فصل۱
زیستشناسی دیروز ،امروز و فردا
گفتار۱

زیستشناسی چیست؟

 گیاهان چگونه انرژی خورشید را به دام میاندازند؟
 جانداران مختلف چگونه با هم ارتباط دارند ،چگونه شبببب ه های بومشبببتاختی ایجاد میکتتد و چرا
فعالیتهای انسان این شب هها را مختل میکتد؟
 چرا بعضی از سلولهای بدن انسان هتگام تقسیمشدن به سلولهای سرطانی تبدیل میشوند؟
 چرا بسیاری از جهشهای ژنی باعث بیماری میشوند؟
 DNA چه کاربردهایی در تحقیقات قضایی و جتایی دارد؟
اینها فقط چتد پر سش از میان انبوه پر سشهایی ا ست که زی ست شتا سان تالش میکتتد پا سخهای آنها را
بیابتد و ن شان دهتد که زی ست شتا سی تا چه حد در تاروپود زندگی فردی و اجتماعی ما رخته کرده ا ست .شما
هم میتوانید بهآسانی دهها مورد از تأثیرهای زیست شتاسی را بر زندگی روزمرۀ انسان پیدا کتید .به همین علت
زی ست شتا سی را که ی ی از شاخه های علوم تجربی و علمِ پژوهش دربارۀجانداران ا ست ،رویداد علمی بزرگی
میدانتد .به بزرگترین رویداد علمی سدۀ بیستوی م خوشآمدید!
فرایند علوم تجربی
ب سیاری از مردم ت صور میکتتد که علم مجموعهای متظم از اطالعات ا ست و دان شمتد ک سی ا ست که اطالعات
فراوانی در ذهن دارد؛ درحالیکه اینطور نیست .هدف ا صلی علم انباشت اطالعات نیست؛ مثالً ،در دفترچۀ تلفن
شما اطالعات ب سیاری به صورت د ستهبتدی شده وجود دارد ،درحالیکه دفترچۀتلفن مح صول علم نی ست .نام
دانشمتدان برای آن در تاریخ علم ثبت نشده است که اطالعات بسیاری کشف کردهاند ،یا در ذهن داشتتد؛ بل ه
به علت نظریههای پیشتهادی آنان است.
نخ ستین گام برای علمورزی ش ل گرفتن پر سش در ذهن ان سان ا ست .بدون پر سش ،پا سخ نیز وجود ندارد و
پر سش ما را وامیدارد تا به پا سخ بر سیم .البته ،مم ن ا ست پا سخِ بع ضی از پر سشهای ما را دیگران بدانتد یا
پاسخ در متابع مختلف موجود باشد .این گونه پرسشها متجر به علمورزی نمیشوند.
علم از پرسببشبی که پاسببخ آن موجود نیسببت ،آغاز میشببود و مم ن اسببت به پاسببخ بیتجامد ،یا ما را به پاسببخ
نزد یک تر ک تد .در علم ،روش یافتنِ پاسبببخ روش علمی نام دارد .روش علمی فرایتدی پذیرف ته شبببده برای
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پژوهشهای علمی است که از چتد گام یا مرحله تش یل شده است؛ اگرچه مم ن است برخی پژوهشگران آن را
موبهمو اجرا ن تتد ،بل ه به شیوه های متفاوت به کار ببرند.
ما معموالً هر روز برای حل م ش الت روزانهمان فر ضیه سازی میکتیم ،اگرچه مم ن ا ست آن را فر ضیه نتامیم.
فرضیه پاسخی موقتی برای پرسش است..
ش ل (۱روندنما)
زیر نویس ش ل
وقتیکه فر ضیهای ش ل میگیرد ،پژوه شگر برای آزمودن آن از متطق بهره میبرد .این متطق
در فرایتد علم معموالً به شب ل پیشبیتی دربارۀ نتایج آزمایشها یا مشبباهدات اسببت .ما پس از
فرضبببیهسبببازی معموالً با انجام آزمایشبببی فرضبببیه را آزمون میکتیم تا ببیتیم آیا نتایج با
پیشبیتیها مطابقت دارند یا نه .این آزمون متطقی به ش ل متطق «اگر ...پس آنگاه» است:
مراحل زیر به صورت ایتوگراف اورده شود .
مشاهده :دستگاهِ کتترلازراهدورِ تلویزیون کار نمیکتد.
سئوال :چرا این دستگاه کار نمیکتد؟
فرضیه :باتری دستگاه تمام شده است.
پیشبیتی :اگر باتری را تعویض کتم ،دستگاه به کار خواهد افتاد.
آزمایش فرضیه :باتری نو و جدیدی روی دستگاه میاندازیم.
نتیجۀ پیشبیتی :دستگاه باید به کار بیفتد .ا
اگر دستگاه به کار نیفتاد ،آنگاه فرضیۀ دیگری را آزمون خواهیم کرد.
مثالً ،تلویزیون به برق متصل نیست.
فعالیت
 با توجه به شببب ل باال اگر کار ن ردن دسبببتگاه را به گردن اروا بیتدازیم ،آیا به روش علمی
میتوانیم چتین فرضیهای را آزمایش کتیم؟
 آیا تعیین ترکیب مواد تشب یلدهتدۀسببیارۀدوردسبتِ نپتون را میتوان فعالیتی در قلمرو علم
دانست؟
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نظریه چیست و چه فرقی با فرضیه دارد؟
نظریه بسیار گستردهتر از فرضیه است .مثالً ،این یک فرضیۀ علمی است« :موی سفید نوعی سازگاری با محیط
ا ست و به خرس قطبی کمک میکتد تا در زی ستگاه قطبی خود بی شتر زنده بماند» .اما نظریۀعلمی چتین ا ست:
«همرنگی جانداران با محیط زی ست ،نوعی سازگاری با محیط زندگی ا ست» .نظریهها ب سیار جامعتر از فر ضیهها
هستتد و فقط وقتی در علم بهطور گسترده پذیرفته میشوند که انبوهی از شواهد متتوع از آنها پشتیبانی کتتد.

