشــته باشــد؟
؟ در باورهــای ســنتی حجامــت و یــا اســتفاده از زالــو باعــث
روانش ـدن جریــان خــون و یــا بــه اصطــاح تصفیــۀ خــون میشــود .در ســالهای اخیــر ایــن دو روش
بــا کنترلهــای بهداشــتی انجــام میشــود .اهــدای خــون از طریــق مراکــز ســازمان انتقــال خــون نیــز
یکــی از روشهایــی اســت کــه طــی آن فعالیــت خونســازی در بــدن تقویــت میشــود .ایــن روشهــا
را مقایســه کنیــد و بــا مســتندات علمــی توضیــح دهیــد کــه در چــه شــرایطی ،کــدام روش میتوانــد
مفیدتــر باشــد.
؟ تصــوری وجــود دارد کــه اگــر یــک کــرم خاکــی را بــه دو نیــم تقســیم کنیــم ،هــر قطعــه رشــد
میکن ـد و بــه موجــودی جدی ـد تبدیــل خواه ـد ش ـد .ایــن آزمایــش را انجــام دهی ـد و مســتندات علمــی
مناســب تهیــه کنی ـد .یافتههــای خــود را بــا مطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام ش ـده اســت مقایســه
کنی ـد.

انسان در بند بندپایان
عمــر نخســتین ســنگوارههایی کــه احتمــال م ـیرو د مربــوط بــه
بندپایــان باش ـد ،ح ـدو د  530میلیــون ســال اســت.
بــه اعتقــاد دانشــمندان تنــوع فــراوان و تعـداد شــگفتانگیز ایــن
شــاخه از بیمهــرگان بــه دلیــل ســاختار بــدن بنــ د بنــ د آنهــا و
ضمائــم مختلــف و تخصصــی دهــان اســت کــه توانایــی آنــان را در
راه رفتــن ،پــرواز کــردن و تغذیــه افزایــش داده اســت .از مجمــوع
گونههــای شــناخته شــده جانــوران  98 ،درصــد آنــان بیمهــره
هســتند .
زنبور عسل
خداونــد در قــران میفرمایــد« :پــروردگار تــو،
بــه زنبــور وحــی کــرد کــه از کوههــا و درختــان و
آنچــه مــردم میســازند ،خانههایــی را بــرای خــود
انتخــاب کــن و از تمــام محصــوالت تغذیــه کــن
و راههایــی را طــی کــن کــه پــروردگارت برایــت
تعییــن کردهاســت ».ســپس بــه تولید عســل اشــاره
شــود کــه رنگهــای متفــاوت دارد و
گویــد کــه از درون بــدن زنبــور نوشــیدنیای خــارج می 
میکنــد و می 
میفرمایــد کــه در آن شــفا بــرای مــردم اســت.
گردهافشــانی
تأثیــر شــگفتانگیز و غیــر قابــل انــکار زنبورهــا در 
شدهاســت .در مناطقــی کــه بــه هــر دلیلــی حضــور
گیاهــان ثابــت 
شــود میــزان محصــوالت کشــاورزی کاهــش
زنبورهــا کــم می 
ـد و در مــواردی کامــا محصــوالت از بیــن میرونــد .از ســویی
مییابـ 
انتخــاب گلهــای متفــاوت و شــهدهای متنــوع از ســوی زنبورهــا ایــن
ـد کــه زنبوره ـا ،خــواص گوناگــون گیاهــان
مفهــوم را تداعــی میکنـ 
کننــد و اثــرات
را در یــک محصــول بــه نــام عســل جمــعآوری می 
ـود تغذیــه انســانها سالهاســت
درمانــی و نقــش مؤثــر عســل در بهبـ 
ـورد بررســی و تحقیــق اســت.
کــه مـ 
عســل بــه دو شــکل خــام و پاســتوریزه ارائــه میشــود .عســل
خــام مســتقیم از کنــدو بــه ظرفهــای بســتهبندی منتقــل
ـود و معمــوال حــاوی مــوم ،گــرده گل و کمــی مخمــر اســت.
میشـ 
؟ افــرادی کــه بــه شــکل ســنتی بــه تولیــد عســل اشــتغال دارنــد بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از عســل
خــام در بهبــود ِ حساســیتهای فصلــی مؤثــر اســت.
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پــروژهای تعریــف کنیــد کــه طــی آن حساســیت فصلــی،
عوامــل ایجادکننــده محیطــی و همچنیــن تأثیــر عســل در
کنتــرل حساســیت فصلــی را بتــوان اندازهگیــری کــرد .در
ـد کــه عس ـلهای
طراحــی پــروژه بــه ایــن نکتــه توجــه کنیـ 
توانــد بــر حساســیتهای
تولیــدی در یــک منطقــه ،آیــا می 
فصلــی در مناطــق دیگــر هــم مؤثــر باشــد.
؟ حــدود  80درصــد عســل را کربوهیدراتهــا تشــکیل
میدهــد .اســیدهای آمینــه ،مــواد معدنــی و آب هــم ســایر
اجــزای اصلــی تشــکیلدهنده عســل اســت .بــا ایــنکــه
عســل منبــع غذایــی فوقالعــاده غنــی و ارزشــمندی اســت
کنیــد کــه

امــا معمــوال فاســد نمیشــود .پــروژهای طراحــی
مانــدگاری عســل را در شــرایط مختلــف بررســی کنــد.
امــروزه عســل کاربردهــای متنــوع در پزشــکی دارد .از
کنتــرل اســهالهای عفونــی در کــودکان تــا بهبــود التهابهــای دســتگاه گــوارش و درمــان زخمهــا .البتــه
ارد امــا بســیاری از مراکــز درمانــی -از جملــه در کشــورمان -از خــواص
مطالعــات در ایــن زمینــه هنــوز ادامــه د 
عســل در ترمیــم زخمهــا و کنتــرل عفونتهــای باکتریایــی بهــره میبرنــد .بایــد بدانیــم کــه عســل بــه هــر
ـمند اهمیــت باالیــی دارد.
ـواد قنــدی اســت و میانـهروی در مصــرف ایــن مــاده ارزشـ 
حــال یــک منبــع غنــی از مـ 
؟ معمــوال توصیــه میشــود در کــودکان زیــر یــک ســال از مصــرف عســل خــودداری شــود .نوعــی
مســمومیت غذایــی بســیار نــادر امــا خطرنــاک بــه نــام بوتولیســم کــودکان وجــود دارد و زمانــی اتفــاق میافتــد
باشــد  .حتــی پاســتوریزهکردن
کــه عامــل ایــن بیمــاری (کلســتریدیوم بوتولینــوم ) در عســل وجــود داشته 
عســل هــم ایــن عامــل را از بیــن نخواهدبــرد .ســؤال اینجاســت کــه چــرا ایــن محدودیــت بــرای کــودکان
زیــر یــک ســال در نظــر گرفتــه میشــود؟

Janolus cristatus

حلزونــی شــگفت انگیــز کــه در
دریــا زندگــی میکنــد .حــدود
 7تــا  8ســانتی متــر طــول دارد.
بدنــش نــرم و نیمــه شــفاف
است.

146

فصل دوازدهم :جانوران مهرهدار

جانــوران بــه دو گــروه بــزرگ مهــرهداران و بیمهــرگان تقســیم میشــوند.
بــا آنکــه بیمهــرگان درصــد باالیــی از جانــوران (حــ دود  98درصــد) را تشــکیل
میدهنــد ،امــا بــه نظــر میرســد مهــرهداران جانــوران پیشــرفتهتری هســتند.
کمتــر از  60هــزار گونــه مهــرهدار شناســایی شدهاســت امــا تــا امــروز حــدود
 2میلیــون گونــه بیمهــره نامگــذاری علمــی شــدهان د و بــه نظــر میرســد
میلیونهــا گونــه ناشــناخته هنــوز وجــود دارد.

