
 |  گاهنامه علمی تخصصی ژین  |  شماره 1۵ |  آذر ماه سال 97 | قیمت 1000 تومان|  

GMO

  از گل هایی که بر باد می دهند 
تا  

پسری که  هرگز نمی خوابد !

 لبخند دوشن بزنیم

 انبوه ولی کاهنده!
  مصاحبه با پرفسور علی کرمی



| صاحب امتیاز  |  انجمن علمی زیست شناسی |  

| مدیر مسئول | زهرا گرشاسبی |  
|  شورای سردبیران | فاطمه شهیدی | 

| فاطمه یوسفی رامندی | 
| هیئت تحریریه | فاطمه یوسفی رامندی | 

|  صاحبه وژدان | معصومه شاترانلو | 

|  زیبا عزیزی |  فاطمه شهیدی | 
|  زهرا گرشاسبی |   الهام خدابخشلو | 

 | صفحه آرا | نیما حقی | 
 | ویراستار |  زهرا گرشاسبی  | فاطمه شهیدی | 

 | با تشکر از | آقایان دکتر سعید زواره |
| دکتر حسن فرید نوری | دکتر میثم نصیری | 

| پسری که هرگز نمی خوابد | صفحه 4 |
| انبوه ولی کاهنده | صفحه  ۵ |

| فارسی را پاس بداریم | صفحه  8 |
| صبر زرد | صفحه  9 |

| وقتی حیوانات عاشق می شوند | صفحه  10 |
| گل هایی که بر باد می دهند | صفحه  12 |
| در دنیای زیست چه می گذرد | صفحه  14|

| لبخند دوشن بزنیم | صفحه  1۵ |
| سرگرمی | صفحه  17 |

| گرایش ها| صفحه  18 |
| منابع| صفحه  19 |

 |  گاهنامه علمی تخصصی ژین  |  شماره 1۵ |  آذر ماه سال 97 | 

فهرست



  موانع مدام در سر راهت قرار می گیرند و تو را به جایی می رساند 
یا  توست؛  با  انتخاب  شوی..  متوقف  آنها  برابر  در  شوی  مجبور  که 
بالی برای پرواز بسازی و یا دست خودت را بگیری و برگردی.. اما 
حواست باشد که در انتهای مسیر، موفقیت است که با آغوش باز به 

استقبالت ایستاده..!
 اکنون خدا را شاکریم که دستان توانمندش را از حمایتمان برنداشت .

و اینک شماره ۱۵ نشریه ی ژین را به شما عزیزان تقدیم می کنیم، 
باشد که برای همگان سودمند واقع شود..

                                                           سردبیر    
 |  نشریه ژین |            
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و با فقدان این پروتئین در نورون ها مواجه 
هستیم و عالئم ظاهر می شوند.(، جهش هایی 
در آلل مادری در 1۵ درصد موارد و ریز حذف 
هایی در 2 تا 4 درصد موارد که در دو حالت آخر 
عملکرد پروتئینube3a از دست می رود.اگر 
در یک فرد با آلل پدری خاموش،آلل مادری 
شود  موتاسیون(  یا  حذف  تغییر)  دستخوش 
سندروم انجلمن به وجود می آید که اختالالت 
ناحیه  مخصوصا  مرکزی  عصبی  سیستم 
هیپوکامپال) یادگیری( و مخچه) تعادل( را بروز 
خواهد داد.اگرچه نورون ها به درستی ساخته 

شده اند ولی نمی توانند به خوبی عمل کنند.
 روش تشخیصاین بیماری به این شکل است 
که افراد دارای این عالئم ابتدا با روش جی تی 
جی مورد بررسی قرار می گیرند که مشخص 

میشود که کاریوتایپ آنها طبیعی است.
  MLPA و    aCGH روش های  با  سپس 
تغییر در کروموزوم 1۵ مادر مشخص میشود.

تشخیص با توجه به عالئم بالینی خواهد بود؛ 
خنده های زیاد مانع بزرگی برای تشخیص 

است.
 عالئم بالینی مشترک در بین مبتالیان عبارتند 
از تاخیر تکاملی ،اختالل در تکلم ،اختالل در 
حرکت و تعادل )آتاکسا(و شیوه های رفتاری 
خاص مانند ترکیبی از خنده یا لبخند ،به ظاهر 
سرخوش ،شخصیت تحریک پذیر و غالبا با 

حرکت دست ها و تمرکز کوتاه.
 عالئم در 80 درصد موارد به رشد سر نامتناسب 
و تشنج زیر ۳ سالگی و نوار مغز غیر طبیعی و 
خاص میباشد. عالئم در 20 درصد موارد رنگ 

سندرم آنجلمن یک بیماری ژنتیکی پیچیده 
است که عمدتا بر روی سیستم عصبی تاثیر 
زندگی  از  برای همیشه  را  خواب  و  میگذارد 

