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سخن سر دبیر

بسمه تعالی

اگر آنقدر ضعیف و ناتوان نبودم که برای زنده ماندن خود ناگریز به کوشیدن باشم، هرگز نمی توانستم به چنین کارهایی دست بزنم و به موفقیت برسم.
چارلز داروین

 با عنایت ایزد منان و با یاری و تالش خستگی ناپذیر جمعی از دانشجویان جوان و فعال انجمن علمی زیست شناسی توانستیم که بعد از انتشار
 و بازخورد موفق شماره های قبلی نشریه علمی دانشجویی ژنوم،شماره هشتم نشریه را در شهریورماه منتشر و در اختیار شما پویندگان راه علم

قرار دهیم.
 هدف از چاپ نشریه ژنوم،تنها نشر مطالب به روز علمی مختص این رشته نمی باشد،بلکه هدف از چاپ این نشریه چیزی جز نزدیک شدن به
 هدف واالیی که در ذهن و جان همه زیست شناسان نقش بسته نیست،هدفی که بی شک نمی تواند غیر از ایجاد انگیزه در دانشجویان زیست

شناسی،ایجاد ارتباط  بین دانشجویان و اساتید جهت به اشتراک گذاری علم و مهمتر از همه  بهبود مقام زیست شناسی و اهل زیست باشد.
 امید است که مانند شماره های قبلی با مطالعه کردن نشریه ژنوم و بیان نظراتتان از طریق کانال های ارتباطی ذکرشده در متن نشریه در مورد
 این شماره از نشریه،ما را در هرچه بهترشدن کارمان در آینده یاری کنید تا با نظرات شما بتوانیم به آن هدفی که در ذهن و جان همه زیست

شناسان نقش بسته است برسیم.
 در آخر الزم میدانم که از همه دوستانم در انجمن علمی زیست شناسی که قبول زحمت کرده اند و به خاطر انجمن و ارتقا نشریه علمی ژنوم
 در کنار ما هستند تشکر کنم،دوستانی که روز به روز با تالش بیشتر موفق تر از گذشته عمل می کنند و چه بسا با موفقیتشان،انگیزه ما را برای

ادامه این راه بیشتر و بیشتر می کنند.
 همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجید مومنی مقدم،استاد مشاور انجمن علمی زیست شناسی، که با مشاوره ها و راهنمایی های خود،ما

را در هرچه بهتر شدن این نشریه یاری می نمایند تشکر و قدردانی می کنم.
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 نشریه ژنوم از اساتید و دانشجویان کلیه گرایش های رشته ی زیست شناسی و رشته های مرتبط
در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دعوت به همکاری می نماید.

 شایان ذکر است همکاری با نشریه علمی ژنوم با ارائه رزومه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه حکیم سبزواری همراه است.

زمینه های همکاری:
تالیف یا ترجمه مقاله عمومی زیست شناسی

آشنایی با افراد برجسته ایرانی و شخصیت های مهم زیست شناسی
معرفي پایگاه هاي اینترنتي مرتبط

تازه های خبری زیستی
معرفی کتاب

معرفی سازمان ها/موسسه های زیستی
معرفی گرایش های ارشد زیست شناسی

طراحی و صفحه آرایی نشریه

نکات قابل ذکر در مورد بخش مقاالت:
مقاالت با نام نویسنده در نشریه منتشر خواهد شد.

 موضوعات پیشنهادی مقاالت باید به تایید سردبیر برسند و یا از بین موضوعات
ارائه شده توسط سردبیر نشریه،موضوعی انتخاب شود.

تاییدیه دارای  و  باشد  ترویجی  باید در حد مقاالت علمی  مقاله    سطح علمی 
 تصحیح علمی توسط عضو هیئت علمی باشد )به عنوان استاد داور/ راهنما(،
 در اینصورت اسم شخص به عنوان هیئت تحریریه نشریه منتشر خواهد شد.

جهت مطلب  علمی،   هیئت  عضو  توسط  مطلب  تاییدیه  نداشتن  صورت   در 
تصحیح برای استاد مشاور نشریه ارسال می گردد.

 مقاالت باید دارای اجزاء اصلی مقاله شامل چکیده،  مقدمه،  متن، نتیجه گیری و منابع باشد.
  مقاالت نباید عینًا در مجله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی منتشر شده باشد. در غیر اینصورت مسئولیت

سرقت ادبی به عهده فرستنده مقاله خواهد بود.
  عکس های مرتبط با ذکر منبع و به صورت جدا و همراه با توضیح عکس به ترتیب در یک فایل زیپ

همراه مطلب ارسال گردد.
 برای موضوعات خبری مطالبی که از دسته مقاالت علمی نباشند باید دارای گزارش خبری بوده و از منابع معتبر گرد آوری انجام گردد.
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تازه های خبری
انگل ترسناک

فاطمه جغتایی

را  مغزش  و  شود  می  پنهان  میزبان  چشم  در  ترسناک  انگل  این 
کند. می  کنترل 

 بعضی اوقات زیست شناسی تبدیل به داستان وحشتناکی می شود.
انگل هایی وجود دارند که میزبان خود را مستقیما به دهان شکارچیان 
مند  عالقه  کوچک  هیوالهای  این  کارهای  به  اگر  کنند.  می  هدایت 
بدانید که گونه ای کرم پهن وجود دارد که در کره چشم  باید  هستید، 

ماهی نفوذ می کند و کنترل ذهن موجود بیچاره را به دست می گیرد.
به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از ScienceAlert، این انگل 
تصمیم می گیرد که چه وقت میزبانش از پرندگان پنهان شود یا اینکه 
این  تمام  شود.  خورده  و  بدهد  ها  شکارچی  نشان  را  خودش  وقت  چه 

کارها چرخه زندگی پیچیده و چندش آور این انگل را کامل می کند.
 Diplostomum pseudospathaceum  این انگل، کپلک چشم یا
تکامل مسکو  و  زیست  موسسه محیط  از  تحقیقاتی  تیم  دارد.یک  نام    
کشف کرد که کپلک چشم این راه نفرت انگیز را برمی گزیند تا چرخه  
زندگی پیچیده خود را به تکامل برساند. این کپلک برای رشد و نمو از 

تخم تا بلوغ به سه حیوان مختلف نیاز دارد.
جایی  کند،  می  گیری  جفت  پرندگان  گوارشی  دستگاه  در  انگل  این 
الرو  شود.  می  منتقل  آب  به  پرنده  فضوالت  همراه  به  ها  تخم  که 
دنبال یک حلزون آب شیرین می  به  از تخم  از خارج شدن  ها پس 
مثل  تولید  و  رسند  بلوغ می  به  که  جایی  پنهان شوند،  آن  در  تا  روند 

را شروع می کنند. غیرجنسی 
 ،cercariae در مرحله بعدی زندگی الرو، شکل شناور این انگل به نام
حلزون را ترک می کند، سپس برای آخرین مرحله از زندگی ماجراجویانه 
اش، راه خود را به سمت یک ماهی پیدا می کند. پس از نفوذ به بدن 
ماهی، سرانجام در عدسی چشم جانور سکنی می گزیند، که این مرحله 
و  با چشم عفونی اش می خورد  را  پرنده ماهی  نام دارد. یک  متاسرکر 

چرخه زندگی جالب این انگل دوباره از اول شروع می شود.
مطالعات نشان می دهد که این انگل می تواند بر قدرت بینایی میزبان 
به  را  ماهی  کنترل  تا  کند  می  کمک  کپلک  به  کار  این  بگذارد؛  تاثیر 
بینایی کم برای جانور سخت است که  با قدرت  دست بگیرد، چرا که 

شکارچی را شناسایی کند.
محققانی که این مطالعه جدید را انجام دادند، متقاعد بودند که شواهد 
 ،2015 سال  در  بنابراین  ندارد،  وجود  نظریه  این  اثبات  برای  زیادی 
و  دادند  انجام  کمانی  رنگین  آالی  قزل  ماهی  رفتار  درباره  را  تحقیقی 

کپلک غیربالغ را به 25 ماهی تزریق کردند.
وظیفه یکی از دانشمندان این بود که ماهی را با یک تور ماهیگیری 

به دام اندازد. با وجود این که وی نمی دانست کدام ماهی ها آلوده و 
کدام ها سالم هستند، اما به گفته وی گرفتن ماهی های آلوده کمی 
مشکل بوده است. این در حالی است که قزل آالها معموال با شور و 

نشاط کم تری شنا می کنند.
بلوغ  به  اینکه کپلک  از  قبل  تا  آال کمک می کند  به قزل  رفتارها  این 
جنسی اش برسد، از چشم شکارچی دور بماند و غذای پرنده نشود. در 
حالی که رفتار میزبان به وضوح تغییر می کند، اما به نظر نمی رسد که 

منجر به نابینایی شده باشد.
متاسرکرها  که  دهد  می  رخ  زمانی  میزبان  رفتارهای  در  کاری  دست 
کوچک باشند و بینایی میزبان به دلیل تشکیل آب مروارید مختل شود. 
کاری که انگل در بدن میزبان انجام می دهد، به احتمال زیاد استفاده از 
واکنش های شیمیایی است تا این که به سادگی از ورود نور به کره چشم 

ماهی جلوگیری کند.
از  متفاوت  شکل  دو  متوجه  دانشمندان  اخیر،  مطالعه  نتایج  اساس  بر 
بعد  است.  کپلک  بلوغ  تغییرات  خاطر  به  تفاوت  این  که  شدند  رفتارها 
قزل  فعالیت  گذرند،  کپلکی می  بلوغ  مرحله  از  ها  انگل  این  که  این  از 
آالها بیشتر می شود و نزدیک تر به سطح آب حرکت می کنند. آن ها 
همچنین دریافتند که درحالی که ماهی های غیرآلوده با دیدن سایه یک 
پرنده باالی سرشان، از حرکت باز می ایستند، اما ماهی های آلوده زودتر 

شروع به حرکت می کنند.
شواهد نشان می دهد که رفتار ماهی توسط انگل به صورت هوشمندانه 
از  مانع  است،  جوان  هنوز  که  وقتی  انگل،  درواقع  کند؛  می  تغییر  ای 
خورده شدن ماهی توسط پرنده می شود اما زمانی که آماده تولیدمثل 

جنسی شود، ماهی را به سمت تله هدایت می کند

خبر: لینک 
www.sciencealert.com/fish-eye-parasite-  
controls- i ts-hosts-behaviour-based-on- i ts-
stage-of-maturity
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مکانیسم دفاعی ماهی بادکنکی

تواند  می  شکارچیان،  برابر  در  خود  از  دفاع  منظور  به  بادکنکی  ماهی 
حجم بدن خود را با پمپاژ آب به درون معده تا سه برابر افزایش دهد. این 
به ویژگی های برجسته ساختاری و کاربردی اش برای  با توجه  ماهی 

تورم، قابل توجه است. 