مهمتریــن ویژگــی ایــن گــروه ،داشــتن ســتون مهرههــا و نخــاع اســت .در
مهــرهداران اســکلت داخلــی کامــا رشــد کــرده و مغــز بســیار پیشرفتهاســت.
دســتگاه عصبــی رشــد یافتــه و پوشــش محافــظ بــدن کــه پوســت نامیــده
میشــود از دیگــر ویژگیهــای مهــرهداران اســت.
مهــرهداران معمــوال جثــه بزرگتــری در مقایســه بــا بیمهــرگان دارنــد.
ســاختار بدنــی پیشــرفته مهــرهداران امــکان حرکــت و جابجایــی ســریع را در
مقیاســی بــزرگ برایشــان فراهــم کــرده اســت ،در صورتــی کــه بیمهــرگان
چنیــن امکانــی را ندارنــد .بــه عنــوان مثــال امــکان پــرواز پرنــدگان بــا امــکان
پــرواز حشــرات بــالدار قابــل مقایســه نیســت .همچنیــن دســتگاه پیشــرفته
عصبــی مهــرهداران آنــان را در واکنشهــای ســریع و مناســب بــه محرکهــای
محیطــی توانمندتــر ساختهاســت.
مــرغ پــر زنبــوری یــا  Mellisuga helenaeکوچکتریــن پرنــده
ود  1/8گــرم اســت .از حشــرات تغذیــه میکنــد
جهــان اســت .وزن آن حــد 

جمجمه و ستون مهرهها در انسان
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و تخمهایــش بــه انــدازۀ یــک دانــه قهــوه اســت .در
زنــد و صــدای
ود  200مرتبــه بــال می 
هــر ثانیــه حــد 
بالزدنــش شــبیه صدایــی اســت کــه از پــرواز زنبورهــا
ایجــاد میشــود .براســاس ردهبنــدی ،ایــن جانــدار در ردۀ
شــود و از موجوداتــی اســت کــه
پرنــدگان طبقهبنــدی می 
در خطــر انقــراض اســت.
اســکوئید غــول

بزرگتریــن بیمهــرۀ شناختهشــده
آساســت کــه وزن آن تــا  900کیلوگــرم میرســد .ایــن
موجــود  18متــری بــه رازی بــرای دانشــمندان تبدیــل

شدهاســت چــرا کــه بــه دلیــل زندگــی در عمــق
اقیانوسهــا و مشــکالت نگهــداری و بررســی آن در
فضاهــای آزمایشــگاهی تاکنــون اطالعــات کمــی از ایــن جانــور بــه دســت آمدهاســت .اولیــن بــار ایــن
اســکوئید در ســاحل کاراکاس مشاهدهشــد کــه بــه دلیــل خــروج از آب ،ماهیگیــران آن را شــکار کردنــد.
در ســال  2004میــادی محققــان ژاپنــی اولیــن تصویــر از اســکوئید غولآســای زنــده را منتشــرکردند.
اســکوئید غولآســا ماننــد همخانــوادۀ خــود اســکوئید کلوســال چش ـمهایی بــه قطــر  25ســانتیمتر دارد کــه
میتوانــد در عمــق کــم نــور اقیانوسهــا موجــودات دیگــر را ببینــد .جایــی کــه هیــچ چشــم دیگــری قــادر بــه
دیــدن نیســت .ماننــد ســایر گونههــای اســکوئیدها ،ایــن موجــود نیــز هشــت پاســت.
؟ در مقایســه ایــن دو جانــدار چــه میتــوان گفــت؟ آیــا مــرغ پرزنبــوری بــا وزن کمتــر از  2گــرم ،از
اســکوئید غولآســا پیشــرفتهتر اســت؟
ـد و ویژگیهــای حیاتــی هــر یــک را فهرســت نماییــد .بــا توجــه بــه
؟ ایــن دو جانــدار را مقایســه کنیـ 
اصولــی کــه در ردهبنــدی موجــودات وجــود دارد آیــا میتــوان همچنــان ادعــا کــرد کــه روش ردهبنــدی
امــروزی کامــل اســت؟
لند معروفند .نام علمی
کنند که به کوسههای گرین 
در شمال اقیانوس اطلس گونهای از کوسهها زندگی می 
این گونه  Somniosus microcephalusاست  .در سال  2016گروهی از محققین با بهرهگیری از
ریافتند که متوسط سن آنها  272سال است .بزرگترین

کربن رادیواکتیو و بررسی عدسی چشم  28کوسه ماده د
کوسهها در این مطالعه  4.93و  5.02متر طول داشتند و سن آنها به ترتیب  335و  392سال برآورد شدهاست.
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پیش از این مسنترین مهرهداری که شناسایی شدهبود گونهای از والها با طول عمر  211سال بودهاست که
 Balaena mycticetusنامیده میشود .سرعت رشد این کوسهها بسیار کند است به نحوی که هر سال
شود و در حدود  150سالگی قدرت تولید مثل پیدا میکنند .کوسههای
فقط یک سانتیمتر به طول آنها اضافه می 
معروفند بسیار آرام شنا میکنند و در یک ساعت حدود  1500متر جابجا

لند که به کوسههای خاکستری هم
گرین 
سفید بزرگ حداکثر تا  70سال عمر میکنند و کوسههای نر در 26
میشوند .این در حالیاست که کوسههای 
سفید در مسافتهای کوتاه با
سالگی و کوسههای ماده در  33سالگی قدرت تولید مثل خواهندداشت .کوسههای 
سرعت  56کیلومتر در ساعت توان حرکت دارند .چگونه این همه تفاوت در دو گونه از یک جنس را میتوان قبول
افراد یک جنس و یا یک
گیرند و 
کرد؟ همانطور که می دانید جنس و گونه در پایینترین سطح ردهبندی قرار می 
گونه باید بیشترین شباهتها را با یکدیگر داشتهباشند .یک جنس (سرده) را گونههایی تشکیل میدهند که از نظر
ویژگیهای حیاتی و ظاهری بسیار به هم نزدیک هستند .گونه ،تخصصیترین سطح ردهبندی است و جاندارانی که
در یک گونه قرار میگیرند آن قدر به یکدیگر شباهت دارند
مهره
که میتوانند تولید مثل کرده و فرزندانی را پدید آورند که شبیه
خود هستند .آنها نیز توانایی تولید مثل خواهندداشت.
والدین 
اگر دقت کردهباشید مهرهداران براساس داشتن ستون مهرهها
دیسک
(نوتوکورد)
طبقهبندی شدهاند .ستون مهرهها باقی مانده یا بهتر بگوییم
حاصل تغییر شکل یافتن اندامی به نام نوتوکورد است.
ردهبنــدی شــاخه طنــابداران بــه دو زیــر شــاخه
در علــم 
اد زیــادی
بیمهــرگان و مهــرهداران تقســیم میشــوند .در حــال حاضــر بیمهــرگان طنــابدار تنــوع و تعــد 
ـورد در مراحــل
ندارنــد و جالــب اینجاســت کــه ایــن بیمهــرگان شــباهت بســیاری بــه مهــرهداران دارنــد .نوتوکـ 
ـود دارد .ایــن اندام شــبیه یــک لولــه دراز و قابل
جنینــی تمــام طنــاب داران و نیــز در برخــی از طنــابداران بالــغ وجـ 
ـرد و نقــش یــک اســکلت اســتحکامبخش را در طــول
انعطــاف بیــن لولــۀ گــوارش و طنــاب عصبــی قــرار میگیـ 
ماندهاســت فراهــم میکنــد .امــا در اغلــب مهــرهداران
ـورد در آنهــا باقــی 
مــدت زندگــی جانورانــی کــه نوتوکـ 
ـد و بــه جــای آن اســکلتی پیچیــده و دارای مفصــل
ـورد جنینــی در دوران بلــوغ باقــی میمانـ 
فقــط بقایــای نوتوکـ 
نوتوکــورد تحلیــل رفتهاســت و دیســکهای بیــن