مبتالیانش می رباید!
پسر یک ساله بریتانیایی یکی از دو کودکی 
است که در جهان به سندروم انجلمن مبتال 
است. وی بر اثر این بیماری نادر ژنتیکی به 
همواره  و  زند  نمی  حرف  خوابد  می  ندرت 
لبخندی بر لبش نقش بسته است. ریو ویکاری 
از سندروم انجلمن رنج می برد بدین معنا که 
راه رفتن و صحبت کردن وی بعید است.سندرم 
آنجلمن یک ناهنجاری ژنتیکی پیچیده است 
تاثیر  که در درجه اول روی سیستم عصبی 
می گذارد.از ویژگی های مشخص آن می توان 
به تاخیر در رشد مشکالت ذهنی و یادگیری 
مشکالت گفتاری شدید و اختالالت حرکتی 

و تعادل اشاره کرد.
اکثر کودکان مبتال دچار حمالت مکرر عصبی 
از  تحت عنوان صرع می شوند. یکی دیگر 
سر  اندازه  بودن  دارا  بیماران  های  مشخصه 
کوچک درآن است.تاخیر در رشد در ۶ تا 12 
ماهگی به طور چشمگیری قابل تشخیص بوده 
و دیگر نشانه های ذکر شده در اوایل دوران 
با سندروم  خردسالی ظاهر می شوند.کودک 
انجلمن معموال رفتار شاد و دارای لبخند و خنده 
های مکرر همراه با دست زدن و شادمانی دارد.

بیش فعالی در بازه زمانی کوتاه و کشش به 
سمت آب در این کودکان معمول می باشد.

اکثر این کودکان به سختی می خوابند وبه 
خواب کمتر از حد معمول نیاز دارند.با افزایش 
سن برانگیختگی و هیجان آنان کم میشود و 
مشکالت خواب نیز رو به افزایش خواهد بود و 
همچنین در اشخاص مبتال مشکالت یادگیری 
و گفتاری شدید در کنار حمالت عصبی در کل 
طول زندگی ادامه خواهد داشت.افراد بالغ دارای 

سندرم آنجلمن نشانه بارزی در چهره دارند که 
می توان تحت عنوان خشن یا ناهنجار توصیف 
کرد.از ویژگی های معمول دیگر میتوان دارا 
روشن  موهای  لطیف  و  نرم  پوست  بودن 
وانحراف جانبی ستون مهره ها را نام برد.امید 
به زندگی در افراد با این شرایط تقریبا طبیعی 

است. شیوع آن یک در 1۵000 است. 
این تغییرات در ژن ub3a است که پروتئین 
این  کند.  می  راکد   E3لیگاز کوئیتین  یوبی 
پروتئین در اغلب بافت های بدن توسط هر 
دو عامل پدری و مادری بیان می شود ولی 
تقریبا در همه نورون ها به وسیله آلل مادری 
بیان می شود زیرا در ناحیه ای از کروموزوم 
1۵ که مربوط به این سندروم است کروموزوم 
های پدری و مادری به گونه ای متفاوت بروز 
می کنند.در یک فرد سالم آلل مادری فعال 
پدری  آلل  میشود.زیرا  خاموش  پدری  آلل  و 
به علت ایمپرینتینگ )موتاسیون در اسپرم (

خاموش شده است. علت ایجاد این سندروم 
در اغلب موارد از دست رفتن عملکرد قسمتی 
است. q1۳1۵.11(1۵(مادری  کروموزوم  از 

 7۵ یعنی  مسئله  این  مکانیسم  بیشترین 
به  منجر  که  »است  موارد«حذف  درصد 
شود. می  ها  نورون  در  پروتئین  این  فقدان 

دخالت  نیز  دیگری  های  مکانیسم  البته 
جابه  یا    translocation مانند  دارند 
جاشدگی،دیزومی تک والدی در هفت درصد 
موارد )هر دو کروموزوم 1۵ از یکی از والدین 
ارث  به  پدر  از  اگر  این صورت  باشند که در 
برسد،آلل های پدری هر دو خاموش هستند 

  پرسی که هرگز منی خوابد!
   شاید باورتان نشود که سندرمی عجیبی در دنیا وجود 

دارد بنام آنجلمن!
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در دنیا داریم اینها را با هم تالقی می دهند و گیاه 
های پدید می آوردند که اصالح نژاد شده هستند. 
یا روش دیگه ای که می آیند وگیاه را در آزمایشگاه 
تحت مواد جهش زا قرارمی دهند که این مواد می 

تواند مواد شیمیایی و یا اشعه باشد. 
 برای مثال انواع اقسام پرتقال ها، نارنگی های بی 
دانه گاوهایی که سی لیتر، چهل لیتر شیر می دهند، 

اینها اصالح شده هستند.
محصوالت  که  شد  مشخص  کجا  از    
اولین  تراریخته مضر هستند و شما برای 
بار از کجا به مضر بودن این محصوالت پی 

بردید ؟
بپرسیم  باید  اول  سوال  این  به  پاسخ  از  قبل 
محصوالت را برای چی تراریخته کردن؟ ببینید 
و  ها  آفت  وجود  کشاورزی  مشکل  بزرگترین 
علف های هرز است، برای مبارزه با آفت ها در 
کنند  استفاده می  از سموم شیمیایی  کشاورزی 
که اکثرا سرطان زاست. در دنیا افزایش سرطان 
همین سموم شیمیایی است.20 سال ، ۳0 سال 
پیش مهندسین ژنتیک گفتند برای جلوگیری از 
مصرف کود های شیمیایی، گیاهی رو درست کنیم 
و پرورش بدیم که به آفت مقاوم باشد و این اتفاق 
یعنی پرورش گیاه مقاوم به آفات در زمانی رخ داد 
که آمدند ژنی بیگانه رو وارد گیاه کردند که آفت را 
از بین ببرد. این ژن را از باکتری درآوردند و با روش 
مهندسی ژنتیکی به اجبار داخل ژنوم گیاه بردند.