و  بوده  پذیر  توسعه  و  یافته  گسترش  بسیار  بادکنکی  های  ماهی  معده 
عملکرد گوارشی خود را از دست داده است. معده بارها و بارها بر روی 
  )transitional epithelium( خود پیچ خورده و با بافت پوششی متغیر
بزرگ است  نیز  بادکنکی  پوشانده شده است. حفره صفاق ماهی های 
و قابلیت اتساع دارد. در طی تورم، معده در فضای صفاقی موجود در 
اطراف عضالت محوری گسترش می یابد که بافت صفاقی چین خورده 
را به سمت بیرون و به داخل فضا های پنهانی واقع در موقعیت شکمِی 
سر فشار می دهد و باله ی پشتی و مخرجی و اطراف مخرج را احاطه 

می کند؛ تنها سطوح پشتی و جانبی سر، تحت تاثیر قرار نمی گیرند. 

پوست این ماهی ها نیز برای تورم تخصصی شده است. به علت موج 
داربودِن فیبرهای کالژن موجود در پوست در حالت غیرکشیده، نیروی 
حالت  به  نسبت  خود  عادی  طول    ٪٤0 تا  پوست  که  است  الزم  کمی 
استراحت، گسترش یابد. تحت کشش های شدید، فیبرهای کالژن به 
طور مستقیم تحت فشار قرار می گیرند و پوست ناگهان سفت وسخت 
کرده،  احاطه  را  ناپذیر  تراکم  آِب  از  توپی  که  سفتی  پوست  شود.  می 
چهارچوبی محکم برای حمایت از خارها ایجاد می کند و ماهی بادکنکی 

تبدیل به یک کره ی خاردار ِ مقاوم و محکم می شود.

به هرحال، نمی توان تمام اجزاء ساختاری و عملکردی ای که در توانایی 
ماهی بادکنکی برای باد شدن و تورم شرکت دارند را از سازگاری های 
اختصاصی تکاملی ماهی برای باد شدن دانست. فقدانِ دنده ها، فقدان 
پوست،  در  کالژن  های  صفحه  عمودی  یافتگی  سازمان  و  لگن  یک 
همگی در اجداد ماهی های بادکنکی هم، موجود بوده است و در نتیجه 
می توان آن را نوعی ِاکَسپتیشن )exaptation( در نظر گرفت. انعطاف 
پذیری صفحه ی ساژیتال در ستون مهره ها نیز می تواند نوعی تکامل 
ثانویه یا پدیده ی همایند، با طویل شدن حفره ی بدن برای تورم ِ کروی 
شکل تر باشد. این اجزاء ساختاری و عملکردی به همراه یکدیگر – چه 
سازگاری باشند یا ِاکساپتیشن و یا تکامل ثانویه )پدیده ی همایند( – در 

هم آمیخته شده اند تا دفاعی مکانیکی با کارایی باال را به وجود آورند.

:transitional epithelium 
دلیل  همین  به  می شود،  دیده  ادرار  دفع  دستگاه  در  فقط  بافت  این 
این  ادراری[.   =  uro[ است  داده  اختصاص  خود  به  را  اوروتلیا  نام 
بافت،  این  سطحی  ردیف  سلول های  و  است  مطبق  بافت  یک  بافت 
مکعبی هستند، اما هنگامی که بافت تحت کشش قرار می گیرد، مثال 

تحت  پر شود؛ همین سلول های سطحی،  ادرار  از  مثانه  که  هنگامی 
تأثیر کشیده شدن دیوارۀ مثانه کش می آیند و به صورت سنگفرشی در 
می آیند. از این رو ترجیح داده شده که آن را نه سنگفرشی و نه مکعبی 

بنامند. بلکه متغیر 

همان طور که در باال گفته شد، بافت پوششی معده این ماهی از بافتی 
مشابه تشکیل شده است که مکانیسم مشابهی با اعضا دستگاه ادراری 

به خصوص مثانه دارند.

:exaptation 
فرایندی ست که طی آن اجزاء، کارکرد هایی را به دست می آورند که در 

اصل برای آن انتخاب یا سازگار نشده اند.
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کشف گونه های جانوری عجیب در سال 2017

 با وجودی که بشر باعث نابودی بسیاری از گونه های جانوری شده و با آلودگی های هوا وآب، مرگ تنوع زیستی را رقم زده است؛ دانشمندان موفق
به یافتن این گونه های شگفت انگیز شده اند.

موسسه بین المللی علوم محیط زیست دانشگاه ایالتی نیویورک اعالم کرد، گونه های جدید کشف شده متعلق به کشورهای آسیایی )هند و اندونزی 
و الئوس و مالزی( و دیگر کشورهایی همچون مکزیک و برزیل و کلمبیا و گینه نو و استرالیا بوده اند.

دکتر »کوئنتین ویلر« مدیر پروژه تحقیقاتی بیان کرد که گونه های جانوری سریع تر از آن چه که ما کشفشان می کنیم، درحال نابودی هستند. به 
عبارتی، روند انقراض جانداران 1000 برابر سریع تر از نابودی در دوران ما قبل تاریخ است.

 انسان در حال تغییر اکوسیستم و تنوع زیستی است و با این کار مرگ بسیاری از جانوران را رقم زده است. تغییرات آب و هوایی یکی از علل اصلی 
نابودی جانداران است. در سال 2017 میالدی 10 گونه جدید کشف کرده ایم، که در حال انجام تحقیقات بر روی این جانوران هستیم. شکل 
برخی از جانوران کشف شده بسیار عجیب است. پس از بررسی های انجام شده روشن خواهد شد که شکل زندگی این جانوران چگونه است و از 

چه موادی تغذیه می کنند. طول عمرشان چقدر است و زاد و ولدشان به چه شکل صورت می گیرد .

Eulophophyllum  Kirki
Eulophophyllum شامل یک گونه ی ترکیبی آلوپاترک )ناهمجا( است.

E.lobulatum از جنگل های مناطق گرم و پرباران کوهستانی
E.k irki از جنگل های پست  

 E. thaumasium از یک جزیره  
  

حشره ای به شکل برگ، که بین جنس نر و ماده آن تفاوت وجود دارد؛ نر آن رنگی سبز و ماده ی آن رنگی صورتی دارد. جنس ماده روی برگ های 
قرمز جوان قرار می گیرد.

تغییر رنگ صورتی فقط برای تعیین جنس ماده می باشد در:
E.lobulatum  , E.kirki 

New Millipede Species has 414 leg and 4 penises
بندپایی با 414 پا و دهانی عجیب که ماده ای سمی را برای دفع از خود، ترشح می کند.

پا و 4 آلت تناسلی برای انتقال اسپرم دارد. فقط یک نمونه از  آرتوپود چسبناک 414 
گونه های جدید از جنس نر پیدا شده است، بنابراین دقیقا نوع ماده آن را نمی دانیم 

چگونه است.آن ها روی برگ ها و کنده درخت و صخره ها می چرخند.

زهرا صمدی
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Harry Potter hat spider
 This fantastic spider resembles
Harry Potter’s sorting hat

برآمدگی  با  برگ  به  شبیه  عنکبوت،  نوعی 
شبیه به کاله جادوگران.

این عنکبوت جدید در جنگل های هندوستان 
برگ  یک  شبیه  کوچک،  بسیار  شد.  کشف 
کوچک است تا از این طریق از شکارچی در 

امان باشد.
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معرفی شخصیت
بیوگرافی کامران کمالی

مهدیه دربهشتی

تحصیالت وی  شد.  متولد  تهران  در   1۳۵۸ سال  در  کمالی،   کامران 
 دانشگاهی خود را در رشته مهندسی منابع طبیعی تا مقطع کارشناسی
مهندسی دکترای  دانشجوی   1۳96 سال  در  و  رسانده  پایان  به   ارشد 
ایشان  . تهران است  زیستی دانشگاه  تنوع  گرایش  در  زیست   محیط 
و دوزیستان  روی  بر  گسترده  به طور  را  خود  مطالعات   در سال 1۳77 
 خزندگان ایران شروع کرد و طی این چندین سال در پروژه های تحقیقاتی

.متعددی شرکت داشته است

از دانشگاه ژنتیک  دوره  گواهی  دارای  کمالی  و MIT کامران   بوده 
و دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  تأیید سازمان  مورد  مدرس  عنوان   به 
 گردشگری قرار گرفت. از سال 1۳۸1 مشغول به تدریس در دوره های
 راهنمایان طبیعت گردی، درس آشنایی با خزندگان و دوزیستان ایران،
گامای سروزغی لوت اشاره داشت.س اطلس خزندگان ایران و معرفی گونه آ

برخی فعالیت های ایشان عبارتند از

سوابق کاری
بررسی در  کالیفرنیا  علوم  کادمی  آ نماینده  با  همکاری   :1۳77  سال 
دوزیستان و خزندگان استان خوزستان و پارک ملی کویر )دشت کویر(

حفاظت منطقه ی  خزندگان  فون  بررسی  در  همکاری   :1۳۸1  سال 
 شده ی هامون با شرکت مهندسین مشاور بوم آباد جهت تهیه گزارش

ارزیابی برای سازمان حفاظت محیط زیست

طرح در  بختگان  ملی  پارک  خزندگان  فون  بررسی   :1۳۸1  سال 
تهیه ی جهت  طبیعت گردی  متخصصین  شرکت  با  منطقه   ارزیابی 

گزارش ارزیابی برای سازمان محیط زیست

 سال 1۳۸1: بررسی فون دوزیستان و خزندگان در طرح بین المللی
قفقاز با شرکت متخصصین طبیعت گردی

از سال 1۳79 تا 1۳۸2: مطالعه پراکندگی خزندگان پارک ملی خجیر

 سال 1۳۸2: بررسی دوزیستان و خزندگان کارون بزرگ جهت تهیه
گزارش ارزیابی برای شرکت مهندسین مشاور پنگان آوران

ایالم اسان  از  بخشی  خزندگان  و  دوزیستان  بررسی   :1۳۸2  سال 

جهت تهیه گزارش ارزیابی برای شرکت مهندسین مشاور پنگان آوران

بررسی در  کالیفرنیا  علوم  کادمی  آ نماینده  با  همکاری   :1۳۸۳  سال 
بلوچستان و  سیستان  استان  از  بخشی  خزندگان  و   دوزیستان 
_  مدیریت بخش دوزیستان و خزندگان شرکت  )ایرانشهر و سرباز( 

زیست اندیش مهر

بررسی در  کالیفرنیا  کادمی  آ نماینده  با  همکاری   :1۳۸۳  سال 
دوزیستان و خزندگان پارک ملی توران