نوتوکــورد جنینــی شــکل میگیــرد .در انســان

در اطــراف
ـورد هســتند.
مهرههــای ســتون فقــرات همــان بقایــای نوتوکـ 
سه خصوصیت دیگر در طنابداران دیده میشود:
 -1طناب عصبی که بعدها تبدیل به مغز و نخاع
میشود .
نخاع
 -2شکافهای حلقی که در جانداران پیشرفته تغییر
کمان عصبی                    
پوششنوتوکورد
پیدا کرده در ماهیها به شکافهای آبششی و در
شکل 
جسممرکزی
نوتوکورد
شدهاست.
انسان به شیپور استاش در قسمت گوش تبدیل 
 -3دم ماهیچهای در ناحیه انتهای بدن .در انسان
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این دم تحلیل رفتهاست و استخوان دنبالچه
نوتوکورد
باقیماندۀ آن از دوران جنینی است.
اینهـا همـه خصوصیاتـی اسـت کـه مشـاهدۀ
آن بـه دانشـمندان کمـک میکنـد کـه الگوهایی
کنند تـا تاریخچه
بـرای ردهبنـدی جانـداران پیـدا 
طناب عصبی پشتی
اننـد و مسـیرهای تکامـل
حیـات را بهتـر بد 
جانـداران را کشـف کننـد .امـا نکتـۀ جالب توجه اینجاسـت که ممکن اسـت با کشـف یک فسـیل و یا شـناخت
عملکـرد یـک مجموعـه از ژنهـا  -کـه در دنـای موجـود زنده و در هسـته سـلول قـرار میگیـرد  -مجموعهای
از ایـن فرضیـات تغییـر کند.
هـاگ فیـش جانـداری شـبیه مارماهـی اسـت و در
ردهبنـدی بـه عنـوان یـک مهـرهدار شـناخته میشـود .نکتۀ
مهـم اینجاسـت کـه هـاگ فیش فاقد سـتون مهـره و حتی
آرواره اسـت .تنهـا انـدام اسـکلتی ایـن جانـور جمجمـهای
غضروفـی اسـت .نوتوکـورد هـاگ فیـش در دوران بلـوغ به
شـکل یـک سـتون غضروفـی محکم و قابـل انعطـاف باقی
میمانـد .برخـی دانشـمندان اعتقـاد دارند بـا توجه بـه ویژگیهـای موجوداتی مانند هـاگ فیش بایـد ردهبندی
امـروزی تغییـر کنـد .آنـان موجـودی ماننـد هـاگ فیـش را بـه بیمهـرگان نزدیکتـر میداننـد.
یــد و بــا
ســفید بــزرگ دید 

لنــد و کوســههای
؟ بــا آنچــه راجــع بــه مقایســه کوســههای گریــن 
اطالعاتــی کــه راجــع بــه ردهبنــدی مهــرهداران و بیمهــرگان داریــد بررســی کنیــد کــه کــدام یــک از
موضوعــات زیــر میتوانــد اهمیــت اصلیتــری در ردهبنــدی جانــوران داشتهباشــد.
 -1متعلــق بــودن بــه گروهــی از جانــداران بــا خصوصیــات ظاهــری مشــترک ماننــد داشــتن نوتوکــورد،
ســتون مهرههــا ،آروارههــا و ....
 -2داشــتن مولکولهــای حیاتــی مشــابه ماننــد  DNAکــه ویژگیهــای حیاتــی یــک جانــدار را تعییــن
و کنتــرل میکنــد.
دالیل خود را در قالب یک مقاله علمی به همراه مستندات آن ارائه دهید.
تمــام مهــرهداران توانایــی تولیــد مثــل جنســی دارنــد .در بیمهــرگان تولی ـد مثــل بــه دو شــکل جنســی و
ـد هیــدر از طریــق جوان ـهزدن تولیــد مثــل میکننــد .در ضمــن
غیــر جنســی دی ـده میشــود .جاندارانــی ماننـ 
میدانیــم کــه از آمیــزش دو گونــه متفــاوت از یــک جنــس فرزندانــی بــه دنیــا خواهنــد آمــد کــه توانایــی تولیــد
ـد داشــت یعنــی مســیر بقــای نســل در ایــن موجــودات  -کــه دورگــه نامیــده میشــوند -بنبســت
مثــل نخواهنـ 
خواهــد بــود .از آمیــزش االغ و اســب ،قاطــر زاده میشــود کــه دورگــهای عقیــم اســت و نمیتوانــد نســل

خــود را ادامــه دهــد.
؟ ایــن موضــوع را چگونــه بــه تعریــف گونــه و اهمیــت گونــه بــه عنــوان واحــد تخصصــی ردهبنــدی
دم ماهیچهای   
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موجــودات ارتبــاط میدهیــد؟
مــورد تقســیم ســلولی میتــوز و میــوز ،آموختهایــد آیــا میتوانیــد دالیلــی ارائــه دهیــد کــه

بــا آنچــه در
پیشــرفتهتر بــودن مهــرهداران را از نظــر ویژگیهــای حیاتــی در مقایســه بــا ســایر جانــداران توضیــح دهــد؟
اقیانوس ،جایی برای آغاز حیات
نظریههــای مختلفــی در مــورد پدیــد آمــدن حیــات بــر روی کــرۀ زمیــن وجــود دارد .امــا هیــچ یــک
بــا قطعیــت پذیرفتــه نشدهاســت .بســیاری از ایــن نظریههــا بــر ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه شــکلگیری
ســادهترین شــکل حیــات در آبهــا امــکان پذیرتــر بودهاســت .ســن تقریبــی کــرۀ زمیــن  4.5میلیــارد
ســال تخمیــن زده میشــود .قدیمیتریــن ســنگوارههایی کــه مربــوط بــه موجوداتــی تــک ســلولی و
میلیــارد ســال عمــر دارد .در هــر صــورت حیــات در

شــبیه بــه میکــرو ارگانیســمهای امــروزی اســت3.5 ،
خشــکیهای کــرۀ زمیــن نیــز شــکل گرفــت کــه احتمــال میدهنــد ســیانو باکتریهــا اولیــن موجــودات
بعــد شــکلهای ابتدایــی حیــات گیاهــان پدیــد آمدهاســت .دربیــن مهــرهداران،
باشــند و 

خشــکیزی بــوده
ماهیهــا قدیمیتریــن رده را تشــکیل میدهنــد.
جانــداری بــه نــام المپــری ابتداییتریــن مهــرهدار
اســت کــه اســکلتی غضروفــی دارد .نوتوکــورد
بــه عنــوان اســکلت محــوری اصلــی باقــی مانــده
اســت .امــا اطــراف نوتوکــورد غالفــی انعطافپذیــر و
هســتند کــه بــا

غضروفــی دارنــد کــه بــا مهرههــای بــدن در ارتبــاط اســت .اکثــر المپریهــا انگلهایــی
ـود بــه پهلــوی ماهیــان زنــده تغذیــه میکننــد .آنهــا آرواره ندارنــد .نداشــتن آرواره
ـرد خـ 
چســباندن دهــان گـ 
خصوصیتــی اســت کــه المپریهــا را از ســایر ماهیهــا جــدا مــیکند.ماهیهــای پیشــرفتهتر کــه آرواره
ـد بــه دو گــروه غضروفــی و اســتخوانی تقســیم میشــوند .مشــخص اســت کــه اســکلت ماهیــان غضروفــی
دارنـ 
ماننــد کوســهها و ســفرهماهیها غضروفــی اســت و
ماهیــان اســتخوانی اســکلتی اســتخوانی دارنــد.
امــا تفــاوت ایــن دو نــوع اســکلت چیســت و از
کجــا ناشــی مــی شــود؟
مــواد آلــی مثــل