روشن پوست و چشم، بیرون آوردن زبان و 
اختاللت بلع ومشکالت تغذیه در شیرخوارگی 
است. همچنین میتوان به افزایش حساسیت به 
گرما ،دندان های با فاصله، دست ها در هر 
زیاد  باال،تمایل  روبه  و  آرنج  از  حالت خمیده 
به آب ،اختالل خواب ،کم خوابی ،آبریزش از 

دهان و غیره اشاره کرد.
 عالئم بالینی افراد در این سندروم با افزایش 
سن تغییر می کند.افزایش فعالیت و الگوهای 
خواب و آنها بهبود می یابد.تشنج کاهش می 
یابد و نوار مغزی آنها نیز حالت طبیعی تری 
و  ماند  باقی می  آنها  دارد.خصوصیات چهره 
می  بود.بزرگساالن  خواهند  شناسایی  قابل 
و  بخورند  چنگال  و  قاشق  با  را  غذا  توانند 
همچنین کارهای ساده روزمره خود را انجام 
دهند.همچنین توانایی زندگی آنها بهبود می 
یابد.مشکل شایعی که با افزایش سن برای آنها 
ایجاد میشود چاقی است به ویژه برای خانم ها.

در رابطه با درمان باید بگوییم که درمانی برای 
این سندروم تاکنون کشف نشده است.

برخی خانواده ها داروهایی مانند مالتونین را 
افراد  برای رفع مشکل خواب می دهند.زیرا 
مبتال حداکثر ۵ ساعت می خوابندهمچنین 
داروهای ملین را برای تسهیل حرکت روده ها 
تجویز میکنند.داروهایی نیز ممکن است تجویز 

شود که حمالت ناگهانی را بهبود می دهد. 
همچنین فیزیوتراپی برای حرکت مفاصل و 
جلوگیری از سفت شدگی آنها انجام میشود.این 
افراد تمایل زیاد برای ارتباطات غیر کالمی با 
زبان اشاره با افراد دیگر دارند تا محدودیت خود 
را جبران کنند.همچنین تمایل زیادی به بازی 

دارند و فعالیت آنها زیاد می باشد.
| الهام خدابخشلو |

محصوالت تراریخته مدتی است که جزء اخبار داغ 
رسانه ها شده است و این سوال پیش می آید که 

تراریخته خوب است یا بد؟! بخوریم یا نخوریم؟!

آقای  جناب  شما  خدمت  سالم  با    
دکتر؛ در رابطه با محصوالت تراریخته 
که االن هم بحث خیلی داغ شده یک 
هست،  کم  ها  بچه  اطالعات  مقدار 
ازتون  سوال  سری  یک  خواستیم  می 

بپرسیم؛
اول اینکه معنای محصوالت تراریخته به طور کلی 

یعنی چی؟
 ببینید،تراریخته یا تراژن یا دستکاری شده ژنتیکی 
در  که   محصوالتی  یا  گیاهان  از  است  عبارت 
آزمایشگاه های مهندسی ژنتیک دستکاری ژنی 
شدند و یک ژن بیگانه وارد ژنوم یا ساختار ژنی 

آنها شده است.
  آیا محصوالت اصالح شده با محصوالت 

تراریخت تفاوت دارند و فرقشون چیه؟ 
بازار  در  دارید  شما  که  محصوالتی  اکثر  ببینید 
مصرف می کنید اصالح شده هستند. اکثر برنج 
هایی که میخوریم و میوه هایی که مصرف میکنیم 
همه اصالح شده اند ولی دستکاری ژنتیکی نشدند.

ما در اصالح بذر چندین فناوری داریم؛ یکی از آنها 
مثال هیبرید یا دورگ زایی، پیوند زدن .همانطور 
که میدانید ما صد نوع ،دویست نوع گندم و برنج 

تمام  استاد  کرمی،  علی  پروفسور 
اهلل  بقیه  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تهران؛  دارای تخصص  بیوتکنولوژی 
پزشکی  ی  دانشکده  از  پزشکی 
کپنهاگ دانمارک و فوق تخصص 
مهندسی ژنتیک از آمریکا هستند.

در این بخش به سراغ ایشان که یکی 
تراریخته  ی  حوزه  متخصصین  از 
صد  تا  صفر  و  رویم  می  هستند 
تراریخته را از زبان ایشان می شنویم.

  انبوه ویل کاهنده!
  چرا این مسائل رسانه ای نمی شود؟ چرا به مردم نمی گویید؟ چرا مردم از چیزی که می خورند و 

مصرف می کنند بی خبر هستند؟مردم حق دارند راجع به تراریخته ها بدانند. 
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تراریخته را وارد بازار می کنند شرکت مونسانتو 
آمریکا است.مردم باید این برندها را بشناسند و 
بدانند چه شرکت ها و چه کمپانی هایی تولید 

کننده ی تراریخته هستند.
  چه محصوالتی در بازار ایران تراریخته 

اند ؟
  مهمترین سوالی که مردم از ما دارند همین است.