فرضیه و نظریه در زندگی ما :آیا چربیهای ترانس برای بدن ما زیانآورند؟
ی ی از روشهای درک بهتر فرایتد و روش علم ،مطالعۀمثالهایی در این باره ا ست .مثالی که در ایتجا میآوریم،
بررسی علمی اثرهای نوعی چربی خوراکی بر بدن انسان است.
چربیهای ترانس انواعی از چربیهای مصبببتوعیاند که طی فرایتد هیدروندهی روغنهای نباتی نیمهجامد تولید
می شوند .مدت نگهداری چربیهای ترانس زیاد و قیمت آنها کم ا ست .به همین علت در سرا سر قرن بی ستم
آنها را بهگونهای فزایتده بهصورت مارگارین و روغنهای تُردکتتدۀ شیریتی به مواد خوراکی میافزودند.
از سال  ۱۱۹۱پروژهای علمی موسوم به «بررسی سالمت پرستاران» آغاز شد .شرکت کتتدگان در این پروژه که
حدود  ۱01111نفر بودند هر دو سال یک بار پر سشنامهای دربارۀ و ضعیت سالمت و نیز عادتهای غذایی خود
پُر میکردند.
در سال  ۱۱۱1پژوهشگران دادههای جمعآوری شده را بررسی و کشف کردند که خطر دچارشدن به بیماریهای
قلبی در آن گروه از شببرکتکتتدگان که مقادیر زیادی چربی ترانس خوردهاند ،تقریباً دو برابر شببرکتکتتدگانی
است که به مقدار اندک از چربیهای ترانس استفاده میکتتد.
چون دادههای حاصبببل از پژوهش حاکی از وجود ارتباط بین چربیهای ترانس و بیماریهای قلبی بود ،برخی از
پژوهشگران نسبت به ارتباط بین چربیهای ترانس و سالمت انسان مش وک شدند.
در سببال  0111گروهی از پژوهشببگران م شاهده کردند که در بافتهای چربی بدن انسببان آثاری از چربیهای
ترانس وجود دارد .مشبباهدات متجر به این پرس ش

شببد :آیا بافت چربی قلب بیمارانی که دچار سبب ته قلبی

می شوند ،با بافت چربی قلب افراد سالم تفاوت معتیداری دارد.؟ فرضیۀ این پژوه شگران چتین بود :پی