اســکلتهای غضروفــی از
شــدهاند .بخــش مهمــی

پروتئینهــا تشــکیل
ماننــد کالژن و االســتین مــی ســازد .اســکلت مهــرهداران

از غضروفهــای بــدن مــا را رشــتههای پروتئیــن
بودهاســت .اســکلت اســتخوانی ویژگــی جدیــدی در مهــرهداران
ابتدایــی هــم بــه صــورت ســاختاری غضروفــی 
ـد تغییــر فرایندهــای تغذی ـهای
شدهاســت .بــه نظــر میرسـ 
اســت و اســکلت انســان ،اســتخوانی بســیار معدنــی 
کردهاســت .یعنــی مهــرهداران
در مهــرهداران بــه معدنــیشــدن غضــروف و تبدیــل آن بــه اســتخوان کمــک 
ـتند از رژیــم معلقخــواری ( یــا تغذیــه از موجــودات ریــز شــناور در آب) بــه تغذیــه از جانــوران کوچــک روی
توانسـ 
بیاورنــد.
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؟ ماهیهــا بــه دو گــروه ماهیــان بــدون آرواره و ماهیــان آروارهدار تقســیم میشــوند .ماهیــان آروارهدار
بــه دو گــروه ماهیــان غضروفــی و اســتخوانی تقســیم میشــوند .تفاوتهــای ایــن زیــر ردههــا را فهرســت
کنیــد و مشــخص کنیــد کــه هــر یــک از ایــن تفاوتهــا تــا چــه حــد در طبقهبنــدی ماهیهــا اهمیــت دارد.
بــه عنــوان مثــال تفــاوت شــکل بالههــا -کــه انــدام بســیار مهمــی در ماهیهاســت -و یــا داشــتن و نداشــتن
ســرپوش آبششــی چــه تأثیــری در طبقهبنــدی ماهیهــا دارد.
اندامــی در بــدن ماهیهــای اســتخوانی وجــود دارد کــه بادکنــک شــنا (یــا مثانــه شــنا) نامیــده میشــود.
ارد و از طریــق تبــادل گازهــای موجــود در بادکنــک شــنا و خــون
ایــن انــدام بــه گــردش خــون ماهــی ارتبــاط د 

ـود کــه ش ـشهای مهــرهداران هــوازی
قــدرت شــناوری ماهــی را افزایــش میدهــد .چارلــز دارویــن معتقــد بـ 
از بادکنــک شــنا پدیــد آمــده اســت .امــا امــروزه معلــوم شدهاســت کــه بســیاری از اجــداد ماهیــان اســتخوانی
دارای شــش هســتند و از آن بــرای تنفــس هــوا بــه عنــوان مکمــل تنفــس آبششــی اســتفاده میکننــد.
ضمن بررسی این پدیده به چند نکته توجه کنید:
ـتند و در بیشــتر مواقــع اشــتباه
 -1بســیاری از نظریــات و فرضیههــای تکاملــی فقــط در حــد نظریــه هسـ 
تحلیــل میشــوند.
 -2بررســی ارتبــاط گونههــای مختلــف جانــوری نگــرش دانشــمندان زیســت شناســی را در بررســی
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گذشــته نگــر زیســت شناســی تقویــت میکنــد .امــا ابــراز نظــر قطعــی نیازمنــد دالیــل مســتند و محکــم
ود اعــام کنــد.
اســت .گاهــی ممکــن اســت کشــف یــک ســنگواره فرضی ـهای بســیار محتمــل را مــرد 
 -3هــدف از طــرح چنیــن پرس ـشهایی تقویــت توانایــی پژوهشگــری و تمریــن مطالعــات مســتمر در
حیطــه علــوم تجربــی اســت .پــس بهرهگیــری از روش علمــی کمــک بزرگــی برایتــان خواهدبــود .
ماهیان چهار دست و پا
در زبــان یونانــی واژۀ تتراپــود بــه معنــای چهــار پاســت .ســنگوارهای معــروف در قطــب شــمال نزدیــک بــه
کانــادا کشــف شــده اســت کــه مربــوط بــه یــک ماهــی بالـه
گوشــتی اســت( .نــوع و شــکل بالــه یکــی از ویژگیهــای
مهــم در ردهبنــدی ماهیــان محســوب میشــود ) .عمــر
بــرآورد میشــود

ایــن ســنگواره  375میلیــون ســال
و بــه نــام تیــک تالیــک معــروف اســت .تیــک تالیــک
چهــار دســت و پــا دارد و ایــن اندامهــای حرکتــی دارای
انگشــتانی مشــخص اســت .نظریــۀ خــروج ماهیهــا از آب و شــکل گرفتــن رده دوزیســتان بــا کشــف تیــک
تالیــک تقویــت شدهاســت.
دوزیســتان از نظــر شــکل ظاهــری بــه ســه گــروه طبقهبنــدی شــدهاند .ســمندرها کــه دم دارنــد،
قورباغههــا کــه دم ندارن ـد و راســته آپــودا کــه فاقــد دســت و پــا هســتند .دوزیســتان دوران قبــل از بلــوغ را
در آب میگذراننــد و تخــم آنــان در خشــکی قابلیــت مانــدگاری نــدارد.
تغییــر وضعیــت دوزیســتان در دو دوره زندگــی شــگفت انگیــز اســت .نــوزادان دارای آبشــش و خــط جانبــی

هســتند .ایــن خصوصیــات را در ماهیهــا مــی بینیــم .بعـ 
ـد
از بلــوغ خــط جانبــی از بیــن مــیرود و آبشــشها ناپدیــد
میشــود .دســتگاه گــوارش بــا رژیــم گوشــتخواری
کنــد و حتــی پــرده گــوش خارجــی
ســازگاری پیــدا می 
بــرای شــنیدن ارتعاشــات صوتــی از طریــق هــوا پدیــدار
میشــود .تنفــس پوســتی خصوصیتــی اســت کــه در
دوزیســتان بســیار کاربــرد دارد.
عملکــرد و شــکل اندامهــای آنــان در طــی دو مرحلــه از زندگــی ،دگردیســی نــام دارد .در

تغییــر
ـوزاد (نمــف و یــا الرو
حشــراتی ماننــد ملــخ نیــز دگردیســی ناقــص دیــده میشــود .در دگردیســی ناقــص نـ 
هــم نامیــده میشــود) تــا حــدودی بــه جانــدار بالــغ شــباهت دارد .امــا در دگردیســی کامــل کــه در دوزیســتان
ـوزاد تقریبــا هیــچ شــباهتی بــه بالــغ نــدارد .کــرم ابریشــم هــم (کــه یــک اصطــاح رایــج غلــط
میبینیــم نـ 
ـد و بعــد از خــروج از پیلــه ،تبدیــل بــه
اســت بهتــر اســت بگوییــم الرو پروانــه) مدتــی را در پیلــه میگذرانـ 
پروانــه میشــود .دگردیســی پروانــه کامــل اســت.
کنــد تــا جانــدار بــا شــرایط موجــود
؟ بررســی کنیــد ایــن نــوع از تغییــرات (کــه البتــه کمــک می 
باشــید کــه

ســازگاری داشــته باشــد) آیــا در ردهبنــدی جانــداران در نظــر گرفتــه میشــود؟ توجــه داشته
هســتید کــه