این محصوالت در حال حاضر اینها هستند: بخش 
اصلی روغن های نباتی صنعتی ،حدود 97 درصد 
تراریخته هستند، روغن های کلزا، سویا، ذرت، 
آفتابگردان.البته باید بگوییم اینها همش وارداتی 
هستند. ما در ایران فعال کشته تراریخته به طور 
قانونی نداریم. پنبه ای که از پاکستان میاد تماما 
تراریخته است .شاید بگین پنبه که خوراکی نیست 
و پنبه تراریخته باشد مهم نیست ؛ اوال دانه پنبه 
روغن دارد و به دام می دهند و ثانیاً ازپنبه خیلی 
شود. می  تولید  بهداشتی حساس  ازمحصوالت 

پانسمان، بانداژ، دستمال ها و پوشک ها.مقاالتی 
هستند که ادعا می کنند اینها آلرژی زا هستند و 

بهتر است که از آنها استفاده نشود.
وارد  میلیون تن ذرت  ده  بدانید که حدود  خوبه 
کشور می شود. این عدد باالیی است و تمام آن 
تراریخته است. متاسفانه برخی از این واردکنندگان 
دام  به عنوان خوراک  را  این ذرت  در حالی که 
می دهند مقداری از آن را وارد بازار مصرف مردم 

می کنند و به صورت فله می فروشند!
می کنند  فکر  مردم  که  دیدیم  گاهی   
چون محصوالت باز و فله ای سالم ترهستن 

ازاونها تهیه می کنن!
این  دنیا  ما! در هیچ جای  همین شده مصیبت 
اما  فروشند  نمی  بازار  در  ای  فله  محصوالت 
متاسفانه در ایران حتی در عطاری ها شاهد مواد باز 

و تراریخته هستیم.
   ما از کجا تراریخته را تشخیص دهیم آیا 

مزه خاصی دارد؟
نه؛ این سوال خیلی سوال خوبیه چون اکثرا این 
سوال را دارند،محصوالت تراریخته با محصوالت 
اگر سویای  .من  ندارد  با هم  فرقی  عادی هیچ 
عادی و سالم و سویای تراریخته را جلوی شما 
بگذارم متوجه نمی شوید؛ چون فقط یک ژن آن 
دستکاری شده و ظاهرا کامال شبیه هم هستند. 
حتی خود سویا فروش هم نمی تواند متوجه شود! 
تنها دو راه دارد،یکی اینکه روش بنویسن تراریخته 

بنام  باکتری  از  را  این ژن  ، که   BT مثال ژن 
باسیلوس تورانژنسیس در آوردند و با روش های 
مهندسی ژنتیکی به داخل ژنوم گیاهی وارد کردند.

آن زمان خود من هم که دانشجوی دکترا بودم 
مدافع شدید این محصوالت بودم؛ چرا؟به خاطر 
اینکه این همه سموم شیمیایی سرطان زا از بین 
می رفت و دیگه برای دور کردن آفت ها از سموم 

شیمیایی استفاده نمی کردیم.
آن زمان ما فکر می کردیم انقالب بزرگی رخ داده 

است .
ولی در حدود پنج سال پیش پزشکان و محققان 
زیست شناسی در کنگره ای در خارج از کشور 
شروع به ارائه مقاالتی راجع به ضرر محصوالت 
تراریخته و افزایش سرطان با مصرف محصوالت 
تراریخته کردند که من در آن کنگره حضور داشتم.

وقتی من به ایران برگشتم جلسه ای را ترتیب 
دادیم که موافقین و مخالفین تراریخته اونجا بحث 
کنند تا من دالیل و منطق دو طرف رو گوش بدم.

اون زمان بود که من متوجه فاجعه تراریخته در 
ایران شدم .

در اون  جلسه کار موافقین و مخالفین به دعوا 
کشید! حرف من آن موقع وقتی این ها را دیدم 
این بود چرا این مسائل رسانه ای نمی شود؟ چرا به 
مردم نمی گویید؟ چرا مردم از چیزی که می خورند 
و مصرف می کنند بی خبر هستند؟مردم حق دارند 
راجع به تراریخته ها بدانند. به همین دلیل ما اساتید 

شروع به سخنرانی و آگاه کردن مردم کردیم.
در کل در مورد اینکه چطور به مشکالت تراریخته 
پی بردن باید بگویم که پزشکان دیدن بیماری ها 
زیاد شده مثال سرطان در جهان افزایش یافته ، 
آلرژی، التهاب معده، سکته های قلبی افزایش پیدا 
کرده است. بعد از این تحقیقات دانشمندان شروع 
کردند به کار کردن روی این مسئله ؛ تراریخته را 
به حیواناتی مثل رت بزرگ یا گوسفندان و گاوها 
دادند و دیدند در دراز مدت چه اثراتی روی جاندار 