بینی

میشود مقدار چربی ترانس در قلب افرادی که دچار س تۀ قلبی شدهاند ،بیشتر از افراد سالم باشد.
نتایج حا صل از آزمای شات و م شاهدات صحت این پیش بیتی را تایید کرد و بر همین ا ساس در برخی ک شورها
(مانتد استرالیا و دانمارک)و برخی ایالتهای امری ا عرضۀچربیهای ترانس ممتوع شد .
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محدودةعلوم تجربی
تأثیر علم بر انسببان و جامعۀانسببانی و حتی بر طبیعت ،بر کسببی پوشببیده نیسببت .گوشببی تلفن همراه ،خودرو،
تلویزیون ،دستگاهها و تجهیزات پزش ی و هزاران دستگاهی که تقریباً هر روز از آنها استفاده میکتیم ،محصول
علوم و فتاوری ها هستتد .علم میتواند در پیشبیتی وضع هوا ،در مبارزه با آفتهای کشاورزی ،یا در حفظ تتوع
زیستی به ما کمک کتد .راه سازی ،ساختمان سازی و شهرنشیتی بدون علم مم ن نیست و مبارزه با بیماریها از
راه علم ام انپذیر است.
مم ن ا ست با م شاهدۀآثار علم این ت صور در ذهن ما ش ل بگیرد که علم به اندازهای توانا ست و گ ستردگی دارد
که میتواند به همۀپرسببشهای انسببانی پاسببخ دهد و همۀمش ب الت زندگی ما را حل کتد .در حالی که این طور
نیست .علم محدودیتهایی دارد و نمیتواند به بعضی از پرسشهای ما پاسخ دهد ،یا از حل برخی مسائل بشری
ناتوان است.
دانشببمتدان و پژوهشببگران علوم تجربی فقط در جسببتوجوی علتهای پدیدههای طبیعی و قابلمشبباهدهاند.
بتابراین ،می توان گفت که در علوم تجربی فقط سببباختارها و یا فرایتدهایی را بررسبببی می کتیم که برای ما
قابلمشاهدهاند؛ یعتی میتوانیم آنها را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،مثالً با کمک ابزارهایی مانتد می روس وپ
مشبباهده کتیم و اندازه بگیریم .پس علم فقط آنچه را که قابلمشبباهده و اندازهگیری اسببت ،در برمیگیرد؛ چون
مشاهده اساسِ علوم تجربی است.
پژوهشبببگران علوم تجربی نمیتوانتد دربارۀزشبببتی و زیبایی ،خوبی و بدی ،ارزشهای هتری و ادبی نظر بدهتد.
البته ،آ ش ار ا ست که این ناتوانی پژوه شگران به علت کماهمیتی مو ضوعهای اخالقی آثار هتری و ادبی نی ست؛
بل ه تحقیق و بحث در بارۀآنها به هترمتدان ،تاریخشتاسان ،فیلسوفان و مانتد آنها نهاده شده است.
فعالیت
 دانشمتدی در تلویزیون ادعا کرده است که درست نیست بگوییم «علم ثابت کرده است که شیر
مایعی خوشمزه است» .آیا این ادعا درست است یا نادرست؟
مرزهای حیات
زی ست شتا سی علم برر سی حیات ا ست؛ اما حیات چی ست؟ بهبیاندیگر ،تفاوت جانداران با موجودات غیرزنده در
چی ست؟ در ابتدا به نظر میر سد که پدیدۀ حیات تعریفی ساده و کوتاه دارد؛ چون همه ،حتی کودکان خرد سال
نیز سگ ،ح شره یا گیاه را زنده و ستگ را غیرزنده میداند؛ اما درواقع ،تعریف حیات ب سیار د شوار ا ست و شاید
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حتی غیرمم ن باشبببد .بتابراین ،ناچار معموالً بهجای تعریف حیات ،مشبببخصبببات جانداران را معرفی میکتیم.
میتوان گفت که جانداران همۀ این هفت ویژگی را با هم دارند (ش ل:)۱
 نظم و ترتیب :همۀ جانداران سطو متفاوتی از سازمان یابی را دارند و متظم اند .
 حفظ حالت پایدار ( هومؤ ستازی) جاندار می تواند شرایط درونی پی ر خود را در حد ثابتی نگه دارد
مثال" وقتی سدیم در خون افزایش یابد دفع سدیم از طریق ادرار ازیاد می شود .
 ر شد و نمو :جاندارن رشببد و نمو میکتتد و اطالعات ذخیره شببده در  DNAالگوی رشببد و نمو همۀ
جانداران را تتظیم میکتد؛
 فرایند جذب و استفاده از انرژی :جانداران انرژی میگیرند ،از آن برای انجام فعالیتهای زیستی خود
ا ستفاده میکتتد و بخ شی از آن را به صورت گرما از د ست میدهتد .ماهیخورک ،ماهی میخورد و از
انرژی آن برای پرواز ،جستوجو و ش ار ماهی استفاده میکتد؛
 پاسخ به محیط :همۀ جانداران به محرکهای محیطی پاسخ میدهتد .مثال" ساقه گیاهان به سمت نور
خم می شود .
 تولیدمثل :جانداران موجوداتی کموبیش شبیه خود را به وجود میآورند .یوزپلتگ همی شه از یوزپلتگ
زاده میشود؛
 سازش با محیط – جانداران ویژگی هایی دارند که به آنها برای سازش و ماندگاری در محیط کمک می
کتتد .مثال" همرنگ شدن راهبک ها ( مانتیس ها) با محیط برای استتار
سطوح مختلف حیات
ی ی از ویژگیهای جالب حیات گ سترۀ وسیع آن است .ش ل  0این گستره را نشان میدهد .باالی ش ل ،نمایی
کلی از زی ستکره ن شان داده شده ا ست .زی ستکره شامل همۀ محیطهای زی ستِ کرۀزمین ،ازجمله خ ش یها،
اقیانوسها و دریاچهها ست .در سمت دیگر گ ستره ،مول ولهای شیمیایی زنده ،مانتد  DNAن شان داده شده
ا ست .اگر به این ت صویر دقت کتید ،م شاهده خواهید کرد که برای ساخته شدن یک سلول زنده تعداد ب سیاری
مول ول ،برای ساخته شدن یک بافت تعداد بسیاری سلول ،برای ساخته شدن یک اندام تعدادی بافت و غیره الزم
است.
ش ل -0سطو ساز مان یابی
 .۱زیستکره شامل همۀ جانداران و همۀ زیستگاههای زمین است.
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 .0اکو سی ستم شامل همۀ موجودات زندۀ یک م ان خاص و همۀ اجزای غیرزندۀ محیطزی ست
مانتد خاک ،آب و نور است که جانداران با آنها میانکتش دارند.
 .۳همۀ جانداران در ناحیۀ جزر و مدی دریا ( سوسمارها ،خرچتگهای گرد ،جلبکها ،باکتریها
و دیگران) درمجموع اجتماع نامیده میشوند.
 .1در هر اجتماع چتد جمعیت گوناگون که گروههایی از افراد یک گونه ه ستتد که با هم تعامل
دارند.
 .۵جاندار مانتد این سوسمار موجود متفردی است.
 .۶بدن هر جاندار از چتد د ستگاه و هر د ستگاه از چتد اندام ت ش یل شده ا ست .مثالً ،د ستگاه
گردش خون سوسمار از قلب و رگهای خونی تش یل شده است.
 .۹هر اندام از چتد بافت مختلف ،مانتد ماهیچۀ قلبی که در ایتجا نشان داده شده است ،تش یل
شده است .هر بافت گروهی از سلولهای همش ل است که کار خاصی انجام میدهتد.
 .۸سلول کوچکترین واحدی است که همۀ ویژگیهای حیات را دارد.
 .۱اندامکها اجزای عمل ردی سلولاند ،مانتد هسته که جایگاه  DNAاست.
 .۱1سبببلول از مول ول هایی تشببب یل شبببده که این مول ول ها با هم در تعاملاند و به آن
ویژگیهایی میدهتد که در زیست شتاسی مجموع آنها را حیات مینامیم.
سلول واحد ساختار و عمل
سلول م ان خا صی در سل سله مراتب سازماندهی زی ستی دارد :ویژگی حیات در این سطح پدیدار می شود.
بتابراین ،سلول پایینترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود.
بدن همۀ جانداران از سلول ت ش یل شده ا ست .سلول واحد ت ش یل دهتدۀ موجودات پر سلولی مانتد ان سان و
درخت سرو ا ست .سلول در همۀ حاالت واحد ساختاری و عملی حیات ا ست .توانایی آنها در تق سیم شدن و
تولید سلولهای جدید اساس تولیدمثل و رشد و نمو و ترمیم موجودات پرسلولی است .همۀ سلولها ویژگیهای
م شترک دارند .مثالً ،همه غشایی دارند که عبور مواد را بین سلول و محیط اطراف تتظیم میکتد .اطالعات ژنی
نیز در  DNAهمۀ سلولهاست.
یگانگی و گوناگونی حیات
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تتوع از ویژگی های حیات و ی ی از شبببگفتی های آفریتش اسبببت .به دور و بر خود توجه کتید .چتد نوع گیاه
مشاهده میکتید؟ چتد نوع جانور میبیتید؟ دنیای جانداران ذرهبیتی با چشم غیرمسلح برای ما نامرئی است؛ در
حالی که تتوع این جانداران بسیار بیشتر از جانداران دیگر است.
زی ست شتا سان تاکتون میلیونها گونه گیاه ،جانور ،جاندار تک سلولی و غیره شتا سایی و نامگذاری کردهاند ،اما
معتقدند تعداد جاندارنی که هتوز شتاخته نشدهاند بسیار بیشتر از این است .زیست شتاسان هر سال هزاران گونۀ
جدید کشف میکتتد .برآورد شده است که تعداد گونههای زندۀ امروزی در حدود  ۱1تا  ۱11میلیون باشد.
اگر حیات تا این اندازه متتوع ا ست ،پس زی ست شتا سان چگونه میتوانتد موارد م شترک آنها را بیابتد؟ مثالً،
درخت ،قارچ چتری و ان سان چه شباهتهایی باهم دارند؟ البته این سه جاندار شباهتهای ب سیاری باهم دارند.
ی ی از هدفهای ا صلی زی ست شتا سان م شاهدۀ تتوع زی ستی و در پی آن یافتن ویژگیهای م شترک گونههای
مختلف اسببت .مثالًDNA ،که زبان جهانشببمول ژنتیک اسببت ،ی ی از شببباهتهای بین جانداران مختلف را
تش یل میدهد ،یعتی در همۀ جانداران وجود دارد و کار ی سانی انجام میدهد.