در حــال بررســی دورههــای مختلــف زندگــی یــک جانــدار بــا یــک اســم علمــی مشــخص
ویژگیهــای ظاهــری و حیاتــیاش در دورههــای مختلــف زندگــی تغییــر میکنــد.
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فاتحان خشکی
ظاهــر یــک خزنــده ،مــا را بــه یــاد موجوداتــی
ازد کــه در فیلــم هــای علمــی  -تخیلــی
میانــد 
میبینیــم .موجوداتــی مثــل دایناســورها کــه
میلیونهــا ســال پیــش در زمیــن زندگــی
کردهانــد .الکپشــتها ،کروکودیلهــا ،مارهــا
می 
ـد ســایر مهــرهداران،
و ایگواناهــا چهــره عجیبــی دارنــد .میدانیــم کــه خزنــدگان مهرهدارنــد و از ایــن نظــر ماننـ 
دارای نخــاع و دســتگاه عصبــی پیشــرفته هســتند.
؟ برخــی دانشــمندان خزنــدگان و پرنــدگان را در یــک شــاخه طبقهبنــدی میکننــد .بــه نظــر شــما چــه
چیــزی ایــن دیــدگاه را ایجــاد مــی کنــد؟
خزنــدگان از گــروه تتراپودهــا هســتند،
ـد و
یعنــی چهــار انــدام حرکتــی مشــخص دارنـ 
یــا اصــا انــدام حرکتــی ندارنـد ماننـد مارهــا
ـود را از
کــه در طــی ســالیان دســت و پــای خـ 
دســت دادهانـد .شــاید بتــوان گفــت خزنـدگان
موجوداتــی بیــن دوزیســتان و پســتانداران
هســتند .دوزیســتان بــرای ادامــۀ بقــاء بایــد
نزدیــک آب زندگــی کننــد .آنهــا در آب
ـد و در غیــر ایــن صــورت
تخمریــزی میکننـ 
امــکان تولیــد مثــل ندارنــد .خزنــدگان دارای
اند و پوشــش ســخت و چرمــی شــکل تخــم آنهــا ایــن امــکان را
توانایــی تخمگــذاری در خشــکی شــده 
ـواد ذخیــرهای
فراهــم میکنــد کــه جنیــن ایــن موجــودات ،دوران اولیــه زندگــی را در تخــم ســپری کنــد و از مـ 
موجــود در آن اســتفاده کنــد.
کیسه زرده کوریون

زرده
آلبومن
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االنتوئیس کیسه آمنیون
جنین
آمنیون

پوسته تخم

خزنــدهای کــه از تخــم بیــرون میآیــد ،کامــا شــبیه جانــدار بالــغ اســت امــا جثــهاش کمــی کوچکتــر
خواهدبــود .خزنــدگان خونســرد هســتند ماننــد دوزیســتان .امــا پرنــدگان و پســتانداران خونگــرم هســتند .بــه
ایــن معنــا کــه دمــای بــدن آنهــا بــدون وابســتگی بــه محیــط ،در درجــه مشــخص ثابــت میمانــد .مثــا

دمــای بــدن انســانها  37درجــه ســانتیگراد اســت .چنــد درجــه کــم یــا زیــاد شــدن ایــن دمــا ،باعــث
ایجــاد مشــکالت زیســتی و گاهــی مــرگ بــرای پســتاندار و پرنــده میشــود .امــا خزنــدگان میتواننــد دمــای
بدنشــان را بــا دمــای محیــط زندگــی تطبیــق دهنــد .البتــه بایــد دانســت کــه تغییــرات ناگهانــی دمــا و یــا
تغییــر دمــای بــدن در محــدودهای وســیع بــرای جانــداران خونســرد نیــز مرگبــار خواهدبــود.
نکتــه دیگــری کــه تفــاوت خزنــدگان و دوزیســتان را بــه مــا نشــان میدهــد ،پولکهایــی اســت کــه ســطح
بــدن آنهــا را پوشــانیده اســت و از جنــس پروتئینــی بــه نــام کراتیــن اســت.کامال مشــخص اســت کــه پوشــش
ارد بــه خوبــی باعــث میشــود کــه
خزنــدگان عــاوه بــر ایــن کــه نقــش محافظــت فیزیکــی بــرای جانــداران د 
ـتند کــه بــه اســکلت
آب بــدن خزنــده حفــظ شــود .الکپش ـتها ،دارای پوششــی ســخت و اســتخوانی هسـ 
جان ـدار وصــل شــده اســت .پولکهــای اســتخوانی کروکودیلهــا هــم ،چنیــن خصوصیتــی دارنــد .شــکل و
رنــگ پوشــش خزنــدگان یکــی از معیارهــای طبقهبنــدی گونههــای مختلــف محســوب میشــود.

؟ فلــس پوشــاننده بــدن خزنــدگان ،شــباهت زیــادی بــا فلــس پوشــاننده بــدن ماهیهــا ،پروانههــا ،پرنــدگان
و حتــی مورچهخوارهــا (نوعــی پســتاندار) دارد .چگونــه ایــن شــباهتها در موجوداتــی کــه در طبقهبنــدی از
ـد قابــل بررســی اســت؟
یکدیگــر فاصلــه زیــادی دارنـ 
تمامــی موجــودات زنــده اکســیژن مصــرف میکننــد .اکســیژن در ســلولها باعــث ســوختن مــواد غذایــی
ـود و انــرژی مــورد نیــاز بــرای زنــده مانــدن جان ـدار را فراهــم میکنــد .ایــن فراینــد ،تنفــس ســلولی
میشـ 
نامیــده میشــود .دســتگاه تنفســی خزنــدگان در مقایســه بــا دوزیســتان پیشــرفتهتر اســت امــا پرنــدگان و
پســتانداران دســتگاه تنفســی پیشــرفتهتری در مقایســه بــا خزنــدگان دارنــد .ایــن تفاوتهــا و شــباهتها
دانشــمندان را در طبقهبنــدی موجــودات زنــده کمــک میکنــد .در خزنــدهای ماننــد مارمولــک ،حرکــت
ـد کــه هــوا
اندامهــای حرکتــی (دســت هــا و پاهــا) و اســتخوانهای قفســۀ ســینه یــا دندههــا کمــک میکنـ 
ـد کروکودیــل پــردۀ دیافراگــم در ایــن کار نقــش دارد.
بــه ریههــا وارد و از آن خــارج شــود .در جان ـداری ماننـ 
مارهــا بــا کمــک عضــات بدنشــان و پــردۀ دیافراگــم ایــن کار را انجــام میدهنــد.
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه خزنــدگان بــرای اینکــه بتواننــد در خشــکی بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد،
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رودهها  

معده

کبد

قلب
دندهها
ششها

عضالت دیافراگم
کبد ششها

حلق

عــاوه بــر پوشــش مناســب بــدن کــه آب را حفــظ میکنــد ،و همینطــور پوشــش تخمهــا کــه آنهــا را بــرای
اند کــه در
مانــدگاری در خشــکی مناســب ساختهاســت ،در دســتگاه تنفســی هــم تغییــرات مهمــی داشــته 
ســالهای آینــده بیشــتر بــا آن آشــنا خواهیدشــد .نکتــه قابــل توجــه ،ســاختار اندامهــا و ارتبــاط آنهــا بــا
ـورد توجــه قــرار میگیــرد .دارا بــودن قفســه ســینه در موجوداتــی کــه
ردهبنــدی مـ 
یکدیگــر اســت کــه در علــم 
ـود تهویــۀ هــوای ورودی و خروجــی دارد.
در خشــکی تنفــس میکننــد ،نقــش مؤثــری در بهبـ 
؟ بــا اطالعاتــی کــه در ســایر بخشهــای درس علــوم تجربــی داریــد (ماننــد فیزیــک و شــیمی)،
عملکــرد دســتگاه تنفــس را از ایــن دیــدگاه بررســی کنیــد .کلیــد واژههایــی کــه میتواننــد شــما را در ایــن
بررســی کمــک کنــد عبارتنــد از :
ـواد کاهشدهنــدۀ کشــش ســطحی ،فشــار گاز
فشــار هــوا ،کشســانی (بافــت ریــه) ،کشــش ســطحی آب و مـ 
محلــول در مایــع ،ارتبــاط دمــا و حاللیــت مایعــات.
راهنمایی معلمین گرامی در این بررسی بسیار حائز اهمیت خواهدبود.
پرواز پرندگان  
پرواز فعالیتی است که نیازمند
بازو
زن د زبرین
صرف انرژی بسیار زیادی است.
زن د زیرین
این ویژگی در پرندگان ،هم آنان
الکپشت
استخوانهایمچ
خفاش
کف دست
را در سازگاری با محیط و بقای
انگشتان
دلفین
توانمند ساختهاست و

نسل بسیار
هم موجب شدهاست که ساختار
انسان
کبوتر
بدن آنها شرایطی منحصر به
اسب
فرد داشتهباشد تا در پرواز موفق
شمارهها ،موقعیت انگشتان را مشخص میکند.
باشند .عضالت سینهای قوی،
استخوانهای تو خالی ،پوشیدهشدن
بدن با پر و شکل کلی بدن نشاندهندۀ طراحی خاص در آفرینش آنهاست .باید دقت داشته باشیم که همۀ پرندگان
(مانند شترمرغ) و برخی از آنها در آب پرواز میکنند (مانند پنگوئنها).