دارد.
تست تراریخته در کمپانی هایی که این محصوالت 
را تولید می کنند سه ماه یعنی 90 روز است .کمپانی 
های تراریخته 90 روز محصوالتشان را تست می 
کنند و می دهند حیوانات بخورند بعد نتایج رو آنالیز 
میکنند و اگر مشکلی نداشت وارد بازار میکنند. اما 
دانشمندان گفتند چرا سه ماه ؟! مگه ما تنها سه 
ماه غذا می خوریم؟! و رفتند دو سال روی این 

محصوالت کار کردند. دو سال برای موش خیلی 
طوالنی ست؛عمر موش کاًل دو ساله دو سال برای 

موش یعنی تمام عمر.
بعد مشاهده کردند که این محصوالت زاد و ولد 
را کاهش می دهد، سلول های معده را از بین 
را  سرطان  و  دارد  ای  آلرژیک  عوارض  می برد، 

افزایش میدهد.
و این شد که نتایج در مجالت نشر داده شد و 
ما شروع کردیم به نشر دادن و سخنرانی راجع 

به اینها
محصوالت  که  هایی  بیماری  پس    
تراریخته تولید می کنند همین هایی بود 

که شما گفتید؟
اولین عالئم از دستگاه گوارش شروع میشه ،آلرژی، 
التهاب معده ،حساسیت معده و اگر گسترده تر باشد 
میزند به کبد؛ سلول ها سرطانی می شوند شود 
و بعد دستگاه تناسلی و زاد و ولد را دچار اختالل 
می کند.تمام این مطالب در مقاالت علمی وجود 
داره هرچند موافقین تراریخته اینها را رد می کنند و 

انکارش می کنند.
آقای دکتر کجای دنیا تراریخته کشت   

می شود؟
از کشورهای دنیا که تراریخته می کارند میتونیم 
و  پاکستان  مقدار  یک  کانادا،برزیل،  آمریکا،  به 

هندوستان اشاره کنیم .
برخی کشورهای دیگر نیز به طور محدود و پراکنده 

نیز تراریخته میکارند.
اعتراف  به  کردند:  نشان  خاطر  کرمی  پرفسور 
تراریخته کنندگان ایران مشخص شد از بیست 
سال پیش مردم درایران تراریخته مصرف میکردند 

ولی نمی دانستند چیست. 
پس اینطور شد که تحقیقات انجام گرفت مقاالت 
جمع آوری شد هرچه سند بود درآمد و دیدیم در 
اروپا چقدر روی تراریخته کار شده است! االن در 

اروپا اصال کشت تراریخته ممنوع شده .
در سوئیس 1۵ سال است که تراریخته نمیکارند.

در اسراییل هم کشت تراریخته ممنوع است.بطور 
کلی در ۳8 کشور پیشرفته کشت تراریخته ممنوع 
شده است. بعد اینها میخواهند ایران را تراریخته 
حرف  درسی  های  کتاب  در  تراریخته  از  کنند؛ 

میزنند ولی از معایب آن چیزی نمی گویند.
کردیم  شناسایی  را  تراریخته  های  شرکت  ما   
متوجه شدیم یکی از بزرگترین شرکت هایی که 
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محصوالت سالم استفاده می کنم .
ظاهر  از  تر  مهم  زندگی  محتوای  معتقدم  من 
شه .روی میز من قند نمی بینید، شکر نمی بینید 
،هر چیزی که باعث بیماری باشد نمی بینید ؛ما 
دمنوش می خوریم ،چای رقیق می خوریم، میوه 
و سبزیجات زیاد مصرف می کنیم .زندگی سالم 

ایرانی اینگونه بوده.
در  تراریخته  به  راجع  مردم  نظرات   

جامعه چیست؟
شناسایی  را  گروه  تراریخته چهار  به  راجع  ما    
کردیم یک گروهی که کاماًل می دانند تراریخته 
مدافع  هم  کامال  و  دارند  اطالع  چیست،کامال 
هستند و با اینکه میدانن ولی مضرات را قبول نمی 
کند و حتی اگه هزار مقاله هم ببینند باز هم از 

تراریخته دفاع می کنند.
دوم گروهی که صد درصد مخالف اند؛ یعنی اگر 
صد تا منفعت هم از تراریخته به آنها نشان دهیم 
باز هم مخالف هستند و میگویند اصال دستکاری 

ژنتیکی دخالت در کار خداست!
گروه سوم ما هستیم که منتقدیم و می گوییم این 
فناوری چیز بدی نیست ؛این چیزی که االن در 
درست  آینده  نسل  و  است  بدی  چیز  آمده  بازار 
رد  را  تراریخت  ی  گذشته  نسل  ما  شد  خواهد 

می کنیم.
و گروه چهارم اصال نمی دانند تراریخته چیه و 
همون اصالح شده را با تراریخته  یکی می گیرند.