گفتار  2زیست شناسی امروز و فردا
موقعیت زیست شتاسیِ امروز چگونه است؟ ظرفیت آن در چه حد است؟ به طور کلی زیست شتاسیِ امروز در چه
جایگاهی قرار گرفته ،توانِ گرهگشببایی آن از مش ب الت جامعۀامروز انسببان در چه حد اسببت و دورنمای آیتدۀآن
چگونه خواهد بود؟ در این گفتار میکوشیم به این پرسشها پاسخ دهیم.
زیستشناسی جزء نگر و زیستشناسی كل نگر
جورچیتی (پازلی) را در نظر بگیرید که از قطعات بسیار زیادی تش یل شده باشد .مم ن است هر یک از قطعات
آن بهتتهایی بیمعتی به نظر آید ،اما اگر قطعههای آن را ی یی ی در جایِ درسببت در کتار همدیگر قرار دهیم،
مشاهده میکتیم که اجزای جورچین کمکم نمایی بزرگ ،کُلی و معتیدار پیدا میکتتد.
پی ر هر یک از جانداران نیز از اجزای بسیاری تش یل شده است .هر یک از این اجزا بخشی از یک سامانۀ بزرگ
را تش یل میدهد که در نمای کلی برای ما معتی پیدا میکتد .به همین علت جانداران را نوعی سیستم پیچیده،
یا سامانۀ پیچیده میدانتد که اجزای آن باهم ارتباطهای چتدسویه دارند .پیچیدگی این سامانهها را وقتی بیشتر
مشاهده میکتیم که ارتباط جاندار را با محیطزیست بررسی کتیم.
میانکتش اجزا در بدن جانداران بهاندازهای پیشرفته است که در هر سطح جدید ویژگیهای جدیدی هم پدیدار
شببود .درسببت مانتد اتمها و مل ولها هتگامی که با هم ترکیب میشببوند .مثالً میدانیم که ویژگیهای آب با
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ویژگیهای دو نوع اتم تش ب یل دهتدۀآن ،یعتی اکسببیژن و هیدروژن بسببیار متفاوت اسببت .به بیان دیگر آب
ویژگیهای جدیدی دارد که با ویژگیهای دو نوع اتم تش یلدهتدۀآن متفاوت است.
ویژگیهای سامانههای پیچیده و مرکب را نمیتوان فقط از طریق مطالعۀاجزای سازندۀآنها توضیح داد .هر بافت
هم چیزی بیش از مجموع سلولها ست و این مو ضوع در اندام ،د ستگاه و موجود نیز صادق ا ست و تا سطح
بیوسببفر نیز ادامه دارد .هیچیک از مول ولهای تشبب یلدهتدۀسببلول به تتهایی زنده نیسببت .اگر مول ولهای
ت ش یلدهتدۀ سلول را بدون رعایت نظم و پیچیدگی سلولی ،درون لولۀآزمای شی بریزیم ،آن لولۀآزمایش زنده به
شمار نخواهد آمد .پس میتوان گفت که «کُل چیزی بیشتر از اجتماع اجزاست».
فعالیت
 جورچین و سببلول زنده هر دو از اجزای کوچکتری تشبب یل شببدهاند که در نمای کلی معتی
میدهتد؛ اما بین جورچین و سلول زنده تفاوت بزرگی وجود دارد .این تفاوت چیست؟

تا قرن گذشته ،بیشتر زیستشتاسان بهجای آن ه جانداران را بهصورت کلی بررسی کتتد ،بخشهای مختلف بدن
را جداگانه بررسبببی میکردند و کمتر به برهمکتش و ارتباط میان اجزای بدن جانداران توجه میکردند .اگرچه
زی ست شتا سان قدیم توان ستتد با جزءنگری ب سیاری از ساختارها و فرایتدهای زنده را ب شتا ستد ،اما نتوان ستتد
تصویری جامع و کلّی از جانداران نشان دهتد.
زیستشتاسان امروزی به این نتیجه رسیدهاند که بهتر است برای درک سامانههای زنده جزءنگری را کتار
بگذارند و بیشتر «كُلنگری» کتتد؛ تا بتوانتد ارتباطهای درهمآمیختۀدرون این سامانهها را کشف و آنها را در
تصویری بزرگتر و کاملتر مشاهده کتتد.