توانایی پرواز ندارند
مانند پنگوئن یک پرنده باشد؟ در بررسی
؟ چه عواملی در ردهبندی جانداران باعث میشود که جانداری 
ویژگیها ،عالوه بر ساختار اندامها ،به عملکرد آنها و همچنین خصوصیات رفتاری و ژنتیکی توجه کنید.
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اتفاقی شگفت انگیز به نام مهاجرت
هر سال حدود  50میلیارد قطعه پرنده در دنیا مهاجرت میکنند .حدود  70درصد از گونههای پرندگان ایران
اد آن ها به  340گونه میرسد .مهاجرت ابزاری برای زنده ماندن و بقای نسل است .مشابهت رفتار
مهاجر و تعد 
پرندگان در یک گروه مانند نوع تغذیه و فصل جفتگیری ،در مهاجرت آنها تأثیرگذار است .
پرندگان معموال مهاجرت دسته جمعی دارند و از الگوی پروازی خاصی پیروی میکنند .به عنوان مثال گروههای
غازهای وحشی همیشه به هنگام پرواز به شکل یک  Vدر آسمان دیده میشوند .پرواز گروهی ،امکان شکار شدن
را کاهش میدهد .پرندگان شب رو ،ممکن است مهاجرت فردی داشتهباشند.
رسد که پرندگان مهاجر میتوانند خطوط میدان مغناطیسی کرۀ زمین را تشخیصدهند و از قطبنمایی
به نظر می 
زیستی برای پیدا کردن مسیر خود بهره میبرند.
به جز تغییر فصل ،مواردی چون خشکسالی یا بارانهای نابهنگام ،یخبندان و کاهش منابع غذایی میتواند دلیل
مهاجرت باشد.
شود اما پرندگان قهرمانان مهاجرت فصلی هستند.
؟ مهاجرت در گونههای دیگری از جانداران نیز دیده می 
پیشنهاد میکنیم که

چلچلههای قطبی در طی مهاجرت خود ،بیش از  35هزار کیلومتر را (رفت و برگشت) میپیمایند.
کنید (خوب است به مفهوم ساعت زیستی ( ساعت بیولوژیک) که در
شکل و علت مهاجرت را در این جانداران بررسی 
اید هم توجه کنی د) :ماهی قزل آال ،نهنگ ،غزال نامیبیا ،خرچنگ قرمز.
شده 
فصل گیاهان با آن آشنا 
انسان یک پستاندار است.
ارتفاع بر حسب متر
وزن بر حسب تن (  1000کیلوگرم)

پستانداران در همه جای کرۀ زمین یافت میشوند .از عمق اقیانوسها تا بیابانهای گرم و خشک و جنگلهای
پر باران .تمام یا قسمتی از بدن پستانداران  -در طول زندگی یا دورهای از آن -توسط مو پوشیده شدهاست .موها
ممکن است در جانوران مختلف تغییر شکلدهند و به صورت خز ،سیبیلهای بلند و حساس ،تیغهای دفاعی و
باید دانست که این ویژگی اختصاصی
حتی شاخ دیده شوند .مو در پستانداران شاید خیلی مهم به نظر نیاید ،اما 
پستانداران کاربردهای مهمی دارد ،مانند محافظت بدن در برابر سرما به این شکل که هوای موجود در فضای بین
موها ،فضایی عایق ایجاد میکند ،محافظت از تماس مستقیم پوست با محیط ،ایجاد شرایط استتار برای جاندار
مانند سبیل در گربهها .
(مثال گورخر و زرافه) و کاربرد آن به عنوان یک اندام حسگر ویژه 
پستانداران معموال بچهزا هستند و به بچههای خود شیر میدهند .شیر ترکیبی کامل از مواد مورد نیاز فرزندان
پستانداران است که تقریبا جایگزینی ندارد .عالوه بر مواد غذایی مورد نیاز نوزاد ،هورمونها وسایر ترکیباتی که
نقش ایمنی بدن نوزاد را در روزهای اول تولد به عهده دارند ،در شیر وجود دارد.
157

ید که ماهیها و دوزیستان در آب تخمریزی میکردند و خزندگان و پرندگان
در بررسی انواع مهرهداران دید 
چند پردۀ
امکان تخمگذاری در خشکی را یافتند .واقعیت این است که در مهرهداران ساکن خشکی ،جنین در 
مورد نیاز ،رشد میکند .کیسهای که جنین در
شود و در کیسهای محتوی مایعات و مواد غذایی 
جنینی محافظت می 
رشد میکند کیسه آمنیون نامیده میشود .در پستانداران پردههای جنینی در رحم مادر شکل میگیرد و نوزاد
آن 
متولد میشود .اکیدنه و پالتیپوس
مورد انتظار رسید ،از جنین خارج و یا به عبارت دیگر 
رشد 
بعد از این که به 
هستند که کیسهدارند .در پستانداران تخمگذار

پستاندارانی هستند که تخمگذارند .کانگورو و اوپاسوم پستاندارانی
متولد میشود و تا
کیسۀ آمنیون و پردههای جنینی در تخم وجود دارد .در کانگورو و اوپاسوم ،نوزاد کمی زودتر 
رشد خود ادامه میدهد .
زمانی که بتواند با شرایط جدید سازگار شود در کیسهای در بدن مادر به 

ارید و براساس روش علمی بررسی
؟ با اطالعاتی که د 
ردهبندی
کنید که آیا پستانداران تخمگذار و کیسهدار از نظر 

شوند و یا باید در این تقسیمبندی
جزو پستانداران محسوب می 
تجدید نظر صورت گیرد ؟ دالیل خود را ارائه دهید .چرا
اکیدنه و پالتی پوس را خزنده نمینامیم؟
ارند بزرگتر است .پستانداران بعد
مغز پستانداران در مقایسه با سایر مهرهداران که جثهای هم اندازه پستانداران د 
خود مراقبت میکنند
تولد مدتی از فرزندان 
از 
و فرزندان امکان یادگیری مهارتهای الزم
برای زنده ماندن در محیط را از والدین خود
شیر
شامپانزه
برگچهخوار
سنجاب
فرا میگیرند .میتوان گفت که بسیاری از
( بزرگترین جونده جهان)
گونههای پستانداران توانایی یادگیری را به
معنای تغییر رفتار از طریق مشاهده کردن
3
حجم 60 cm3:حجم10 cm3:
حجم180 cm3:
حجم400 cm :
هستند .