 و اداره ی محیط زیست UNDP از سال 1۳۸2 تا 1۳۸4: همکاری با
پوزه الک پشت  حفاظت  و  تخم گذاری  مطالعه  در  قشم  آزاد   منطقه 

عقابی

و خزندگان بررسی فون دوزیستان  در  تا 1۳90: همکاری   از 1۳۸9 
زیست، محیط  از  حفاظت  سازمان  پارس،  موسسه  مرکزی   زاگرس 

 GEF  وUNDPدفتر پروژه ی بین المللی زاگرس مرکزی،

دوره های آموزشی
 از سال 1۳۸1 تاکنون: مدرس موسسات وابسته به سازمان میراث
طبیعت گردی دوره های  در  گردشگری  و  دستی  صنایع   فرهنگی، 

با دوزیستان و خزندگان جهت تدریس درس آشنایی 

خزندگان و  دوزیستان  با  آشنایی  درس  تدریس   :1۳۸۵  سال 
تهران دانشگاه  زیست  محیط  در دانشکده 

http://ut.ac.ir/fa
http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/
http://www.ichto.ir/
http://www.ichto.ir/
http://www.ichto.ir/
http://env.ut.ac.ir/
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 سال 1۳۸6: تدریس درس آشنایی با کروکودیل ها، کانون آشنایی
با حیات وحش

 سال 1۳۸7: برگزاری کارگاه آشنایی با خزندگان ایران در دانشکده
تهران دانشگاه  دامپزشکی 

 سال 1۳۸۸: تدریس درس آشنایی با کروکودیل ها، کانون آشنایی
با حیات وحش

 سال 1۳۸۸: همکاری در برگزاری کالس های آموزشی آشنایی با
  در مدارس سه Rafetus euphraticusگونه ی در حال انقراض 

روستای شهر دزفول در موسسه پارس

و دوزیستان  با  آشنایی  درس  تدریس   :1۳۸۸ تا   1۳۸۵ سال   از 
طبیعت گردی، راهنمایان  آموزش  موسسه  در  ایران   خزندگان 

ایران اکوتور 

و دوزیستان  با  آشنایی  درس  تدریس   :1۳۸۸ تا   1۳۸6 سال   از 
ایران در موسسه میراث شیراز خزندگان 

دوزیستان با  آشنایی  تخصصی  دوره های  برگزاری   :1۳90  سال 
دامپزشکی دانشکده  آموزشی  معاونت  درخواست  به  خزندگان   و 

تهران دانشگاه 

 سال 1۳90: تدریس درس آشنایی با دوزیستان و خزندگان ایران،
مهاجر پرستوی  آوای  طبیعت گردی  راهنمایان  آموزش  موسسه 

و دوزیستان  با  آشنایی  درس  تدریس   :1۳90 تا   1۳۸9 سال   از 
ارسباران آموزشی و گردشگری  ایران در شرکت  خزندگان 

کادر آموزشی اولین موسسه آموزش راهنمایان طبیعت گردی ایران

آوای طبیعت گردی  راهنمایان  آموزش  موسسه  آموزشی   کادر 
پایدار طبیعت 

مطالعات موسسه  غارزی،  سمندر  از  حفاظت  پروژه   :1۳92  سال 
در گونه های  از  حفاظت  موسسه  ایرانیان،  دوزیستان  و   خزندگان 
اداره محیط زیست استان گلستان زاید،  انقراض بن  معرض خطر 

 استاد مشاور پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راحله محمدی
تهران واحد  آزاد  دانشگاه  مرکزی،  استان  سوسمارهای  عنوان   با 

پایه، گروه علوم جانوری شمال، دانشکده علوم 

نامه کارشناسی ارشد خانم ترنم میرشکار پایان   استاد مشاور پروژه 
شهید بهشتی، گلستان، دانشگاه  استان  مارهای  بررسی  عنوان   با 

پایه، گروه علوم جانوری دانشکده علوم 

در دوزیستان  و  خزندگان  با  آشنایی  درس  تدریس   :1۳9۵  سال 
زیست محیط  کل  اداره  کارشناسان  و  بانان  محیط  آموزش   دوره 

قزوین استان 

مقاالت و ارائه ها 

 ارائه مقاله در اولین کنفرانس طرح بین المللی حفاظت از سیمای
پایین تنوع  علت  اثبات  و  بررسی  برای  مرکزی  زاگرس   طبیعی 
طرح منطقه،  جنگلی  زیستگاه های  در   و UNDF خزندگان 
GEF در زیست  محیط  حفاظت  سازمان  زاگرس  پروژه  دفتر   و 

سال 1۳90

کوش ترکیه،  اروپا،  شناسان  خزنده  سمینار  پانزدهمین  در   شرکت 
آداسی، 2009٫

عقابی الک پشت  مثل   Eretmochelys imbricata( تولید 
bissa(1۳۸۸ایران، کرمان، ٫ اولین کنفرانس خزنده شناسی   ،

روابط بررسی   .)1۳۸6( فاطمی.س.م.  کمالی،ک.  ب.   ریاضی، 
-Eretmochelys imbri( زیست سنجی الک پشت پوزه عقابی
cata( تکنولوژی محیط و   در سواحل جزیره قشم، فصلنامه علوم 

زیست، شماره )9(4، صص 14۸-1۳9٫

تألیفات

حال )در  ایران  خزندگان  رنگی  اطلس  اولین  تألیف  در   همکاری 
زیست چاپ(، سازمان حفاظت محیط 

ایران، خزندگان  و  دوزیستان  میدانی  راهنمای  کتاب   تألیف 
مرداد 92 ایرانشناسی،  انتشارات 

http://vetmed.ut.ac.ir/
http://vetmed.ut.ac.ir/
http://vetmed.ut.ac.ir/
http://arasbaran.org/index.cfm
https://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
https://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
http://jest.srbiau.ac.ir/
http://jest.srbiau.ac.ir/
http://jest.srbiau.ac.ir/
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ایران، سال 1۳9۵ تألیف اطلس خزندگان 

Kamali,K, Dakhteh, S.M. )2006(. The first record of 
Tripiocolotes cf. steudneri from Qeshm Island, from 
Herpetological review, 37

Mozaffari, O., Kamali, K. )2010(. The first country 
record of Acanthodactylus from Iran, Herpetologi-
cal, Herpetological Review 41)41

 Mozaffari, O. Ghaffari, H. Kamali, K. Safaie, B. 
)2011(. New record of Plateau snake skink, Ophio-
morus nuchalis, )squamata: Scincidae( from Iran, 
Russian Journal of Herpetology, Vol 18. No 1. 
pp.36-38

 Kamali, K. )2012(. The first record of Eremias in-
termedia from Semnan Province, Herpetological 
Review, 43)3(, 445

Kamali, K. Zadhoush, B. Malekzadeh, Sh. )2013(. 
The first record of Mesalina brevirostris from 
mainland of Hormozgan Province, Herpetological 
Review, 44)2(:274

Kamali, K. Zadhoush, B. Malekzadeh, Sh )2013(. 
The first record of Acanthodactylus micropholis 
from Bushehr and SW of Iran, Herpetological re-
view, 44)2(. 272-273

Kamali, K. Zadhoush, B. Malekzadeh, Sh. )2013(. 
The first record of Stenodactylus affinis from 
Hormozgan Province. Herpetologycal Review, 
44)2(.274

Kamali, K. Malekzadeh, Sh. )2013(. A record of 
Pelobates syriacus Boettger, 1889 )anura: pelobati-
dae( in northern Iran, Russian Journal of Herpetol-
ogy, Vol.20, No.3, pp238-240

Kamali, K. Mozaffari, O )2013(. New data on the 
distribution of tick-tailed tuberculate gecko, Buno-
pus crassicauda )Sauria:Gekkonidae( in Iran, Her-
petology Notes, Vol 6, pp 281-283

 K. Anderson, S.C )201۵(. A new Iranian Phryno-
cephalus )Reptilia: Squamata: Agamidae( from the 
hottest place on earth and a key to the genus Phryno-
cephalus in southwestern Asia and Arabia.

منابع:

h t t p : / / w w w . t a b i a t . i r / p a g e / 6 8 8 / % D 8 % B -
1 % D 8 % B 2 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 -
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-
% D A % A 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5
% D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 -
%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.tabiat.ir/page/688/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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مقاالت
جانوران دنیای  در  ترمیم 

مقدمه

از مهره داران قادرند که ساختارهای بسیار پیچیده بدن  تنها یك گروه 
در  را  یا چشم هایشان  اندام های حرکتی، دم، نخاع شوکی  خود مثل 

طول زندگی خود ترمیم کنند: دوزیستان دم دار.

از دوزیستان دم دار می توان به سمندرهایی اشاره کرد که در آبگیرهای 
سراسر آمریکای شمالی و اروپا یافت می شوند.

ها  گزولوتل  آ و   )Notophthalmusviridescens( ها  نیوت 
در  که  هستند  سمندرها  از  )Ambystomamexicanum(انواعی 

گیرند. می  قرار  مطالعه  مورد  بیشتر  زیست شناسی  تحقیقات 

غالب مردم گمان می کنند که مارمولك ها نیز می توانند اعضای قطع 
به عنوان یك نمونه  توان  را نمی  این مورد  اما  ترمیم کنند  را  شده خود 

کامل از ترمیم در مهره داران در نظر گرفت. مارمولك ها، معمواًل برای 
خالصی از شر شکارچیان اقدام به انداختن دم خود می کنند. این دم 
بعدها دوباره رشد خواهد کرد اما  مسلما همانند دم اولیه او نخواهد شد. 

دکتر علیرضا کیخسروي - سحر متقیانفر - مریم اردیخاني - ریحانه داورپناه

چکیده
 انسان ها از گذشته دور همواره در تالش بوده اند تا به اطالعاتي درباره چگونگي تغییراتي که مهره داران در حین گذر از دوران جنیني به دیگر مراحل
 زندگي با آن مواجه بوده اند، دست یابند. به راستي چگونه اندامي که در حال رشد مجدد است، پي مي برد که چه بخشي از این اندام ها از دست رفته

 و نیازمند بازسازي است؟

چرا در بخش آسیب دیده ای مانند بدن انسان، پوست بدن در برابر جراحت ایجاد شده از بدن محافظت نمي کند؟

  یا این که چگونه بافت بدن بالغ این جانوران توانسته است ویژگي هاي جنیني خود را حفظ کرده و با کمك آن ها در محل قطع عضو، اندام از دست
 رفته را بازسازي کند؟

 این ها نمونه اي از سواالتي است که ذهن محققان زیست شناسي را به خود مشغول کرده است. آن ها بر این باورند که اگر بتوانند به اطالعاتي
 درباره چگونگي انجام این فرآیند دست یابند، مي توانند از این روش براي بازسازي اندام هاي از دست رفته و درمان جراحات ایجاد شده در بدن

 انسان ها نیز استفاده کنند.