نگرش بینرشتهای
زیسببتشببتاسببان امروزی برای کلنگری به سببامانههای زنده ،نهفقط ارتباطهای بین سببطو مختلف سببازمانی
سببامانههای زنده را بررسببی میکتتد ،بل ه برای شببتاخت هر چه بیشببتر آنها از اطالعات رشببتههای دیگر علوم
تجربی ،علو رایانه  ،فتی و ریاضی نیز کمک میگیرند.
نگرشها ،روشها و ابزارهای زی ست شتا سان پس از شتاخت ساختار مول ول  ( DNAسال  )۱۱۵۳متحول شد.
این تحول سبب شد که علم زی ست شتا سی به ر شتهای مترقی ،توانا ،پویا و همچتین امیدبخش تبدیل شود؛
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بهگونهای که انتظارات جامعه از زی ست شتا سان ن سبت به دههها و سدههای قبلی ب سیار افزایش یابد .امروزه در
پیشرفت علم زیست شتاسی فتاوری ها و علوم نوین نقش مهمی دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم .
فناوریهای نوین
فتاوریهای اطالعاتی و ارتباطی :امروزه بی شتر از هر زمان دیگر به جمعآوری ،بایگانی و تحلیل دادهها و اطالعات
حاصببل از پژوهشهای زیسببتشببتاختی نیاز داریم؛ مثالً در برخی از پروژههای اخیر شببتاسببایی مجموعه ژنهای
جانداران ،چتدین ترابایت (هر ترابایت = یک تریلیون بایت) داده تولید میشببود که باید ذخیره ،تحلیل و پردازش
شوند .شتا سایی مجموعۀژنهای هر جاندار میلیاردها میلیارد واحد اطالعاتی به د ست میدهد .تتظیم و نگارش
این حجم از اطالعات و انت شار آنها به صورت چاپی می سر نی ست .ناگزیر باید این اطالعات و تحلیل آنها را به
رایانههای پرظرفیت و پر سرعت سپرد ، .تبدیل دادههای حا صل از این شتا سایی به صورت دیجیتال و انت شار و
تبادل سریع این دادههای دیجیتال ،بدون استفاده از علوم و فتاوریهای مختلف و بدون وجود برنامههای رایانهای
و نیز رایانه هایی که میتوانتد مقادیر بسبببیار زیادی از داده ها را در مدتی کوتاه تحلیل کتتد ،میسبببر نیسبببت.
دستاوردها و تحوالت بیست سالۀاخیر فتاوری اطالعات و ارتباطات در پیشرفت زیست شتاسی تأثیرهای بسیاری
دا شته ا ست .این فتاوریها ام ان انجام محا سبات را در کوتاهترین زمان مم ن فراهم کردهاند ( .ش ل مقای سه
ای با حافظه کوچک چتد ترابیتی)
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ش ل  .انتقال حافظۀ ۵مگابایتی شرکت آیبیام ،پی شرفتهترین سختافزار روز جهان در سال  .۱۱۵۶این
حافظه را از نظر اندازه ،ظرفیت و قیمت با حافظههای امروزی مقایسه کتید.
 م شاهدۀم ستقیم سلولهای زنده ،جانداران و بوم سازگانها :تا چتدی پیش برای م شاهدۀ سلولها الزم بود
نخسببت سببلول را ب شببتد و سببپس رنگآمیزی کتتد تا بتوانتد اجزای درون آن را ببیتتد؛ درحالیکه امروزه
روشهای مختلف و کارآمدی برای مشبباهده سببلول های زنده وجود دارد .امروزه میتوان از اشببیایی در حد
چتد آنگ ستروم یا حتی کوچکتر ت صویربرداری کرد .میتوان جایگاه سلولها را درون بدن شتا سایی کرد؛
حتی میتوان مول ولهایی مانتد پروتئینهای را در سبببلولهای زنده شبببتاسبببایی و ردیابی کرد .اخیراً برای
مشاهدۀتومورهای درون بدن جانوران نیز از کاوشگرها استفاده میکتتد.
تصویر مقایسه ای از توانایی های میكروسكوپ های قدیم و جدید همراه با مقیاس

از سببوی دیگر ،مدتی اسببت که با کمک ماهوارهها و دوربین ها از بومسببازگانها و جانداران از فاصببله دور
تصببویربرداری می کتتد و از این فتاوریها بهویژه برای پایش و تولید پایدار محصببوالت کشبباورزی ،دیدبانی
محیطزیسببت ،بررسببی و ردیابی جمعیتهای جانداران در بومسببازگانها و در نتیجه شببتاخت بهتر جانداران
ناقل بیماری و حفظ سالمت انسان کاربرد دارند.
تصویر ماهواره ای از جنگل هی گلستان كتاب پی

دانشگاهی یا تصویر مشابه

فتاوریهای دارای توان عملیاتی زیاد :فتاوریهای شببتاسببایی سبباختار  DNAو پروتئین ها پیشببرفتهای
بسیار کردهاند .به خاطر دارید که ژن ها دستور هایی برای ساختن پروتئین ها دارند  .تعیین نقشۀژنی کامل
افراد یا تعدادی از ژنها ،در پز ش یِ شخ صی کاربرد زیادی دارد .امروزه با ا ستفاده از روشهای نوین حتی
ام ان شتاسایی چتدصد نسخه از هر پروتئین در هر سلول به وجود آمده است .زیست شتاسان توانستهاند با
کمک این روشها تاکتون صببدها مجموعۀپروتئیتی را در جانداران سببادهای مانتد مخمرها و باکتریها پیدا
کتتد .این روش اکتون در حال گسترش به انسان است.
 مهتدسی سامانههای زنده :کشت سامانههای زنده در آزمایشگاه بهگونهای که بتوانتد در آن بهآسانی رشد و
تول یدمثل کتتد و محصبببوالت دلخواه ما را به حداکثر تولید کتتد ،مهتدسبببی سبببامانه های زنده نام دارد.
پیشرفتهای فتی اخیر در تولید مواد و ابزارهای مربوطه کارها را بسیار آسان کرده است .سامانههای پرورش
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مادۀزنده عموماً برای پرورش سلولها ،می روبها ،گیاهان یا جانوران طراحی می شوند ،اما تولید سامانههایی
برای پرورش بافتها و اندامها از اقدامات بعدی طراحی مهتدسی سامانههای زنده است.
مهتد سی سامانههای زنده نخ ستین بار در سالهای دهۀ ۱۱۹1و سپس در سالهای دهۀ ۱۱۸1با تولید
رآکتورهایی برای کشببت سببلولهای جانوری و باهدف تولید پروتئینهای دارویی و مول ولهای غیرپزشب ی،
مانتد پلیمرها گسببترش یافت .این رآکتورها شببامل دسببتگاههای پایش و پردازشاند که شببرایط محیطی را
شتاسایی میکتتد و همواره رآکتور را در وضعیت مطلوب نگه میدارند .بیشتر این رآکتورهای زیستی محدود
به انواعی از سلولها هستتد که مواد دلخواه ما را تولید میکتتد.
علوم نوین
 زیست شتاسی سامانهای :سامانه های زیستی معموال متش ل از هزاران و بل ه میلیون ها جزء در هم تتیده
اند .عمل رد هر یک از این اجزا معموالً به تتهایی و جدا از سامانه قابل شتا سایی و درک نی ست .از این رو،
مطالعۀاین سامانهها نیاز به جمع آوری گ ستردۀاطالعات و تحلیل آن به صورت کلی و نه جزء به جزء دارد.
مثالً ،میتواند شب ۀارتباطی بین دهها ،یا صدها پروتئین و ژن های مربوطه را مورد بررسی قرار داد .پیشرفت
های عمدۀاخیر در فتاوری ام ان چتین پژوهشهایی را فراهم آورده است.
در این شاخه از زیست شتاسی ،عمدتاً برای تحلیل دادهها از روش های مرسوم در علوم محاسباتی استفاده
می شود .در بسیاری از موارد ،این روش ها متجر به کشف پدیده های جدید در زیست شتاسی می شوند.
 زیست شتا سی سامانهای  -رایانهای در واقع ترکیبی از دو شاخۀزی ست شتا سی سامانهای و زی ست شتا سی
رایانهای ا ست و به همین علت شاخهای میان-ر شته ای مح سوب می شود .دان شمتدان و پژوه شگران این
شاخه تالش میکتتد به زی ست شتا سیِ سامانهها بپردازند .اهمیت این ر شته به طور مداوم در بخش های
دیگر زی ست شتا سی از جمله سلولی مول ولی ،ژنتیک ،زی ست شتا سی گیاهی و جانوری ،ت املی و علوم
پزش ی در حال افزایش است .در دانشگاه های مهم دنیا ،این رشته در حال گسترش است و بسیاری از این
دانشگاههای جهان در حال حاضر این رشته را در مقطع دکتری ارائه میکتتد .پژوهشگرانی از رشته ریاضی،
فیزیک ،شیمی ،زیست شتاسی و علوم کامپیوتر در این دانش ده ها فعالاند و ساالنه هزاران مقاله در نشریات
معتبر بین المللی متتشر میکتتد.
این ر شته به طور خاص می تواند برای انجام پژوهش در ک شور ما متا سب با شد .از این جهت که پژوه شگر
نیاز به و سائل آزمای شگاهی گرانقیمت ندارد .مثالً ،نق شۀژنوم ان سان و ب سیاری دیگر از جانداران به صورت
رایگان در ایتترنت موجود ا ست .هر دانش آموز میتواند با طر