بازار محصوالت  در  به سوءاستفاده  راجع  ایشان 
ارگانیک اینگونه گفتند: در حال حاضر چیزی که ما 
را به شدت عصبانی میکنه این است که تقلب رخ 
می دهد ! حتی برای فروش محصوالت ارگانیک  
در فروشگاه های طب سنتی هم دارد تقلب رخ 

می دهد. 
زیتون تقلبی را جلوی چشم مردم می گیرند وبه 

مردم میفروشند این فاجعه است.
تمام محصوالت  آیا  اینکه  دیگه  سوال    

گیاهی و خوراکی تراریخته مضرند؟
 فناوری مهندسی ژنتیک روز به روز داره توسعه 
پیدا می کنه . مثل چهل سال پیش در صنعت 
خودروسازی که پیکان و ژیان بود و االن رسیده 
به خودروهای لوکس ایربگ دار. ایمنی شده اولین 
عنصر. در صنعت مهندسی ژنتیک هم همینطور. 
االن نسل 4 مهندسی ژنتیک است.مشکالتی که 
من وقتی دانشجو بودم و در مهندسی ژنتیک وجود 

که ما روی این جنگیدیم و خدا را شکر یکی از 
موفقیت هامون این بود که برچسب زنی در ایران 

اجباری شده.
دوم اینکه ما درآزمایشگاه قادریم به روش های 
ژن  و  بدهیم  تشخیص  را  تراریخته  مولکولی 
تراریخته را به روش هایی مثل PCR  درمیارویم 
و آنالیز می کنیم و به این ترتیب می توانیم بگوییم 

که این ژن تراریخته داخل گیاه است یا خیر.
  پس مردم عادی فقط از راه برچسب ها 

می توانند  بفهمند؟
بله، البته هرچه فرد آگاه تر باشد و تخصصش بیشتر 
باشد بیشتر می تواند بفهمد.مثال من که تخصصم 
این است میدانم کدام شرکت از تراریخته استفاده 

می کنند.
های  کیک  روی  اکثرا  االن  ما  خب   
برچسب  خیس  های  کیک  و  شکالتی 

تراریخته رو مشاهده میکنیم، علت چیه؟
چون آنها از روغن سویا استفاده می کنند و سویا 

وارداتی هم تراریخته است.
 آقای کرمی در این رابطه توضیح دادند: در ایران 
در سال گذشته نزدیک ۳۶0 هزار تن کلزا تولید 
شده است و درصدی از روغن های کلزای داخل 
کشورغیر تراریخته شدند،اما باز هم به دلیل باال 
بودن ترانس این روغن ها و دارا بودن پالم آنها 
پیشنهاد میشود که ازاینها استفاده نشود و به جای 
اینها از روغن های کنجد و زیتون فرابکر ارگانیک 

استفاده شود.
  در مورد این برچسب ها میشه بیشتر بگید 
و اینکه توضیح بدید روی تمام محصوالت 

هست یا خیر؟
بحث ما با سازمان غذا و دارو این بود که مردم 
کنند.  انتخاب  دارند  حق  بدانند،مردم  دارند  حق 
درهمه جای دنیا قانون این است. در اروپا مردم 
حق انتخاب دارند و کمپانی های تراریخته روی 

محصوالتشان برچسب   GMO  را می زنند.
در فروشگاه های بزرگ اروپا حتی یک سکشن 
مجزا وجود دارد به نام GMO که قسمتی است 
قرار  قسمت  آن  تراریخته  محصوالت  تمام  که 
ارگانیک  محصوالت  قیمت  با  قیمتشان  دارند. 
متفاوت است و  تراریخته عموماً از بقیه اجناس 

ارزان تر است.
و  بدانند  باید  مردم  که  بود  این  ما  بحث   خب 
روی  که  سیگار  مثل  کنند  انتخاب  خودشان 

پاکتش چاپ  شده سرطان زا و عکس ریه بیمار 
را گذاشته اند و هرکسی خودش انتخاب می کند!!

 قرار بر این بود یک دایره کوچک باشد به رنگ 
روی  و  تراریخته  باشد  نوشته  داخلش  و  سفید 
اجناس تراریخته چسبانده شود که مردم از دور هم 

این عالمت را بتوانند ببینند.
 اما االن روی محصوالتی مثل روغن نباتی ها 
روی قسمت ترکیبات آنها نوشته مثال »کلزای 
دستکاری شده ی ژنتیکی« یا روی یک سری 
تولید  تاریخ  کنار  تراریخته  محصوالت  از  دیگر 
وانقضا و قیمت نوشته ی »تراریخته« درج شده 
است.خوب این سخت است،کوچک است، ممکن 

است مردم نبینند.
 چاپ لیبل دایره ای سفید به کارخانه ها ابالغ شد 
کارخانه دارها گفتند مثال ما صدهزار لیبل چاپ 
کردیم برای چند خروجی اخیرمان؛ پس قرار بر 
این شد که فعال با پرینتر هنگام زدن تاریخ و قیمت 
نوشته تراریخته را هم کنارش بزنند تا انشاهلل در 
آینده با برچسب های جدید  تراریخته در دایره 

سفید روی آنها لیبل گذاری شود.
ما  بازار  در  چطور؟  برنج  با  رابطه  در   

کدام برنج ها تراریخته اند؟
در رابطه با برنج باید بگوییم که ما فعاًل در بازار 
برنج های  تمام  و  نداریم  داخلی  تراریخته  برنج 