والدین و دیگر جانداران دارا
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مقایسه اندازه مغز پستانداران

؟ شــکل دندانهــای پســتانداران و ارتبــاط آن بــا رژیــم غذایــی آنــان
ـد و در فهرســتی ارائهدهیــد .آیــا ایــن خصوصیــات نقشــی
را بررســی کنیـ 
در ردهبنــدی گروههــای مختلــف پســتانداران دارد؟
پیشــرفتهترین گــروه از پســتانداران ،پریماتهــا یــا نخســتیها
هســتند .انســان از نخســتیها اســت .رفتارهــای اجتماعــی پیچیــده،
داشــتن ناخــن بــه جــای چنــگال ،چشـمهای روبــه جلــو ،مراقبــت بیشــتر
از فرزنــدان ،شــیارهای پوســتی ماننــد اثــر انگشــت و مغــز پیشــرفته از

ویژگیهــای نخســتیها اســت .امــا یکــی از ویژگیهــای جالــب
پریماتهــا قــرار گرفتــن انگشــت شــصت در برابــر چهــار انگشــت دیگــر
در هــر انــدام حرکتــی اســت .در انســانها ،در انگشــتان پــا ایــن ویژگــی
دیــده نمیشــود .دانشــمندان معتقدنــد کــه ایــن خصوصیــت ،در دورهای از زندگــی او باعــث پیشــرفت
شــگفتانگیزی در تمــدن شدهاســت.
؟ بــا مطالعــه در تاریــخ تمــدن ،ایــن موضــوع را بررســی کنیــد و بــا ارائــه مســتندات و براســاس روش
علمــی ،نتایــج بررســیتان را در قالــب یــک مقالــه ارائــه دهیــد.
هوموساپینس
علمی تنها گونهای از انسان است که در کرۀ زمین وجود دارد .هومینینها
هوموساپینس یا انسان بخرد ،نام
ِ
گونههایی هستند که شباهتهایی با انسان امروزی دارند .نئاندرتالها گونهای از هومینینها هستند که از 350
هزار سال تا  28هزار سال پیش  -براساس سنگوارههای موجود و آثار یافتشده از اسکلت آنها -در اروپا و
آسیای غربی زندگی میکردهاند .هوموساپینس براساس شواهد باستان شناسی حدود  200هزار سال پیش در
آفریقا ظاهر شد و حدود  115هزار سال پیش شروع به مهاجرت به قارههای دیگر کرد.
اینها فرضیاتی است که در مورد اجداد انسانها وجود دارد و به راحتی با کشف یک سنگواره
و یا سایر مستندات تاریخی قابل تغییر است .اما با اطمینان میتوان گفت انسانی که روی
دو پا راه میرود ،آروارهاش کوچک و مغزش بزرگ است ،متفاوتترین و پیشرفتهترین
جانداری است که در کرهی خاکی به حیات خود ادامه میدهد.

جمجمههای منسوب به گونههای انسان بر اساس فرضیههای موجود
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فصل سیزدهم :با هم زیستن

یبُریم و جنگلها را از بین میبریم .بر روی
قرنهاست که ما انسانها درختها را م 
رو دخانهها س د میسازیم و با سوزان دن سوختهای فسیلی ،هوا را گرمتر و آلو دهتر
میکنیم .یخهای قطبی در حال آب ش دن است و تعا دل در کره خاکی به هم خور ده است.
محیط زیست ،بحرانهای مختلف را پشت سر گذاشته و چشم انتظار شرایط بهتری است.
بسیاری از گونههای جان داران یا در حال انقراض هستن د و یا منقرض ش دهان د .سازمانها و
مجامع جهانی در تالش هستن د تا دنیا را از این وضعیت غمانگیز نجات دهن د چرا که چنین
وضعیتی در اولین ق دم ،بقای انسان را تهدی د می کند.
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انیـد کـه تغییر بوم سـازگان ،تنوع زیسـتی را تحـت تأثیر قرار میدهد .تنوع زیسـتی در اصل راهی برای گسـترش
مید 
و سـازگاری جانـداران با شـرایط زیسـتی آنهاسـت .عالوه بر تغییـرات بوم سـازگان ،تغییر گونهها ،تغییـر ژنها و تغییر
مولکولهـای زیسـتی بـر تنوع زیسـتی مؤثر اسـت .اگر کمی دقیـق نگاه کنیم ،تنوع زیسـتی تمام حیطههای زیسـت
ورود بـه عصر صنعت و فنـاوری ،عالوه بـر تغییراتی که در
شناسـی را در برمیگیـرد .تغییـر سـبک زندگی انسـانها و 
ردهبنـدی جانداران
ایجـاد کرد ،بقا و گسـترش گونههای جانـداران را نیز تحت تأثیر قـرار داد .آگاهی از 

محیـط زیسـت
کردهاسـت تـا ارتباط نزدیـک گونههـای مختلـف را در حفظ و بقـای زندگی بـر روی کـره خاکی بیش
بـه مـا کمـک 
از پیـش درک کنیم و بـه آن اهمیت دهیم.
مانند هم زیستی ،شکار ،رقابت و  ....بلکه هر نوع تغییر رویه در مسیرهایی که به حیات یک گونه
نه تنها ارتباطهایی 
انید در صورتی که زنبورها ازکمک به گرده افشانی دست
مربوط است ،بر حیات دیگران تأثیر گذار است .کافی است بد 
خواهد یافت .متأسفانه در سالهای

تولید محصوالت غذایی جهان ( شامل سبزیجات و میوهها) کاهش
بردارند ،یک سوم 
اد زنبورها کاهش یافتهاست.
اخیر به دلیل دخالتهای انسان در طبیعت ،تعد 

نهنگ قاتل ،شکارچی اقیانوس ها
ارند و این جاندار تواناترین شکارچی
نهنگهای قاتل زندگی گروهی د 
شدهاند.
آبهاست .از خرس قطبی تا شیر دریایی و سمور در شکم آنها یافت 
چند دهه پیش ماهیگیرانی در یکی از سواحل آمریکا ،تصمیم به کشتار

شدهاند
ند این موجودات باعث 
نهنگهای قاتل گرفتند ،چرا که تصور میکرد 
صید ماهی و کسب و کار آنان با مشکل مواجه شود .دانشمندان با بررسی فرایندهای تنوع زیستی ،مجموعه اتفاقات
که 
زیر را دلیل کاهش 
صید ماهیها تشخیص دادند:
 -1کاهش جمعیت والها در منطقه باعث شد که نهنگهای قاتل به شکار فوکها روی بیاورند.
 -2با کاهش جمعیت فوکها ،نهنگهای قاتل سمورهای آبی را برای شکار انتخاب کردند.
 -3سمورها شکار شدند و در نتیجه جمعیت توتیاهای دریایی و سایر موجودات دریایی که غذای سمورها
محسوب میشدند ،افزایش یافت.
رشد جلبکهای قهوهای شد.
 -4افزایش توتیای دریایی منجر به کاهش 
 -5جلبکهای قهوهای پناهگاهی برای نوزادان ماهیها بود .در نتیجه ماهیان کوچک در معرض شکار توسط
سایر موجودات دریایی قرار گرفتند.
 -6جمعیت ماهیها کاهش چشمگیری یافت و باعث نگرانی ماهیگیران شد.
میتوان فهمید که تغییر در شرایط زیست یک گونه چگونه میتواند تعادل بوم سازگان را بر هم زند.
؟ به نظر شما ،کاهش جمعیت والها در شمارۀ یک ،دلیلی جز دخالت انسان داشتهاست؟
شکارچیان بزرگ در خطر انقراض

ـد شــیر ،پلنــگ ،گــر 
گ
ـد کــه ســه چهــارم گوش ـتخواران بــزرگ ،ماننـ 
گزارشهــای اخیــر نشــان میدهـ 
و خــرس در خطــر جــدی کاهــش جمعیــت هســتند .بــاوری قدیمــی وجــود دارد کــه شــکارچیان گوش ـتخوار
بــه ســایر جانــداران آســیب میزننــد در صورتــی کــه آنــان بخشــی از بومســازگان هســتند  .آنهــا تعــداد
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شــود مراتــع و ذخایــر گیاهــی حفــظ شــود و زنجیرههــا و
گیاهخــواران را کنتــرل میکننــد کــه باعــث می 
شــبکههای غذایــی بــه شــکل صحیحــی در بــوم ســازگان شــکل بگیــرد.
شــکار بــی رویــه گوش ـتخواران شــکارچی توســط انســانها از ســویی و از ســویی دیگــر بــی توجهــی بــه
مراتــع ،کاهــش جمعیــت گیاهخــواران و کاهــش غــذا ،موجبــات انقــراض شــیر ایرانــی ( در ســال  )1321و ببــر
مازنــدران ( درســال  )1338را پدیــد آورد .زیــاد میشــنویم کــه یــوز پلنــگ ایرانــی در خطــر انقــراض اســت،
امــا بســیاری از گونههــای دیگــر هــم در محــدودۀ خطــر انقــراض ( یــا خــط قرمــز) قــرار دارنــد از جملــه پلنــگ
ایرانــی ،ســیاه گــوش ایرانــی ،گربــه پــاالس ،گــوزن زرد ایرانــی ،روبــاه بالنفــورد (شــاه روبــاه) ،روبــاه کرســاک