سوال یا وارد کردن کلمات کلیدی پا سخ

سئواالتی ساده یا حتی پیچیده در مورد ژنوم انسان را دریابد .همچتین ،نشریۀ معتبر نیچر( ،)natureدر یک
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وبگاه هر هفته چتدین مجموعۀداده را به طور رایگان در دسبببترس عموم قرار میدهد .دانشآموزان و
دانشجویان میتوانتد این داده ها را که به سادگی و به صورت رایگان در ایتترنت قابل دسترسیاند ،مطالعه و
در صورت ک شف نتایج جدید ،از آنها برای نو شتن مقاالت علمی ا ستفاده کتتد .تتها ابزار مورد نیاز برای
مطالعه این اطالعات ،دانش ،پشت ار و یک رایانۀخانگی است.

میانجی بین مغز و ماشین ( ش ل نوجوان درجام جهانی برزیل )01۱1
در سببال  011۳دانشببمتدان ال ترودهایی در مغز چتد میمون کار گذاشببتتد و سببپس
ال ترودها را به د ستگاهی به نام د ستگاه میانجی مت صل و د ستگاه میانجی را به بازویی
مصتوعی مرتبط کردند .وقتی این میمونها اراده میکردند بازوی خود را حرکت دهتد،
بازوی رباتی حرکت میکرد.
میانجیهای بین مغز و ماشبببین ام ان ارتباط مغز و سبببامانههایی را که خارج از بدن
جانوران قرار دارند ،برقرار میکتتد .در سبببال  011۸دانشبببمتدان برای نخسبببتین بار
گزارش دادند که سبببیگتال هایِ مغزیِ متطقهای از مغز میمون که حرکات راهرفتن را
کتترل میکتد ،میتوانتد رباتی را روی دسبببتگاه تردمیل حرکت دهتد .دانشبببمتدان
عقیده دارند که این فتاوری برای کسبببانی که دچار فلج هسبببتتد یا نمیتوانتد حرکات
بدن خود را کتترل کتتد ،بسیار مفید خواهد بود.
در مراسم گشایش جام جهانی فوتبال  01۱1در برزیل نوجوانی که از هر دو پا فلج بود،
توانست با کمک این فتاوری از صتدلی چرخدار خود بلتد شود و با لگدزدن به توپ ،آن
را به حرکت درآورد.

زیست شتاسی مصتوعی :زیست شتاسی مصتوعی از علوم بینرشتهای دیگری است که استفاده از مهتدسی را در
زیست شتاسی نشان میدهد .زیست شتاسی مصتوعی موضوعهای مختلفی ،مانتد زیستفتاوری ،زیست شتا سی
مول ولی ،زی ست شتا سی سامانهها ،مهتد سی رایانه و مهتد سی ژنتیک را به هم مرتبط میکتد .زی ست شتا سان
م صتوعی سامانههای زنده را بهق صد کاربرد بهیته ا صال میکتتد ،یا میکو شتد سامانههایی طراحی و اجرا کتتد
که بهطور طبیعی یافت نمیشببوند .طراحی و تولید آنزیمهایی با کارایی بهیته و کاربرد آنها در سببلولها یا برای
تولید مواد پاککتتده ،یا مواد لبتی بدون الکتوز ی ی از نمونههای این علم است.
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در زیست شتاسی مصتوعی اجزای تش یلدهتدۀمادۀزنده و راههای ارتباط و اتصال این اجزا با ی دیگر را
بررسی میکتتد  .سپس سعی میکتتد آن را ارتقا بدهتد و به سیستمی کارآمد تبدیل کتتد.
رعایت اخالق زیستی در زیستشتاسی مصتوعی اهمیت فراوان دارد .پرسشهایی از قبیل چه کسی باید
محصوالت زیست شتاسی مصتوعی را نظارت ،بررسی و ارزیابی کتد و چه کسانی باید از دستاوردهای آن
استفاده کتتد ،هتوز بیپاسخ ماندهاند.