کاشت داخل ما غیر تراریخته هستند .
دررابطه با برنج های وارداتی باید بگوییم که این 
برنج ها دارای برچسب نیستند اما من در سال 94 
تحقیقاتی را دیدم که نشان می داد حدود 4 تا از 
برنج های وارداتی تراریخته هستند.  البته بعد از آن 

نظارت بیشتر شد .
ما  و  وارد کشور شده است  برنج  900 هزار تن 
نمی دانیم که آیا در بین اینها تراریخته وجود دارد 
یا نه.اگر بخواهم صادقانه جواب بدهم باید بگم 
نمیدانیم  ولی اگر بخواهیم به برچسب اعتماد کنیم 
باید بگوییم چون برچسب تراریخته ندارد تراریخته 

نیست .
برنج  از  که  است  این  کار  بهترین  پس   

داخلی مصرف کنیم ؟
من که هیچ وقت از برنج خارجی مصرف نمیکنم 
با این که می دانم برنج داخلی گران است، اما چون 
قدر خانواده و سالمتی ام را میدانم از تمام تجمالت 
و اسراف های زندگی ام میزنم و یک زندگی ساده 
از  عوض  در  ولی  میکنم  درست  خودم  برای 
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واژه های تغییر یافته ی زیستی جنجال نسبتا 
زیادی را در چند مدت اخیر ایجاد کرده است.

زیست  دبیران  از  بسیاری  نقد  میان  این  در 
شناسی به چشم می خورد. این افراد اعتراض 
شدیدی به تغییر این کلمات و جایگزینی آن ها 

در کتب درسی دانش آموزان دارند.
علت مخالفت چیست!؟

معنای  دارای  و  ناپسند  کلمات  این  بعضا   
تمسخر آمیزی هستند و تنها با هدف ترجمه 

تحت الفظی جایگزین شده اند.
  نامانوس بودن واژه های معادل به طور مثال 
تغییر DNA به دنا که بسیار غیر علمی است!

با توجه به ورود دانش آموزان به عرصه دانشگاه 
و وجود عبارت علمی این واژگان، دوگانگی در 
یادگیری این کلمات آنها را با مشکل مواجه 

میسازد.
گذشته  در  که  افرادی  بین  فاصله  ایجاد    
درس خوانده اند و افرادی که در حال حاضر 

در مدارس آموزش میبینند.
در  علمی  زبان  بودن  به مشترک  توجه  با   
جهان و تمرکز بر این واژگان فارسی دور ماندن 
و عقب ماندن دانش آموزان از عرصه علم را در 

پیش خواهد داشت.
 در اینجا جا دارد که کم لطفی نکنیم و بگوییم 
درست است که استفاده از کلمات معادل باعث 
ماندگاری زبان فارسی میشود ولی بهتر این بود 
که این کلمات فارسی در کنار کلمات علمی 
عنوان  به  و  آنها  به جای  نه  درج می شدند 

جایگزین!
اگر این جایگزینی به قیمت از دست رفتن وقت 

دیگران باشد آیا ارزشش را دارد؟
مگر پیامبر اکرم در حدیثی نمی فرمایند،علم را 

بجویید حتی اگر در چین باشد..؟!
پس چرا با این همه اثرات منفی،این کار در 
کتاب ها عملی شده است و باعث مشکالت 

احتمالی نامبرده می شود..؟!
| زهرا گرشاسبی |

داشت االن رفع شده. تراریخته هایی داره به بازار میاد به نام ویرایش شده ها. این 
نسلی که ما میگیم خطرناک هست  نسل 20 سال پیشه  مثل ماشین های 20 
سال پیش! نسل قدیم تراریخته ها باید متوقف بشه ،اونها هستن که خطرناک اند.

   پس یعنی در آینده محصوالتی  وارد بازار میشن که تراریخته 
ولی بی ضرر باشند؟

دکتر با خنده میگوید: صد در صد!! شاید من نبینم ولی شما دانشجویان جوان 
خواهید دید . االن هم در آمریکا نسل جدید مهندسی ژنتیک وارد بازار شده ولی 

خیلی محدوده در خود آمریکا هم در بعضی از فروشگاه به فروش میرسد .
یکی از آنها سیب آرکتیک است.

در اروپا و آمریکا  میوه ها دانه ای فروخته میشن، ممکنه نصف سیب فروخته 
بشه، نصفه هندوانه هم هست ؛ سیب را وقتی نصب کنیم قهوه ای می شه و 
شکل جالبی نداره. مهندسین ژنتیک رفتن و نقصش را پیدا کردند و فهمیدن که 
چه چیزی باعث قهوه ای شدن سیب میشه.در واقع یک آنزیم فعال میشه و با 
آهن اکسید میشه و باعث قهوه ای شدن سطح سیب میشه. آنها آمدند و این ژن 
را غیر فعال کردن و چون ژن بیگانه مضری وارد محصول نشده اصال بد نیست.  
دومش قارچ های خوراکی سفید که اشکالی در بازاریابی آنها هست و اون اینه که 
وقتی میمانند لکه های قهوه ای روی اونها  ایجاد میشه و دلیل لکه های قهوه 

ای همان آنزیم هست که در سیب وجود داشت .
مهندسین ژنتیک آنزیم را در قارچ ها هم غیر فعال کردن این قارچ می تواند تا 

دراز مدت سفید بمونه. 
  پس یعنی این موارد بد نیست ؟

بعضی ها با این هم مخالفت میکنن و میگن دکتر این هم دستکاری ژنتیکی 
شده؛من میگم برای مثال برای تغییر یک انسان دو حالت داریم! مثال دست و 
پاشو قطع می کنیم و یا اینکه یکم پوستش رو ترمیم می کنیم !خوب خیلی تفاوت 
داره دستکاری تا چه حدی.. اینجا ویرایش صورت گرفته و ژنی را وارد نکرده 
اند. من معتقدم نسل های آینده در مهندسی ژنتیک محصوالت بهتری میشه. 