(روبــاه ترکمنــی) ،روبــاه شــنی ،سوســن چلچــراغ و اللــه واژگــون .
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شود زنگ خطری
نام هر جانداری که به این فهرست اضافه می 
برای سالمت و بقاء حیات است.
تنوع زیستی و DNA
ســبزیهای خوراکــی کــه همــراه غــذا مصــرف میکنیــم
حاصــل فــنآوری زیســتی کهــن اســت .زمانــی کــه انســان
بذرهــای گیاهــان مــورد نیــاز خــود
را جداگانــه کاشــت ،از فــنآوری
زیســتی بهــره میبــرد .علــوم گیــاه
کانوال
یونجه
برنج طالیی
شناســی و مهندســی کشــاورزی
راههــای بهــرهوری از گیاهــان را بــه
انســان نشــان داد .انتخــاب برخــی
گونههــا و کاشــت آنهــا بــه شــکل
سویا
سیب زمینی
گوجه فرنگی
ســنتی و بعــد صنعتــی ،بــر تنــوع
محصوالت تراریخته
زیســتی تأثیــر گذاشتهاســت.

ذرت

پنبه

این مسیر از حدود  20سال پیش به داخل سلول و ژنهای کنترل کننده صفات جانداران رسیدهاست.
ـازد و نیــاز
ـد کــه محصــوالت کشــاورزی را در برابــر آفتهــا مقــاوم میسـ 
مهندســی ژنتیــک ادعــا میکنـ 
بــه اســتفاده از ســموم را کاهــش میدهــد .از ســویی مهندســان ژنتیــک معتقدنــد کــه بــا ایجــاد محصــوالت
تراریختــه ،محصــوالت مــورد نیــاز انســان را بــا کیفیــت و کمیــت باالتــری تولیــد میکننــد.
ســازمانهای حامــی محیــط زیســت از ســوی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه گونههایــی کــه دچــار دسـتکاری
ژنتیکــی شــدهاند ،خطراتــی جــدی بــرای انســان ،حیوانــات و محیــط زیســت بــه بــار خواهنــدآورد.
( WHOنــام اختصــاری ســازمان ســامت جهانــی و
بــازوی اجرایــی ســازمان ملــل در حــوزه ســامت) اعــام
کــرده اســت کــه هنــوز مســتنداتی مبنــی بــر زیانبــار
بــودن محصــوالت تراریختــه وجــود نــدارد .امــا بســیاری از مجامــع و ســازمانهای جهانــی،
نگرانــی خــود را از عواقــب غیــر قابــل پیــش بینــی ایــن شــکل از تأثیــر انســان بــر طبیعت
اظهــار کردهانــد .برخــی از محققــان در ســالهای اخیــر مدعــی شــدهاند کــه فــنآوری زیســتی در
ـد و نگــران ایجــاد بیماریهــای جدیــد و برنامهریــزی
ایــن زمینــه اهــداف سیاســی خاصــی را دنبــال میکنـ 
شــده (تــرور بیولوژیــک) هســتند .در حــال حاضــر بیشــترین تولیــدات محصــوالت تراریختــه در کشــورهای
پیشــرفته صنعتــی انجــام میشــود و منافــع اقتصــادی
مهمــی را بــرای آنــان رقــم میزنــد.
گونههای تراریخته و فروریخته:
گیــاه تراریختــه بــه گیاهــی اطــاق میشــود کــه
ســاختار ژنتیکــی آن از طریــق مهندســی ژنتیــک تغییــر
یافتهباشــد.
ـد جان ـداران تراریختــه ،یــک یــا چنــد
در ف ـنآوری تولیـ 
ژن بــه ژنــوم طبیعــی جانــدار اضافــه میشــود و یــا از ژنــوم
جانــدار حــذف میشــود .درصورتــی کــه ژنــی از جانــدار
حــذف شــود بــه جانــدار حاصــل فروریختــه گفتــه میشــود.
هـدف از مهندسـی ژنتیـک در گیاهـان انتقـال یـک یـا
چنـد ژن بـه گیـاه اسـت کـه در صـورت موفقیـت ،یـک
ویژگـی جدیـد بـه گیـاه میبخشـد .ایـن ویژگـی جدیـد معمـو ًال در گیاهـان هـم خانـواده یافـت نمیشـود.
بـه همیـن دلیـل انتقـال ژن یـا ژنهـای عامـل ایـن ویژگی ،کـه گاهـی در گیاهـان غیر هـم خانواده یـا حتی
موجـود زنـده دیگـر ماننـد یـک گونـه باکتـری موجود اسـت ،از طریـق روشهـای متـداول اصلاح گیاهان (
ماننـد پیونـد زدن ) محقـق نخواهدشـد .نمونههـای اسـتفاده از گیاهـان تراریختـه بـا صفتـی چـون مقاومت به
یـک آفـت ،بیمـاری یا خشـکی را میتوان در کشـاورزی مـدرن یافت .گیاهـان تراریخته در صنعت داروسـازی
جهـت تولیـد صنعتـی برخـی ترکیبـات بـا کاربـرد پزشـکی نیز اسـتفاده میشـوند.
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(Organism

Modified

(Genetically

GMO

موجودات ـی هســتند کــه ســاختار ژنتیکیشــان بــه وســیله روشهــای
مهندســی ژنتیــک تغییــر پیــدا کردهاســت .ایــن روشهــا بــه طــور
کلــی بــه نــام فــنآوری دنــای نوترکیــب شــناخته میشــوند ،کــه
شــامل اســتفاده از مولکولهــای  DNAبــا منشــاء مختلــف و
ترکیــب ایــن مولکولهــا بــرای ســاخت یــک مجموعــه جدیــد
از ژنهاســت .دنــای ســاخته شــده ســپس بــه درون موجــودی
کــه گیرنــدۀ ژنهــای جدیــد یــا اصــاح شدهاســت ،انتقــال پیــدا
میکنــد .پــس موجــودات تراریختــه ،موجــودات اصــاح شــده
ژنتیکــی یــا بــه اختصــار GMOهــا هســتند ،یعنــی دنــای گونههــای دیگــر بــه آنهــا الحــاق شدهاســت.
جانـداران تراریختــه و فروریختــه ،کاربردهــای زیــادی در پژشــکی و زیسـتفناوری دارنــد .امــروزه بســیاری
انعقــاد خــون ،هورمونهــای رشــد و  ...از طریــق ایــن

ماننــد انســولین ،فاکتــور ۸

از پروتئینهــای دارویــی
فــنآوری تولیــد میشــود.
؟ همــۀ مــا در برابــر محیــط زیســت و مــرز و بــوم کشــورمان مســئول هســتیم .امنیــت زیســت محیطــی
اهمیــت بســیار زیــادی در دنیــای امــروز دارد .بــا مطالعــۀ دقیقــی کــه انجــام میدهیــد بررســی کنیــد کــه
عوامــل زیــر چــه نقشــی در تأمیــن امنیــت زیســت محیطــی (محافظــت از بــوم ســازگان ،گونههــا و ذخایــر
ژنتیکــی ) دارد؟
نیروهای انتظامی و نظامی
سازمانهای مردم نهاد
پژوهشگران  /معلمین  /دانشآموزان
کشاورزان و دامداران
پزشکان و صنعتکاران
کارشناسان محیط زیست /دامپزشکان  /گیاهشناسان
ساکنین روستاها  /ساکنین شهرها
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