گفتار سوم
زیستشناسی در خدمت جامعۀانسانی
گفته میشود که هماکتون حدود یک میلیارد نفر در جهان از گرستگی و سوءتغذیه در رنجاند .بهعالوه ،پیشبیتی
شده ا ست که رقم گر ستگان در سال  01۳1به حدود  1/۸میلیالرد نفر بر سد .چگونه غذای سالم و کافی برای
جمعیتهای رو به افزایش انسانی فراهم کتیم؟
بعضبببی از بومسبببازگان های زمین در حال تخریب و نابودیاند .اصبببوالً چگونه از بومسبببازگان ها حفاظت و
بومسازگانهای آسیبدیده را ترمیم و بازسازی کتیم؟
سببوختهای فسببیلی یا انرژیهای تجدیدناپذیر ،مانتد نفت و گاز و بتزین و گازوئیل تمامشببدنی هسببتتد ،هوا را
آلوده میکتتد ،باعث گرمایش زمین میشببود و به عالوه ،اسببتخراج آنها باعث تخریب محیط زیسببت میشببود.
چگونه از کاربرد انرژیهای ف سیلی ب اهیم و در عوض ،ا ستفاده از انرژیهای تجدیدپذیر مانتد انرژیهای آبهای
روان ،باد ،خورشید ،زمینگرمایی و سوختهای زیستی را افزایش دهیم؟
حفظ سالمت و درمان بیماریها نیز ی ی از م ش الت جامعۀان سانی ا ست .چه راههایی برای حفظ سالمت وجود
دارد و راههای اصولی و اساسی درمان بیماریها کداماند؟
کار شتا سان و پژوه شگران م سائل علمی – اجتماعی با توجه به تواناییهای علم زی ست شتا سی ،انتظار دارند
زیستشتاسان در حل همۀاین مسائل جامعۀبشری مشارکت جدی داشته باشتد.

 زیستشناسی و تأمین غذای سالم و كافی برای جمعیتهای رو به افزای
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انسانی

ی ی از راههای بهدست آوردن غذای بیشتر و بهتر ،شتاخت بیشتر گیاهان است .میدانیم غذای انسان به طور
م ستقیم یا غیرم ستقیم از گیاهان به د ست میآید .پس شتاخت بی شتر گیاهان ی ی از راههای تامین غذای
بیشتر و بهتر است.
مثالً میدانیم که ی ی از ویژگیهای گیاهان خودرو آن اسببت که به محیطهای زیسببت مختلف س بازگارند و
میتوانتد در محیطها و اقلیمهای مختلف بهآسببانی برویتد ،بهطور سببریع رشببد و زادآوری کتتد و در مدتی
نسبببتاً کوتاه به تولیدکتتدگی بسببیار زیاد برسببتد و دانه و میوه تولید کتتد .امروزه میتوان ژنهای دلخواه را
شتا سایی ،از این گیاهان ا ستخراج و با فتون مهتد سی ژنتیک به  DNAگیاهان زراعی متتقل کرد .میتوان
به این طریق ب سیاری از سازوکارهای مول ولی مربوط به سرعت ر شد  ،کیفیت و کمیت مح صول را به ش ل
دلخواه تغییر داد.
جاندارانی که ژنهای افراد گونهای دیگر را در خود دارند ،جانداران تراریخت نامیده میشبببوند .امروز انتقال
ژن از یک جاندار به جاندار دیگر با کمک فتون مهتدسببی ژنتیک چتدان مش ب ل و دور از دسببترس نیسببت.
مهتدسان ژنتیک حتی میتوانتد ژنهای انسانی را به گیاهان ،جانوران دیگر یا حتی باکتریها وارد کتتد.
البته ،باید تأکید کتیم که تولید ،پرورش و گسبببترش جانداران تراریخت و محصبببوالت آن ها ،مانتد آنچه
دربارۀزیستشتاسی مصتوعی گفتیم ،تابع قوانین اخالق زیستی است که باید رعایت شوند.
ی ی دیگر از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شتاخت روابط بین گیاهان زراعی و محیط زیست
است .گیاهان زراعی مانتد همۀجانداران دیگر در محیطی پیچیده ،شامل عوامل نازیستی مانتد دما ،رطوبت و
نور و عوامل زیستی شامل انواع ویروسها ،باکتریها ،قارچها ،حشرات و مانتد آنها رشد میکتتد و محصول
میدهتد .بتابراین ،شبببتاخت بیشبببتر تعاملهای سبببودمتد یا زیانمتد بین این عوامل و گیاهان ،به افزایش
محصول کمک میکتد .بهعالوه ،معلوم شده است که اجتماعهای پیچیدۀمی روبی موجود در خاک نقشهای
مهمی در تهیۀمواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفتها و بیماریها دارند .شببتاخت این اجتماعهای
می روبی به یافتن راه هایی برای افزایش تولیدکتتدگی گیاهان کمک می کتد  .برای بهبود مقاومت گیاهان
به بیماریهای گیاهی ویرو سی ،باکتریایی و قارچی و نیز برای مقابله با ح شرات آفت نیز از مهتد سی ژنتیک
استفاده میکتتد.

 زیستشناسی و حفاظت از بومسازگانها ،ترمیم و بازسازی بومسازگانهای آسیبدیده
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ان سان جزئی از شب ۀحیات ا ست و لذا نمیتواند بینیاز و جدا از موجودات زندۀدیگر و در تتهایی به زندگی
ادامه دهد .بهطورکلی متابع و سبببودهایی را که مجموع موجودات زندۀهر بومسبببازگان در بر دارند ،خدمات
بومسششازگان مینامتد .میزان خدمات هر بومسببازگان به تولیدکتتدگی گیاهان بسببتگی دارد .پایدار کردن
بوم سازگانها بهطوریکه حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چتدانی در مقدار تولیدکتتدگی آنها روی ندهد،
موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود.
برای حفاظت از بوم سازگانهای طبیعی به چتد چیز نیاز داریم :ی ی دانش  ،دیگر تو سعۀ ن سل جدیدی
از ابزارها و فتاوریها به متظور شببتاخت هر چه بیشببتر کارکردهای بومسببازگانها ،اندازهگیری خدمات
بومسببازگانها و تغییرات آنها ،احیای بومسببازگانهای آسببیب دیده یا تخریبشببده و کاهش اثرهای
شب ل دریاچه ارومیه :ی ی از بومسببازگانهای آسببیبدیدۀایران اسببت که بهتازگی کوشببشهایی برای
نامطلوب فعالیتهای انسانی و تغییرات اقلیمی بر بوم سازگان ها.
ترمیم و باز سازی آن در حال انجام ا ست .این دریاچه بزرگترین دریاچۀداخلی ایران ا ست و در سال
 ۱۳۵0در فهرست پارکهای ملی ایران به ثبت رسید .پارک ملی دریاچۀارومیه ،از زیستگاههای طبیعی
ایران است.