بعدي در مراحل  اما  یکسان است،  اولیه  در مراحل  آسیب هایي  برابر چنین  در  ترمیم عضو  قابلیت  دارای  و گروه های  انسان ها  واکنش   اگرچه 
 این موجودات روش متفاوتي را براي احیاي اندام ها در پیش مي گیرند که وجه تمایز آن ها با موجودات دیگر است. واکنش بدن انسان اغلب
 به صورت ترمیم جزئي و ایجاد زخم در محل آسیب دیده است، که این مي تواند نشان دهنده توانایي بالقوه انسان ها در بازسازي اندام هایي نظیر

دست یا پا نیز باشد.

گیرند بهره  خود  نهفته  توانایي هاي  از  جانوران  این  مشابه  روشي  به  بتوانند  باید  نیز  انسان ها  هدف،  این  به  دستیابي  براي  مي رسد  نظر  به   
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الزم به ذکر است، در صورتی که مارمولك پای خود را از دست دهد 
آن پا هرگز مجددًا رشد نخواهد کرد.

نوزادان قورباغه ها نیز قادر به ترمیم دم قطع شده خود هستند، اما 
ترمیم  به  قادر  و دیگر  داده  از دست  را  توانایی  این  متامورفوز  از  پس 

بود. اعضای قطع شده خود نخواهند 

دوزیستان دم دار توانایی خارق العاده ای در ترمیم کامل بافت های 
توانند این کار را در طول زندگی خود  پیچیده بدن خود داشته و می 

تکرار کنند. بارها  و  بارها 

ترمیم  عضو  که  است  این  است،  توجه  جالب  همه  از  بیش  که  آنچه 
عضو  مشابه  کاماًل  کارکرد،  نظر  از  هم  و  ظاهری  نظر  از  هم  شده، 
هنوز  حیوانات  این  در  ترمیم  چگونگی  دقیق  مکانیسم  است.  اولیه 
در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما عده ای از دانشمندان معتقدند که 
ترمیم عضو قطع شده در سمندرها در واقع با تمایز سلول های ناحیه 

قطع عضو شده صورت می گیرد.

حالت  یافته،  تخصص  های  سلول  آن  طی  که  است  فرآیندی  تمایز 
تخصصی  فرم  با  هایی  سلول  به  و  داده  دست  از  را  خود  تخصصی 

پایه تبدیل می شوند.  یا در واقع به سلول های  کمتر 

های  سلول  جداسازی  یا  شناسایی  به  موفق  دانشمندان  تاکنون 
اند. بنیادی در این موجودات نشده 

مطالعه  دالیل  مهمترین  از  یکی  است  ممکن  مسئله  این  بنابراین، 
ترمیم بافت در این موجودات باشد چرا که فرآیند ترمیم بافت در این 
بنیادی صورت می  آنچه که در اصل توسط سلول های  با  موجودات 
گیرد کاماًل متفاوت است. این بدین معنا نیست که وجود سلول های 
بلکه  نیست،  ضروری  و  الزم  موجودات  این  ترمیم  فرآیند  در  بنیادی 
دم  دوزیستان  در  سلولی  تمایز  فرآیند  است  ممکن  که  رود  می  گمان 
pluripotent )شاید سلول  دار مشابه فرآیند تولید محلی سلول های 
های بنیادی یا سلول های بسیار شبیه به آن ها( باشد. وجود اعصاب 

نیز در فرآیند ترمیم ضروری است.

را  خود  عصب  شدن،  قطع  هنگام  به  حرکتی  عضو  یك  که  صورتی  در 
گرفت.  نخواهد  صورت  ترمیم  فرآیند  عضو  آن  در  دیگر  دهد  دست  از 
مورد  شیمیایی  عناصر  یا  رشد  فاکتورهای  شدن  آزاد  مسئول  اعصاب، 
توان  می  ذکر شده  مطالب  به  توجه  با  ترمیم هستند.  فرآیند  برای  نیاز 
فرصت  و  بوده  توجهی  جالب  بسیار  موجودات  سمندرها  این  که  گفت 
فوق العاده ای را برای مطالعه مکانیسم های منتهی به ترمیم و بازسازی 
ساختارهای پیچیده مهره داران را در اختیار دانشمندان قرار می دهند.

بازسازي اندام هاي از دست رفته بدن در دنیاي حیوانات:
بازسازي اندام هاي از دست رفته بدن در دنیاي حیوانات تنوع گسترده 
توانند نوک انگشتان خود را  اي دارد. در حالي که انسان ها تنها مي 
بدن  به رشد مجدد کل  قادر  که  دارند  کنند، حیواناتي وجود  بازسازي 

خود از تنها چند سلول هستند.

انگیزترین  هیجان  از  اي  مجموعه  گزارشي  در   New Scientist  
نمونه هاي بازسازي اندام ها در میان جانوران را ارائه کرده است.

سمندرخال قرمز :
در سال 1768 پزشکي به نام »الزارو اسپاالنزاني« به بررسي فرآیند 
ترمیم و بازسازي دست ها و پاها در سمندر آبي پرداخت. مانند همه 
تواند دم، چشم ها و حتي دست  سمندرها، گونه سمندر آبي نیز مي 

و پاي کامل خود را بازسازي کند.

زماني که یک سمندر دست و پاي خود را از دست مي دهد، سلول 
یک  و  شوند  مي  تبدیل  بنیادي  هاي  سلول  به  جراحت  ناحیه  در  ها 
توده سلولي با عنوان »بالستما« را تشکیل مي دهند، که از این توده 

دست و پا دوباره رشد مي کند. 

نشان  لندن  کالج  دانشگاه  محققان  نیز   2007 سال  در  تحقیقي  طي 
دادند که پروتئیني با عنوان »NAG« در سمندرهاي خال قرمز توسط 
و  گیري  شکل  کلید  که  شود  مي  ترشح  عصبي  و  پوست  هاي  سلول 

ایجاد توده سلولي بالستماست.

کرم هاي پالناریا :
کافي است یک کرم پالناریا را از وسط به 2 نیم تقسیم کنید تا در یک 
چشم به هم زدن 2 کرم پالناریا داشته باشید. این کرم هاي پهن غیر 
انگلي که در آب یا محیط هاي مرطوب روي خشکي زندگي مي کنند، 
از نظر تنوع هزاران گونه هستند و از نظر اندازه نیز از گونه هاي یک 
میلي متر تا گونه هاي 60 سانتي متري شکارچي را شامل مي شوند. 
بافت  و ساختار  الگو  تغییر  و  تکثیر سلولي  از طریق  پالناریا  کرم هاي 
عنوان  با  نشده  متمایز  بنیادي  هاي  از سلول  استفاده  با  موجود  هاي 

»نئوبالست ها«، اندام هاي خود را بازسازي مي کنند.
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و  ها  آن  دم  سراسر  در  منظم  طور  به  که  دارند  شکست«  »صفحات 
بین مهره ها وجود دارد. براي جداسازي دم، ماهیچه هاي خاصي در 
محل »صفحات شکست« منقبض و مهره ها متالشي مي شود. سپس 
تا خون  اطراف مهره دمي منقبض مي شود  در  ماهیچه هاي دیگري 

ریزي را به حداقل برساند. 

یافته  تکامل  دفاعي  سیستم  این  ها  آن  بدن  در  که  هایي  مارمولک 
پس  حتي  که  هستند  رنگي  درخشان  هاي  دم  داراي  اغلب  است، 
به  شکارچي،  توجه  جلب  با  تا  است  حرکت  به  قادر  نیز  جداسازي  از 

مارمولک فرصت فرار بدهد.

دم جداشده حیوان با استفاده از یک میله غضروفي در محل استخوان 
قطع شده ستون فقرات، دوباره رشد مي کند. 

سرپایان:
»هکتوکوتیلوس«  عنوان  با  بازویي  اختاپوس،  مانند  نر  پایان  سر  در 
وظیفه انتقال اسپرم به جنس ماده را برعهده دارد. محققان دانشگاه 
موجودات  این  مثلي  تولید  رفتارهاي  بررسي  از  پس  کالیفرنیا  برکلي 
دریافتند که این بازو در حین جفت گیري از بدن اختاپوس نر جدا مي 
اتمام  از  البته پس  و  ماند  باقي مي  به بدن جنس ماده  شود و متصل 

جفت گیري، دوباره در بدن جنس نر بازسازي مي شود.
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مصاحبه
دکتر آقای  جناب  خدمت  در  ژنوم  نشریه  از  شماره  این   در 
حکیم دانشاه  جانورشناسی  درس  استاد  کیخسروی   علیرضا 

هستیم. سبزواری 

ما قرار  اختیار  از وقتی که در  با سالم و سپاس 
پژوهشی  و  تحصیلی  زندگی  مورد  در  ابتدا  دادید. 

خود،  توضیحاتی را بفرمایید؟
 من تحصیالت دانشگاهی ام را از سال 1377 آغاز کردم که در رشته 
زیست شناسی شاخه علوم جانوری در دانشگاه گلستان فعلی در شهر 
پذیرفته شدم. سپس در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد  گرگان 
تحقیقاتی  کار  شدم.  پذیرفته  جانوری  علوم  رشته  اصفهان  دانشگاه  در 
من در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه انگل شناسی مولکولی بود. سال 
دانشگاه حکیم  پایان رساندم.  سال 138٤در  به  را  ارشدم  1383 دوره 
سبزواری به عنوان عضو هیأت علمی طرح سربازی شروع به فعالیت 
کردم و تا سال 1387در این دانشگاه مشغول به تدریس و تحقیق بودم. 
اوایل سال1388 در مقطع دکتری از یکی از دانشگاه های کشور آلمان 
که در شهر رگنسبورگ بود پذیرش گرفتم. عمده کار تحقیقاتی من در 
های  خرچنگ  تاکسونومی  و  مولکولی  فیلوژنی  مورد  در  دکتری  مقطع 
آب شیرین ایران بود. خوشبختانه شروع تحصیلم در آنجا با گرفتن یک 
بورسیه تحصیلی خیلی معروف به نام DAAD همراه بود و این موضوع 
به من در راستای ادامه تحصیل کمک بسیاری کرد. بهمن سال 1392 

تحصیلم در آنجا خاتمه پیدا کرد و از رساله دکتری خودم دفاع کردم. 

به دلیل اینکه عالقه داشتم در شهر خودم فعالیت کنم به کشور ایران 
برگشتم و در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به کار شد.