دریاچۀارومیه چتدین سال ا ست که در خطر خ شک شدن قرار گرفته ا ست .برر سی ت صاویر ماهوارهای
ن شان میدهد که این دریاچه تا  ۱۳۱1حدود  ۸۸در صد م ساحت خود را از د ست داد .خ شک سالی٬
بیتوجهی به قوانین طبیعت ،احداث بزرگراه روی دریاچه ،استفادۀغیرعلمی از آبهای رودخانههایی که
به این دریاچه میریزند و سدسازی در مسیر این رودها از عوامل این خش ی هستتد .زیست شتاسان با
اسببتفاده از اصببول علمی بازسببازی بومسببازگانها راه ارهای الزم را برای احیای آن ارائه کردهاند و امید
دارند که در آیتده از نابودی این میراث طبیعی جلوگیری کتتد.
ش ل ماهواره ای دریچه اورومیه مقایسه ای سال  ....با سال........
 زیستشناسی و تأمین انرژیهای تجدیدپذیر
نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش ا ست .انتظار میرود این نیاز تا سال  01۳1حدود  ۶1در صد
افزایش یابد .بیش از سبببهچهارم نیازهای انرژیایی کتونی جهان از متابع فسبببیلی تأمین میشبببود؛ اما
میدانیم که سبببوختهای فسبببیلی موجب افزایش کربندیاکسبببید جو ،آلودگی هوا و درنهایت باعث
گرمایش زمین میشوند .از سوی دیگر ،محیطزیست از استخراج سوختهای فسیلی و نیز از آلودگیهای
حاصل از سوخت آنها آسیب میبیتد .بدین لحاظ ،انسان باید در پی متابع پایدار ،مؤثرتر و پاکتر انرژی
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برای کاهش واب ستگی به سوختهای ف سیلی با شد .زی ست شتا سان میتوانتد به بهبود و افزایش تولید
سوختهای زیستی کمک کتد.
ان سانهای اولیه با سوزاندن چوب و برگ درختان انرژی به د ست میآوردند؛ اما زی ست شتا سان امروزی
کاربرد های مؤثرتری برای چوب و برگ گیاهان سبببراا دارند .می دانیم که گیاهان متابع سبببلولزند.
زیست شتاسان میکوشتد سلولز را به سوختهای دیگر تبدیل کتتد .آنان این کار را به چتد روش انجام
میدهتد .انتخاب مصتوعی گیاهانی که مقدار بیشتری سلولز تولید میکتتد ،مهتدسی کردن ژنهای این
گیاهان برای رشبببد بیشبببتر با انرژی ،آب و کود کمتر و فراهم کردن آنزیمهای مهتدسب بیشبببده برای
تجزیۀبهتر سلولز از آن جملهاند.

 زیستشناسی و سالمت انسان
میدانیم که هر فرد انسببان در محیطی خاص رشببد میکتد و ترکیب ژنی خاص و متحصببربهفردی دارد.
تعامل این دو ،یعتی ترکیب متحصبببربهفرد محیط هر فرد و ژنهای او وضبببعیت سبببالمت او را تعیین
میکتتد.
حتماً مشبباهده کردهاید که برخی داروها بعضببی بیماریها را در برخی افراد بهآسببانی درمان میکتتد،
درحالیکه همان داروها در بعضببی دیگر از انسببانها نهتتها بر همان بیماری مؤثر نیسببتتد ،بل ه اثرهای
جانبی خطرناک هم بر جای میگذارند.
پزشكی شخصی با توجه به ژنهای هر فرد و محیطزیست او صورت میگیرد .به بیان دیگر ،دستورهای
پز ش ی برای هر فرد ان سانی باید متح صر به همان فرد با شد  .برای پز ش ی شخ صی شتا سایی ژنهای
افراد الزم است.
اطالعات و نقشببۀ همۀ فرایتدهای زیسببتی هر فرد در ژنهای او موجود اسببت محیطزیسببت و ژنهای
اجتماعهای پیچیدۀ می روبی که درون و روی بدن ما زندگی می کتتد نیز بر سالمت ما اثر دارند .انبوهی
از یافتهها دربارۀتأثیر این اجتماعات می روبی بر سالمت انسان ،شتاخت ما را از سالمت و چگونگی حفظ
آن دگرگون کرده است .آش ار شده است که برای شتاخت واقعی سالمت انسان شتاخت ژنهای انسان
کافی نیست ،بل ه برای این کار به شتاخت ژنهای همۀمی روبهای محیطزیست نیز احتیاج داریم.
شگفتآور ا ست که شمارِ می روبهای بدن یک ان سان سالم و عادی بیش از ده برابر شمارِ سلولهای
بدن او ست .این می روبها عمل ردهای ا سا سی ب سیاری دارند .مثالً می روبهای موجود در رودۀان سان
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ویتامین میسبببازند و نیز کربوهیدرات های پیچیده را گوارش میدهتد.عالوه بر این وجود اجتماعات
می روبی در هر قسمتی ارز بدن مانع ازدیاد می روب های خطرناک می شوند .

بیشتر بدانید
نانوفناوری :شبكیۀمصنوعی
بیماری تحلیل شببب یۀچشببم ی ی از علتهای نابیتایی در کهنسبباالن اسببت .در این
بیماری که مم ن اسببت از سببن  ۶۵سببالگی به بعد در افراد ظاهر شببود ،سببلولهای
حسبباس به نور در شببب یه بهتدریج از بین میروند یا کارکرد درسببت خود را از دسببت
میدهتد.
شب یۀم صتوعی برای کمک به این بیماران ساخته شده ا ست .میدانیم که نورونهای
مسببئول درک نور در شببب یه جای دارند .میتوان آنها را به ال ترودها متصببل کرد.
ریزتراشههایی شامل مجموعۀمیلههای متظم از سلولهای می روس وپی خورشیدی که
میتوانتد نور را به ت انه های ال تری ی تبدیل کتتد ،در چشبببم این نوع بیماران جای
داده شبببدهاسبببت .درنتیجه ،بیمارانی که نابیتا بودند ،توانسبببتهاند با  ۶1ردیف از این
ال ترودها اشیا را ببیتتد و خطوط درشت روزنامهها را بخوانتد.
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