بازارکار  رشته جانورشناسی برای ادامه تحصیل و 
چه جایگاهی دارد؟

 دوست دارم از زوایه دیگری به این سؤال نگاه کنم، این که در درجه 
اول اهمیت این رشته چقدر است؛ زیرا وقتی اهمیت را بدانیم طبیعتا 
شناسی  زیست  بگیریم.  تصمیم  کار  بازار  مورد  در  توانیم  می  بهتر 
پایه  علوم  جزء  و  محض  شاخه  یک  جانوری  علوم  رشته  مخصوصا 
است. هنگامی که شاهد آزمایشات کلینیکال در علم پزشکی هستیم 
می  استفاده  جانوری  های  مدل  از  ها  آن  تمام  که  شویم  می  متوجه 
کنند و یا ربات ها که تمام الگو های حرکتی آن ها برگرفته از جانوران 
شود.  می  استفاده  جانوری  الگوهای  از  بیولوژیک  کنترل  در  یا  است 

این ها تمام گوشه ای از اهمیت این رشته را می رساند .

یک جانورشناس می تواند در پرورش اقتصادی جانوران نقش بزرگی 
موارد  طبی  زالوی  پرورش  مورد  در  مثال  عنوان  به  باشد،  داشته 
در علوم  آن متخصص  پرورش دهندگان  متاسفانه  بسیاری است که 

نیستند. زیستی 

انتظار می رود در واقع یک زیست شناس مسئولیت این کار را برعهده 
در  ها  آن  سموم  که  چرا  است  مهم  بسیار  هم  عقرب  پرورش  بگیرد. 
از طرف دیگر جانورشناس می  زیادی دارد.  صنعت داروسازی کاربرد 
تاریخ  های  موزه  وحش،  حیات  های  موزه  ملی،  های  پارک  در  تواند 
نقش  ایفای  زیست  محیط  با  مرتبط  های  سازمان  در  حتی  و  طبیعی 
محقق  عنوان  به  و  شود  دانشگاهی  محیط  وارد  تواند  می  حتی  کند. 

یک جایگاه دانشگاهی را به خود اختصاص دهد.

ادامه تحصیل وجود  مورد  در  در علم جانور شناسی  ویژگی خوبی که 
دارد این است که دانشجویان می توانند پا را فراتر از رشته های موجود 
در وزارت علوم بگذارند و  رشته های  علوم پزشکی اعم از رشته های 
کنند.  انتخاب  را  پزشکی  شناسی  حشره  و  شناسی  انگل  فیزیولوژی، 
فیزیولوژی  و  جانوری  سیستماتیک  های  رشته  توانند  می  همچنین 

جانوری را در مقطع دکتری در وزارت علوم ادامه دهند .

در  ندارد.  وجود  تحصیل  ادامه  برای  خاصی  محدودیت  خوشبختانه 
یا  فرد  در ذهن  دارد  احساس می کنم وجود  واقع محدودیتی که من 

دانشجویی است که قصد ادامه تحصیل دارد.
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راه موفقیت شما در این رشته چه بود؟
راه موفقیت برای هر فرد متفاوت است. ویژگی بارزی که در من وجود 
دارد این است که خیلی پر تالش هستم. هنگامی که هدفی داشته باشم 
در راه رسیدن به آن هدف تمام تالشم را به کار می گیرم و طبیعتا شاید 

به خیلی از اهداف کوچک و بی اهمیت دست نیابم.

عالوه بر این من در زمان شروع تمام هدف هایم را تا نقطه پایانی در 
دهم،  می  قرار  شرایط  آن  در  را  خودم  و  کنم  می  سازی  شبیه  ذهنم 
بهتر  را  پیدا کنم و هدفم  انگیزه مضاعف  باعث می شود که من  این 

دنبال کنم .

به طور کلی به دانشجویان توصیه می کنید برای ادامه 
تحصیل در ایران بمانند یا به کشورهای دیگر بروند؟

اگر کسی قصد ادامه تحصیل داشته باشد توصیه می کنم کشور های 
خارجی مخصوصا کشورهای پیشرفته مانند آلمان ، انگلیس ، آمریکا 
، کانادا ، سوئد و ... را انتخاب کند. چون تحصیل در چنین کشورهایی 
واقعا تجربه دیگری است. به نظر من علم در آن کشور ها معنای واقعی 
شده  تر  کمرنگ  معنی  این  ما  کشور  در  متاسفانه  اما  دارد،  را  خودش 
است. در کشور های خارجی این امکان وجود دارد که با پژوهشگران 
به نام و گروه های تحقیقاتی دارای تجهیزات پیشرفته همکاری کنیم 
و تجربه های بسیار خوبی به دست آوریم. در آنجا با انواع فرهنگ ها 
افرادی که در دنیا در آن حوزه تخصصی  با بهترین  آشنا می شویم و 
است  هایی  مزیت  موارد  این  همه   . کنیم  همکاری  کنند،  می  کار  ما 
بر  ادامه تحصیل در کشور های پیشرفته وجود دارد. عالوه  برای  که 
این تحصیل در خارج از کشور می تواند باعث ارتقاء سطح دانش زبان 
کادمیک و علمی  افراد شود و این مورد برای ارتباط در محیط های آ

بسیار حائز اهمیت است.

مجموع  در  را  شناسی  زیست  رشته  دانشجویان 
چگونه می بینید؟

 این که شخصی رشته زیست شناسی را انتخاب می کند نشان دهنده 
شجاعت بسیار او برای یادگیری بی حد و حصر است؛ زیرا رشته زیست 
شناسی بسیار گسترده است و یادگیری این علوم نیازمند وقت گذاشتن، 
را  شناسی  زیست  رشته  که  کسی  شخصا  من  است.  اشتیاق  و  انگیزه 

انتخاب می کند، تحسین می کنم.
اما  بینم،  می  خوب  را  شناسی  زیست  رشته  دانشجویان  مجموع  در 
متاسفانه در سال های دوم به بعد دانشجویان انگیزه اولیه خود را از 
تعریف  باشیم که در  ما  تا حدی مقصر خود  دست می دهند که شاید 
اهداف خوب عمل نمی کنیم و از طرفی هم خود دانشجویان پویایی 
الزم برای یادگیری را ندارند. هر چه شما بیشتر مشغول یادگیری باشید 
سوال های بیشتری در ذهن شما ایجاد می شود و این سوال ها شما 
را به سمت تکامل و پیشرفت بهتر سوق می دهد و به شما برای آینده 

بهتر کمک می کند .

توصیه شما به دانشجویان چیست و سخن آخر؟
سعی  که  است  این  شناسی  زیست  رشته  دانشجویان  با  آخرم  سخن   
مطالعه  ببرند،  را  استفاده  بهترین  اند  گرفته  قرار  که  مسیری  در  کنند 
شناسی  زیست  حوزه  در  را  خود  دانش  دایره  و  کنند  بیشتر  را  شان 
برای  شود  ای  انگیزه  بتواند  موارد  این   رعایت  با  تا  دهند  افزایش 
استفاده بهتر از این علم. در این صورت زمانی که تحصیلشان خاتمه 
این دانش خود در  از  را بگیرند که  توانند بهترین تصمیم  یابد می  می 
چه زمینه ای استفاده کنند. خواه افراد بخواهند وارد بازار کار شوند و 
بهره  دیگر  یا شغل های  اشتغالی  به صورت خود  بازار  در  علمشان  از 

ببرند و خواه قصد ادامه تحصیل داشته باشند. 

قطعا افزایش دانش در این حوزه می تواند انگیزه دانشجویان را بیشتر 
کند، لذت آن ها را از تحصیل در این رشته افزایش دهد و آن ها را به 

نقطه بسیار خوبی هدایت کند.

مقاالت
Atarbolana makranensis, a new species of Cirolanidae )Crustacea, Iso-
poda( from Makran, Iranian coast of the Gulf of Oman
Atarbolana makranensis, a new species of Cirolanidae )Crustacea, Iso-
poda( from Makran, Iranian coast of the Gulf of Oman
 Description of a new freshwater crab species of the genus Potamon
 )Decapoda, Brachyura, Potamidae( from Iran, based on morphological
and genetic characters
 Description of a new freshwater crab species of the genus Potamon
 )Decapoda, Brachyura, Potamidae( from Iran, based on morphological
and genetic characters
 Genetic diversity in the European stone crayfish, Austropotamobius
 torrentiumin southeastern Europe with special emphasis on Bulgarian
populations
 Life history traits and patterns of sexual dimorphism in the freshwater
 crab Potamon ibericum )Bieberstein, 1809( )Decapoda: Brachyura:
Potamidae( from the western Alborz Mountains, Iran
 Life history traits and patterns of sexual dimorphism in the freshwater
 crab Potamon ibericum )Bieberstein, 1809( )Decapoda: Brachyura:
Potamidae( from the western Alborz Mountains, Iran
 MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DIVERSITY IN THE
POTAMON RUTTNERI - P. GEDROSIANUM SPECIES COM-
PLEX )DECAPODA: BRACHYURA( INDICATE NEED FOR TAX-
ONOMIC REVISION
 MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR DIVERSITY IN THE
POTAMON RUTTNERI - P. GEDROSIANUM SPECIES COM-
PLEX )DECAPODA: BRACHYURA( INDICATE NEED FOR TAX-
ONOMIC REVISION
 Population genetic structure and demographic history of the freshwater
crab Potamon elbursi )Brachyura: Potamidae( from the Alborz Moun-
tains in northern Iran
رکورد جدید از گونه های زودمیران )Ephemeroptera: Insecta( از برخی رود خانه های 

مازندران و گلستان

فراوانی پشه خاکی های شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی در تابستان 139٤
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معرفی رشته

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

مهناز ایزی

معرفی رشته:
زیستی  علوم  از  ای  شاخه  فیزیولوژی،  ارشد  کارشناسی  دوره 
های  دستگاه  و  اندام  بافت،  سلول،  اعمال  چگونگی  که  است 
بدن را مورد مطالعه قرار می دهد. در فیزیولوژی نقش تغییرات 
محیطی اعم از تغییرات محیط داخلی و یا محیط خارجی بر 
فرآیندهای زیستی، مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تاثیر 
متقابل فرایندهای زیستی بر یکدیگر و روابط بین آن ها مورد 

تحقیق واقع می شود.

کنکور  رشته  انتخاب  متقاضیان  بیشتر  آشنایی  برای  ادامه  در 
و  استخدام  دنبال  به  کاریابی  و  بازارکار  در  که  افرادی  نیز  و 
شغل هستند، اطالعات بیشتری شامل: برنامه درسی)سرفصل( 
و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد فیزیولوژی، 
معرفی رشته های دکترای فیزیولوژی )به منظور ادامه تحصیل 
در مقاطع باالتر آموزش عالی( و معرفی مشاغل و بازارکار این 

رشته ارایه می شود.

رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به 
این رشته بر اساس دفترچه کنکور ارشد 

سال 1395
شناسی،  جانور  شناسی،  زیست  فیزیولوژی،  کارشناسی 
پرستاری، فیزیوتراپی، مامایی، علوم آزمایشگاهی، علوم دلرویی، 
بینایی  گفتاردرمانی،  تشریح،  علوم  بیوشیمی،  فارماکولوژی، 
سنجی، شنوایی شناسی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، 

هوشبری و اتاق عمل

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه سال1395 
 فیزیولوژی )3(_ بیوشیمی )1(_ زیست شناسی جانوری ) 

2(_ زبان عمومی )3( است.

برنامه درسی )سرفصل( ارشد فیزیولوژی و 
تعداد واحدها

تعداد کل واحدها : 32 واحد

دروس اختصاصی اجباری : 19 واحد

دروس اختصاصی اختیاری : 7 واحد

پایان نامه : 6 واحد
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موقعیت های استخدام، مشاغل و بازارکار ارشد فیزیولوژی
 استاد دانشگاه، پژوهشگر، معلم	

 سایر مشاغل ارشد فیزیولوژی بر اساس جدیدترین طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت 	

 پرستاری و مامایی	

ظرفیت پذیرش رشته ارشد فیزیولوژی

دانشگاه هایی که در رشته فیزیولوژی مقطع 
بر  دانشجودارند  پذیرش  ارشد  کارشناسی 

اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1395
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کارنامه های برتر

منابع:
http://iranianpath.com

html.physiology-string-the-about-89/physiology/sciences-medical-basic/masters/com.phdpezeshki//:http

http://iranianpath.com/Master/Medical/Physiology/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C2699.html
http://phdpezeshki.com/masters/basic-medical-sciences/physiology/89-about-the-string-physiology.html
http://phdpezeshki.com/masters/basic-medical-sciences/physiology/89-about-the-string-physiology.html
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معرفی سازمان
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

تاریخچه و اهداف پژوهشگاه
توجه به علم و تکنولوژي براي دستیابي به پیشرفت و استقالل واقعي از 
عناصر اساسي فرهنگ جهان معاصر به شمار مي آید. بي شك، شناخت 
پژوهش  انجام  و همچنین  آن ها  کاربرد  و  فنون جدید  و  درست علوم 
هاي متناسب با نیازهاي جامعه، عامل اصلي رشد و توسعه فرهنگي، 
به  توجه  بدون  که  است  بدیهي  است.  اقتصادي  و  صنعتي  اجتماعي، 
این امر، تحقق اهداف آموزشی و پژوهشي به نحو مطلوب امکان پذیر 
نخواهد بود. بنابر این، بین پیشرفت هاي علمي و فني از یك سو و رشد 
ناگسستني  و  مستقیم  اي  رابطه  دیگر  سوي  از  پویا  و  فراگیر  توسعه  و 

برقرار است. 

پژوهش هاي مستمر علمي، در قلمروهاي مختلف دانش بشري طبیعتًا 
تحوالتي را ایجاد مي کند و افق هاي جدید و روشني را براي دسترسي 

به فرآورده هاي بدیع و بي سابقه پیش روي قرار مي دهد. 

بر این اساس، تاریخ زیست شناسي، در روند تحول خود گاهی به نقاط 
زیست  در  حاصل  چشمگیر  هاي  پیشرفت  است.  یافته  دست  عطفي 
به  بیوشیمیایي،  و  به ویژه در پژوهش هاي ژنتیکي  شناسي مولکولی، 
کمك فنون و روش هاي دستکاري ژن ها و پیدایش مهندسي ژنتیك، 
با  است.  آورده  وجود  به  تجربي  علوم  عرصه  در  را  انقالبي  حقیقت  در 
اطمینان مي توان گفت که مهندسي ژنتیك شگفت انگیز ترین رخداد 
علمي_ تجربي است که بشر تاکنون به آن دست یافته است، وبدیهي 
گاهي جامع و ریشه اي از چگونگي پیدایش، استقرار و کاربرد  است که آ

آن ضروري است.

مهندسي ژنتیك و زیست فناوري در زمینه هاي مختلف علمي زیستي 
کاربردهاي  صنعت(  و  دارویي  و  پزشکي  علوم   – کشاورزي  )مانند 
ارزشمندی دارد، که آثار خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زندگي 
روزمره انسان و در عرصه هاي گوناگون علمي، پژوهشي، اقتصادي، 

صنعتي، اجتماعي و فرهنگي ظاهر ساخته است.

یك  عنوان  به  فناوري،  زیست  و  ژنتیك  مهندسي  ملي  پژوهشگاه 
به  و  صنعتي   – علمي  تحقیقات  انجام  منظور  به  و  پژوهشي  موسسه 
گسترش  شوراي   ۳0/۳/66 ي  مصوبه  براساس  کاربردی،  ویژه 
اهدافي  به  نیل  جهت  در  سو  یك  از  تا  گردید،  تاسیس  عالي  آموزش 
پزشکي،   زیستي،  علوم  مختلف  هاي  زمینه  در  تحقیقات  چون 
کشاورزي، دارویي و بیوتکنولوژي گام بردارد و از سوي دیگر، آموزش و 

دانشگاه  محققان  و  متخصصان  تربیت 
حال  در  گیرد.  عهده  به  را  کشور  هاي 
حاضر، بیش از 200 نفر در بخش هاي 
خدماتي  و  اداري  پژوهشي،  مختلف 
این،  بر  عالوه  کنند.  مي  فعالیت  مرکز 
پژوهشگران  و  متخصصان  از  تعدادي 
و  آموزشي  مراکز  و  ها  دانشگاه  سایر 

تحقیقاتي داخل و خارج از کشور، از طریق انجام طرح هاي تحقیقاتي 
مشترك و برگزاري دوره هاي آموزشي با پژوهشگاه همکاري مي کنند.

همایش ها و کارگاه ها
پاسخ  سطح  روش  به  سازی  بهینه  و  آزمایش  طراحی  آموزش  دوره    •

 )RSM(

•  کارگاه تولید رویان موش با استفاده از تکنیک لقاح آزمایشگاهی 

•  کارگاه انجماد شیشه ای رویان موش 

 NGS Workshop  •

 miRNA-seq -هفدهمین کارگاه نسل جدید تعیین توالی  •

 RNA-seq -چهاردهمین کارگاه نسل جدید تعیین توالی  •

•  اولین سمپوزیوم لیپدومیك واثرات هایپرلیپدمیا 

•  کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول و روش های انتقال ژن 

•  هفدهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی 

 GLP برنامه کارگاه  •

رسالت این سازمان چیست؟
الف- ما تولید کننده علم و خالق فناوري هاي زیستي هستیم.

ب-  ما براي رفع تنگناهاي علمي و اجتماعي، ایجاد زمینه هاي رشد 
علمي و اقتصادي، تربیت محققان مجرب، دستیابي به دانش فني الزم 
که  کشور  خودکفایي  به  کمك  و  زیستي  هاي  فناوري  توسعه  در جهت 

مهدیه دربهشتی
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حاصل آن ها کسب اقتدار ملي و افتخار بین المللي براي ملت ودولت ایران است به وجود آمده ایم.

پ- بقاي ما در گرو رسیدن به اهداف فوق است، زیرا بدون کسب این اهداف وجود ما مفهومي ندارد.

ت- ما در تماس دائم با مراکز علمي معتبر داخل و خارج کشور هستیم و این تماس ها را توسعه خواهیم داد تا علم و دانش روز را کسب کرده، 
با نوآوري هاي موفق خود، در مقابله با  نیازهاي اساسي و مشکالت سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را بهتر تشخیص داده و 
آن ها کنش مناسب نشان دهیم. فلسفه وجودي ما ایجاد محیطي سالم براي بقاي هموطنان، کمك به سالمت و بهداشت آنان و خدمت به 

جامعه بشري است.

ث-  ارزش بنیادي ما نه پول است، نه ابزار، هر چند هر دو را براي ادامه کار الزم داریم، ارزش بنیادي ما نیروي انساني متخصص و متعهد است 
)نیروهاي فکري مسئول(.

ج- ما عزم آن داریم تا با تالش در جهت دستیابي به علم و فناوري هاي زیستي نوین، سایر فناوري ها را تحرك بخشیده و راه حل هایي براي مسایل 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور پیدا کنیم و از این راه، حمایت هاي سیاسي و مالي مسئولین طراز اول کشور و مردم را به دست آورده و به 

سمت اهداف عالي خود براي تبدیل شدن به یك مرکز علمي پیشتاز در منطقه خاورمیانه و جهان حرکت نماییم.

چ-  وجه تمایز ما با سایر مراکز علمي نو، بودن دانش ما است .

آدرس پژوهشگاه:

اتوبان تهران -کرج،کیلومتر 15،شهرك علم و فناوري پژوهش ،بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیك و زیست فناوري

کدپستي:1٤97716316 

صندوق پستي: 161/1٤965

تلفن: ٤٤787301-10

نمابر:٤٤787399 

   info@nigeb.ac.ir :ایمیل

http://www.nigeb.ac.ir/web/guest/149
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معرفی کتاب
فاطمه سادات حسینی - فائزه برآبادی

 مشخصات کتاب
عنوان کتاب: اطلس عجیب ترین حیوانات جهان

موضوع: زیست شناسی جانوری
Paula Hammond :نویسنده

زبان: انگلیسی 
Marshall Cavendish :ناشر

سال انتشار: 2011
تعداد صفحات: 224

در کتاب فوق العاده ی اطلس عجیب ترین حیوانات جهان، ۵0 مورد از 
موجودات عجیب و غریب که برخی برای ما آشنا هستند، پیدا می شود 

که به نظر بسیار دنج هستند. 
اگر انسان ها توانسته اند عمیق ترین اقیانوس ها، خشک ترین بیابان ها 
و بلند ترین کوه ها را کشف کنند، پس می توان انتظار داشت چیز های 
باشید  داشته  نظر  در  کنند.  اضافه  ها  این شگفتی  فهرست  به  دیگری 
هنوز مکان هایی وجود دارند که انسان ها به آن جا پا نگذاشته اند و چه 

بسا تعداد این موجودات بیشتر از این ها باشد.
از بزرگترین کنجکاوی های طبیعت می توان به این موارد اشاره کرد: 
پستاندارانی که می توانند پروازکنند، پرندگانی که نمی توانند پرواز کنند، 
قورباغه هایی به اندازه ی ناخن، پرندگانی به بزرگی اسب ها، ژله های 
بدون مغز و وحشی، موجوداتی با توانایی باال و کارشناس در استتار و ...
گونه   ۵0 به  عمیق  نگاه  جهان  حیوانات  ترین  عجیب  اطلس  کتاب 
جانوری مثل اسب دریایی، کواال، زرافه Craziest fish، میمون شبگرد 
هندی، هد هد، مانتیس، موش صحرایی و ... را ارائه می دهد و شامل 

نقشه های توزیع جغرافیایی جانوران است. 
شمالی،  آمریکای  استرالیا،  آسیا،  )آفریقا،  منطقه  توسط  کتاب  این 
آمریکای مرکزی و جنوبی، اروپا و اقیانوس ها( سازماندهی شده است 
که هر کدام شامل توصیف 6 تا ۸ حیوان جالب است. هر شرح شامل 
به  عمر  طول  و  رژیم  وزن،  )اندازه،  کلیدی  واقعیت  چند  عکس،  یک 
عنوان مثال(، تصاویر حیوان، یک صفحه نمایش چهار صفحه ای که 
جنبه رفتار حیوان را نشان می دهد و جعبه ای را که حیوان را با موجودی 

مشابه مقایسه می کند، نشان می دهد.
این انتخاب طیف وسیعی از حیات وحش را شامل می شود. این کتاب 
یکی از ابزارهای تحقیقاتی قوی برای محققان است. عالوه بر این، هیچ 
در  ندارد.  انتخاب شدند، وجود  که چرا ۵0 حیوان  این  برای  توضیحی 

واقع، بعضی از آن ها ممکن است به نظر بسیار دگرگون باشند.
کار  ناشر  و  نویسنده، سردبیر  عنوان  به  از 1۳ سال  بیش  هاموند  پائوال 
کرده است و متخصص در زمینه های غیر داستانی و کتاب های مرجع 
و  شناسی  بوم  در  متعدد  مجالت  در  پائوال  ای،  حرفه  دوران  در  است. 
دنیای طبیعی، از جمله اطلس حیوانات در خطر انقراض و کوسه ها و 

هیوالهای زیر آب کار کرده است .
اطالعات در این کتاب تنها به عنوان یک راهنمای عمومی عمل می کند. 

نویسنده و ناشر بهترین تالش خود را در این زمینه انجام داده اند.

 بخش های کتاب شامل :
• قاره ی آفریقا شامل 6 جانور 	
• قاره ی آسیا شامل 7 جانور 	
• قاره ی استرالیا شامل 7 جانور	
• قاره ی آمریکای شمالی شامل 7 جانور 	
• قاره ی آمریکای مرکزی و جنوبی شامل ۸ جانور	
• قاره ی اروپا شامل 7 جانور	
• قاره ی اقیانوسیه شامل ۸ جانور 	
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 مشخصات کتاب
های سیگنال  حیوانات:  رفتار  و  ها  فرومون  کتاب:   نام 

شیمیایی و اثرات
شاخه: علوم حیات و زیست شناسی- زیست شناسی جانوری

 Tristram D.Wyatt : نویسنده
سال انتشار: 2014

ویرایش: دوم
تعداد صفحات: 424

پیام دهنده ای است که اعضای یک گروه   ) Pheromone فرومون) 
مواد  ها  فرومون  کنند.  می  تحریک  را  جانوران  یا  گیاهان  از  خاص 
تولید کننده  بدن  از  را خارج  پیام  قادرند گیرندگان  شیمیایی هستند که 
های  فرومون  بگذارند.  تأثیر  ها  آن  رفتار  بر  و  کنند  تحریک  پیام،  ی 
گوناگونی، از جمله فرومون های هشدار دهنده، فرومون های آمیزش 

جنسی، و فرومون های دنباله دار غذا وجود دارند. 
برای نمونه، فرومون موجود در ادرار سگ ها، قلمرو آن ها را مشخص 

می کند یا می تواند برای جذب جنس مخالف مؤثر باشد.
از  تاب  باالن مثل کرم شب  فرومون حتی راه شناسایی در جنس قاب 

فواصل دور است.
ی  همه  رفتار  ی  زمینه  شیمیایی،  ارتباطات  دیگر  انواع  و  ها  فرومون 

حیوانات است.
با تکیه بر نقاط قوت ویرایش اول )نسخه ی اول(، به طور گسترده متن 
اصلی در موضوع به رسمیت شناخته شده است. این کتاب مروری جامع 

بر نحوه ی کار فرومون است.
انجام  پیشرفت های  برای  و  بطور گسترده ای اصالح شده  این کتاب 
شده در ده سال گذشته گسترش یافته است. این کتاب اکتشافات کامل 
از زمینه های تکاملی و رفتاری ارتباطات شیمیایی همراه با مقدمه ای 
کامل با پایه ی عصبی و مولکولی و درک سیگنال از طریق التهاب ارائه 

می دهد.
ترکیب  یک   Wyatt آید،  می  بدست  بیشتری  تخصص  که  زمانی  در 
را در سراسر ملک حیوانات  نمونه هایی  ارائه می دهد،  فرد  منحصربه 

ادغام می کند.
اهمیت  و  انسانی  های  فرومون  انتقادی،  طور  به  پایانی  فصل  در   

غربالگری در زیست شناسی انسان مورد بررسی قرار می گیرد.
گسترده و خوانا بودن این کتاب را یک منبع بی نظیر برای دانشجویان 
ژنومیک،  ژنتیک،  های شیمی،  زمینه  از  وسیعی  در طیف  محققان  و 
و  تکامل  زیست،  محیط  در  اعصاب  علوم  و  مولکولی  شناسی  زیست 

رفتار، ساخته است.

این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:
•  حیوانات در دنیای شیمیایی

•  روش های شناسایی و مطالعه ی شیمی معدنی
•  فرومون، نشانه های شیمیایی و انتخاب جنسی

•  باهم آمدن و جداکردن؛ فرومون های جمع کننده و میزبان
•  نشانه گذاری فرومون

•  رفتار اقلیمی، فرومون، و اثر مخلوط
•  فرومون ها و سازمان اجتماعی

•  مبارزه یا پرواز: فرومون ها و نشانه ها
به  گیرنده های شیمیایی  از  ارتباطات شیمیایی:  به  پاسخ  و  ادراک    •

مغز و توسعه
•  پیداکردن منبع: فرومون و رفتار جفت گیری

در  کسفورد  آ دانشگاه  از  ارشد  محقق  یک   Tristram D.Wyatt
بخش جانور شناسی و یکی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه است. 
قلمرو  سراسر  در  ها  فرومون  چگونه  که  این  به  است  مند  عالقه  او 
حیوانات تکامل پیدا می کنند، در هردو سطح مولکولی و رفتاری؛ این 
اجازه ی  و  دهد  می  او  به  فردی  به  منحصر  و  زیاد  منافع  موضوعات 

برهم زدن تحوالت در سراسر این موضوع را می دهد.
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بدنیا  اراک  ساسان نژادی هستم متولد 1۳۵۳ در   من 
 آمدم  و ساکن همین شهر هستم ،در سال 1۳۸7 عکاسی را بصورت
 جدی شروع کردم و طبیعت و مناظر زیبای ایران من را هر روز بیشتر
زیبایی از  ناب   های  صحنه  دیدن  کرد.  می  جذب  خودش  دامان   به 
 های پیرامونم و ثبت این لحظه ها  با عشق و شور، هر روز و هر زمان
نیز و  بودند  در گذر  ثبت لحظه هایی که  و  برای عکاسی کردن  را   من 
 جاودان کردن آن لحظات مصمم تر می کرد . تا سال 1۳9۳ بیشترین
ناگهانی فوت  از  بعد  سال  آن  در  اینکه  تا  بود  ژانر  این  در  من   فعالیت 
 پدرم شرایطی از لحاظ روحی برام پیش آمد که حس کردم در طبیعت

به ِالمانی احتیاج دارم که بیشتر بتوانم با آن ارتباط برقرار کنم.

از یک  فیلد عکاسی  تابستان آن سال در یک  اتفاقی در  بصورت خیلی 
پرنده عکاسی کردم ، این یک لحظه ناب و خاص و یک شروع به تمام 
معنی برای من بود. رفتار پرنده، نوع نگاهش به من، نوع تغذیه اش، نوع 
برخورد با هم نوعش، نوع ترسش، نوع صدایش و... چیزهایی بود که 
من را به وجد آورد و شگفت زده کرد و این دقیقا همان چیزی بود که 
یک  از سکوت.  غیر  خواستم. چیزی  می  از طبیعت  من  زمان  آن  در 
و  متفاوت  عاداتی  با  مثل خودت  زنده  موجود  یک  با  دو طرفه  ارتباط 

ارتباط شاید دو طرفه! زندگی متفاوت، یک 

دوستان  های  راهنمایی  و  تشویق  با  حرکت،  این  و  خوب  حس  این 
خوب و پیشکسوتم در این ژانر همراه شد و راه برای من روشن و باز 
شد و با تالش های شبانه روزی توانستم در این ژانر قدم های خوب 

و موثری بردارم.

ای  حرفه  بصورت  )حیات وحش(  ژانر  این  در  که  ۳ سال هست  االن 
مشغول به فعالیت هستم و سفرهای متعددی برای شناخت و عکاسی 
زیادی  های  عکس  دادم.  انجام  ایران  های  اقلیم  وحش  حیات  از 
گرفتم که تعدادی از آنها منتخب جشنواره های ایرانی و خارجی بوده 
که در ادامه تعدادی از آنها را برای شما در معرض نمایش می گذارم. 

خاصی   وحش(نگرش  )حیات  عکاسی  نوع  این  در  آیا 
نسبت به زیست شناسی پیدا کردین؟

خب طبیعتا وقتی شما سر و کارتان با طبیعت و حیات وحش و رفتار شناسی 
بنیادی  تغییرات  شناسی  زیست  به  نسبت  دیدگاهتان  باشد،  حیوانات 
دغدغه  بود.  نخواهد  یکسان  معمولی  فرد  یک  با  و  میکند  اساسی  و 
های حفظ محیط زیست و لمس کردن حس خطر نابودی زیستگاه ها و 
طبیعت موجود، مهمترین مسائلی است که یک عکاس حیات وحش 
روبرو هست. چرا که مستقیم در ارتباط با این مسئله قرار گرفته و  آن  با 
خود، شاهد زنده ای بر این روند می باشد. فردی که عکاسی حیات وحش 
با  و  تر  بینانه  ریز  و  تر  حساس  بسیار  میکند،  دنبال  جدی  بصورت  را 

معرفی آلبوم

درک صحیح و درست تری به مسائل زیست شناسی نگاه میکند. این 
حساسیت و نگرش نه تنها در من بلکه در تمامی کسانی که عکاسی 
حیات وحش می کنند شکل گرفته و مسائل مربوط به آن را بصورت 

جدی تری دنبال خواهند کرد.

از دیدگاه شما به عنوان یک عکاس آشنا بودن دانشجویان 
زیست شناسی به علم  عکاسی چه کمکی  می تواند بکند؟
یک عکاس حیات وحش با عشق و عالقه نسبت به جانوران شروع به 
عکاسی میکند و این عشق و عالقه در ادامه راه همراه با زیباشناسی 
بیشتری   اشتیاق  و  شور  شود  می  باعث  که  بود  خواهد  همراه  خاصی 
بصورت  که  دانشجویی  معتقدم  من  بنابراین  گردد.  حاصل  کار  در 
عکاسی   علم  در  شدن  وارد  با  میکند  فعالیت  رشته  این  در  کادمیک  آ
و  شناسی  زیست  علم  واقیعت  که  بگذارد  راهی  در  قدم  تواند  می 
باعث  قطعا  این  و  کند  حس  نزدیک  از  و  بیشتر  را  آن  های  زیبایی 

به علم زیست شناسی خواهد شد.  بیشتری  عشق و عالقمندی 
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آلبوم
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  پل های ارتباطی با ساسان نژادی:

https://t.me/sasanphotography https://www.instagram.com/sasan_nejadi

https://t.me/sasanphotography
https://www.instagram.com/sasan_nejadi
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معرفی سایت
پروژه درخت زندگی

سایتی که در این شماره نشریه برای شما معرفی می کنیم عبارت است از: 
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html

زیستی  تنوع  به  مربوط  اطالعات  از  ای  زندگی، مجموعه  درخت  پروژه 
است که توسط صدها متخصص جمع آوری شده است. هدف آن، این 
است که برای هر گونه و برای هر گروه از موجودات زنده و یا منقرض 
شده، اتصاالت بین صفحات وب درخت الگوهای فیلوژنتیک مناسبی را 
رسم کند، بنابراین بازدیدکنندگان می توانند سلسله مراتب زندگی را مرور 
کنند و در مورد فیلوژنی و تکامل و همچنین از ویژگی های گروه های 

فردی موجودات زنده یادگیری الزم را بدست آورند.
در قسمت باالی صفحه اصلی موارد: Home)خانه(، browse  )دنبال 
 learning کردن(،  )کمک   help )امکانات(،   features کردن(، 
about )درباره( وجود دارند که  contribute )مشارکت( ،  )یادگیری(، 

به بررسی آن ها می پردازیم.
اطالعاتی که از قسمت home  می توان به دست آورد یک متن کلی 
و در واقع اصلی است که در این بخش به آن اشاره شده است: پروژه 
درخت  زندگی، تالش مشترک بین متخصصان زیست شناسی و عالقه 
مندان به طبیعت از سراسر جهان است. در بیش از 10000 صفحات 
ویژگی های گروه های  زیستی،  تنوع  در مورد  وب جهانی، اطالعاتی 
را نشان می دهد و هر  تاریخ تکاملی آن ها  و  مختلف موجودات زنده 

صفحه حاوی اطالعاتی درباره یک گروه خاص است. 
زندگی که خود شامل چندین بخش  از درخت  یا مرور   browse بخش
کشف  را  زندگی  درخت  در  موجودات  نوع  خواهید  می  شما  اگر  است؛ 

کنید، باید به یکی از صفحات این بخش مراجعه کنید که شامل:
Root of the tree life )ریشه درخت زندگی(: شما می توانید از ریشه 

شروع کنید و از شاخه های درخت حیات بیرون روید.
Popular page )صفحات محبوب(: این صفحه لینک های محبوب 
ترین گروه ها در درخت زندگی را فراهم می کند، شما می توانید به یک 
آغاز  آنجا  از  را  اکتشافات خود  و  بروید  به آن عالقمند هستید  گروه که 

کنید.
لینک  از  ای  مجموعه  بخش  این  نمونه(:  )صفحات   Sample page
این بخش می  در  است.  کرده  آماده   Tree of life در صفحات  را  ها 
توانید به لینک هایی که به طور خاص به بخش هایی از درخت زندگی  
توسعه یافته دسترسی پیدا کنید، یا می توانید به برخی صفحات که مقدمه 
خوبی برای یک گروه عمده ارائه می دهد نگاه کنید و می توانید برخی از 

ارگانیسم های کمی شناخته شده اما جالب را بیابید.
Treehouses : این صفحه پیوندهایی به صفحات درخت زندگی است 

که مخصوصا برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است.

پریان منتصری -مهدا کرمی فر - زهرا شهابی زاده - زهرا دالورنیا
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Image و Movies )تصاویر و فیلم ها(: این صفحه به منظور کشف 
مجموعه رسانه های Tol است، که شامل تصاویر و فیلم ها و صداهای 

موجودات زنده می شود.
اگر شما به دنبال یک صفحه خاص در درخت زندگی هستید صفحات 

زیر به شما کمک خواهند کرد: 
مختلف  های  گزینه  به  دسترسی  صفحه  این  )جستجو(:   Search
جستجو در درخت زندگی را فراهم می کند؛ که شما می توانید صفحه 
یک  کنید.  جستجو  رایجی  یا  علمی  نام  با  را  خاص  ارگانیسم  از  ای 
جستجو برای فایل های رسانه ای و یک جستجو برای کلمات مورد 

استفاده است.
نشان  قسمت  این  زندگی(:  درخت  به  )کمک   of life helpTree
دهنده درخت فیلوژنتیک و یا درخت تکاملی موجودات و ارائه اطالعات 

در مورد ویژگی های هزاران گروه مختلف از ارگانیسم ها است.
هر صفحه متمرکز بر روی یک گروه خاص است. معموال چند عکس 
از نماینده هر گروه وجود دارد و به دنبال آن  درخت فیلوژنتیک وجود 
دارد. در زیر درخت هم ممکن است موضوعات مختلف از جمله معرفی 
گروه، ویژگی اعضای گروه، منابع اینترنتی و غیره وجود داشته باشد؛ و 
در باالی هر صفحه لینک هایی برای دستیابی به بخش های اصلی 
وب سایت  قرار داده شده است. در حالی که نوار کناری سمت راست 
مورد  در  اگر  است.  سایت  وب  صفحات  سایر  به  هایی  پیوند  حاوی 
استفاده از وب سایت به متخصص اطالع رسانی نیاز دارید به صفحات 

زیر مراجعه کنید:
در  اطالعاتی  کردن  پیدا   :Finding things in the tree of life

موردآموزش درخت زندگی 
Navigating the tree of life: حرکت به درخت زندگی 

Frequently Asked Question: سواالت متداول
Sitemap: نقشه سایت

Contactus: تماس با ما
Features Tree of life project : ویژگی های درخت زندگی

در این صفحه برخی ویژگیهای خاصی که در حال توسعه است برای 
بهبود قابلیت استفاده برای سایر مخاطبان گذاشته می شود.

قسمت های موجود در این بخش:
Tol Glossary the Tol: این بخش یک لغت نامه را فراهم میکند 

نقطه  این صفحه  و غیره(:  فیلم  و  )تصاویر   Image ,Movies ,ect
شروع خوبی برای اکتشاف مجموعه رسانه ها است.

Links: در این بخش لینک های بسیاری از وب سایت های بزرگ 
برای ارائه اطالعات به شما وجود دارد.

Biodiversity: تنوع زیستی
Natural History&Image: تاریخ طبیعی و تصاویر

Evolution: تاریخ تکامل
History Earth: تاریخ زمین

Bioscience Education: علوم زیست شناسی
Databases: پایگاه های داده ها و غیره.

در  و مشارکت  Contributing to the Tree of life: بخش کمک 
درخت زندگی

در  علمی  مطالب  از  استفاده  بخش:  این  در  شده  پرداخته  دیگر  موارد 
درخت زندگی، ابزارهایی برای نویسندگان علمی، مقاالت علمی و نکات 

راهنمایی، صفحات نویسندگان و ...
Image&other media : این بخش تصاویر یا سایر تصاویر رسانه ای 
به  مند  عالقه  افراد  استفاده  مورد  تواند  می  که  کشد،  می  تصویر  به  را 

شرکت در مستند سازی تنوع ارگانیسم قرار گیرد.
در گوشه سمت چپ سایت 7 بخش می بینیم:

Rootof the tree )ریشه درخت زندگی(: شواهدی در رابطه با ژن های 
باستانی و اطالعاتی در مورد ویروس های شناسایی شده، مانند ویروس 

STSV1  در اختیار شما قرار می دهد.
درخت  در  محبوب  های  گروه  محبوب(:  )صفحه   popular pages
زندگی معرفی شده اند که با کلیک بر روی آنها می توانید به صفحه آن 
گروه بروید یا اگر گروهی در این صفحه نیست، یک جستجو را در صفحه 

اصلی انجام دهید.
sample page )صفحه نمونه(: در این صفحه چند نمونه از صفحات 
از  گروه  )یک  هاگداران  از:  اند  عبارت  که  دارد  وجود  زندگی  درخت 
  opisthopsis( مرکب(،  ماهی  از  گونه  یک    Taonius( آغازیان(، 

مورچه های ساحلی( و ...
بخش  این  در  شده:  اضافه  جدید  هاي  بخش   Recent Addition
شده  اضافه  زندگی«  سایت«درخت  به  جدیدا  که  صفحاتی  از  لیستی 
با تصاویر،  این لیست کامل نیست. صفحات جدید  ارائه می شود.  اند، 
پیوندها و منابع به اسکلت درخت زندگی اضافه شده است با این حال، 
نمایش  لیست رشد  در  دارند،  به محتواي خاص  نیاز  که  تنها صفحاتی 

داده می شوند.
ها،  بچه  براي  که  درختی  هاي  خانه  صفحه   :TREE HAOUSE
معلمان و جوانانی که عالقه مند هستند، طراحی شده است. محتواي 
علمی ارائه شده در شاخه درخت زندگی و  برگ های درخت را تکمیل 
می کند. آن ها را در منوي treehouses  در نوار کناري سمت چپ در 

صفحات موجود می باشد، می توان جستجو کرد.
Random Page: این قسمت به صورت تصادفی صفحاتی رو براي ما 
باز می کند، موضاعاتی از قبیل تحقیقات، داستان ها، سرگرمی و بازي، 

هنر و فرهنگ، وب سایت ها و...
یا صداهاي  و  ها  فیلم  تصاویر،  پیدا کردن  برای   :Images, Movies
موجودات مورد عالقه خود، می توانید یک جستجوي رسانه اي انجام 
دهید، یا می توانید به این بخش از سایت درخت زندگی که در نوار گوشه 

سمت چپ قرار گرفته است، بیاید.
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One general law, leading to the advancement of 
all organic beings, namely, multiply, vary, let the 
strongest live and the weakest die.

Charles darwin