ایشان در ادامه گفتند که :سوال اینجاست چرا ذرت تراریخته وارد میکنند؟ یا 
چرا دنبال کاشت محصوالت تراریخته ی این چنینی هستند؟ یکی از مشکالت 
کشور ما خشک سالی و کم آبی است؛ قسمت عظیمی از کشور ما را مناطق 

خشک و کویری گرفته .
چرا گیاهانی نمی سازند که در محیط خشکی توانایی رشد و میوه دهی داشته 
باشند؟ چرا در ایران تراریخته های تولید نمیشود که در کویر سازگاری داشته 
باشند؟جواب اینجاست چون سودی برایشان ندارد! چون پول در غذاست! اگر 
برنج هایی تولید بشه که برای رشد به محیط آبی نیاز نداشته باشه و تو محیط  

دیم رشد کند قیمت برنج تا نصف پایین میاد.
به نظر شما دانشجویانی که این موضوع براشون  درآخراستاد   

دغدغه شده باید چکار کنند؟
واردات برنج در ایران در اختیار تقریبا 4 نفر هست، واردات روغن در اختیار پنج 
شش نفره ومیلیاردها دالر پول و سود داخلشه و ما حریف مافیای گردن کلفت 
نمیشیم !دانشجو باید کاری کنند، جنبش دانشجویی باید رخ بده، باید مطالبه گر 
بیان جلو! اطالعات بین مردم کمه ، آگاهی کمه . دانشجو باید اطالع رسان باشد 
باید به مردم نشان بده که خوب و بدشان چسیت ومردم رو آگاه کند تا بعد مردم 
خودشان تصمیم بگیرند.نگذارند مافیای سود جوی تراریخته مردم را فریب دهند. 
اطالعات علمی خودتان را زیاد کنید چون علم و آگاهی سبب اقتدار و سالمتی 

می شود.
| فاطمه شهیدی |

  فاریس را 

اپس بداریم؟!
: راکیزه میتوکندری

آپاندیس: آوزیه
اگزوسیتوز: کالکف

اپی گلوت: رب چاکنای
هماتوکریت: خون بهر

واکوئل:کریچه
باکتری:رتکیزه

آنتی ژن :پادگن
آنتی کدون:پاردمزه

اینترون: میاهن
الل:دگره

اگزون:بیاهن
کروموزوم:افم تن

متابولیسم:دگر گشت
ره اسفنکتر:بندا
نفرون:گردزیه

ریبوزوم: رانتن
رپوکاریوت:شیپ هسته ایی

کااتبولیسم:فروگشت
فتوسنتز: فروغ آمایی

سانتریول:میانک
کپسول بومن:پوشینه بومن

سانتروزوم:میان تن
لیزوزوم:کافنده تن

پالزمید:دیسک
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جوی دوسر در از بین بردن سلول های مرده 
نمی توان چشم پوشی کرد.

شواهد اندکی دال بر آن وجود دارد که آلوئه 
قبیل  از  پوستی  های  بیماری  درمان  در  ورا 
پسوریازیس یا داءالصدف یا سوختگی ناشی از 

تشعشعات موثر است.
که  هستند  طبیعی  مواد  ورا  آلوئه  و  آلژینات 
به طور گسترده مورد بررسی و استفاده قرار 
های  فیلم  تحقیقاتی  کار  یک  در  می گیرد. 
و  آلژینات  از  شده  تشکیل  نازک  هیدروژل 
ژل آلوئه ورا درابعاد )۵:7۵،8۵:1۵،7۵:2۵،7:7(  

تهیه و مشخص شدند.
اندازه  نور،  انتقال  با رفتار   فیلم ها در رابطه 
گیری زاویه تماس و خواص شیمیایی حرارتی 
و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند.این فیلم 
های نازک هیدروژل ،تهیه شده توسط واکنش  
 ۵ محلول  از  استفاده  با   crosslinking
درصد کلرید کلسیم نسبت به حاللیت آب و 
رفتار تورم آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج 
نشان داد که آلوئه ورا شفافیت فیلم ها و نیز 

ثبات حرارتی آنها را بهبود می بخشد.
 فیلم های تولید شده، خواص مکانیکی کافی 
در  دهند.  می  ارائه  پوست  کاربردهای  برای 
حالی که مطالعات حاللیت نشان دهنده ی 
غیرقابل حل بودن فیلم هاپس از 24 ساعت 
غوطه وری در آب مقطر است. جذب آب و 
رفتار تورم این فیلم ها با افزایش نسبت آلوئه ورا 

به میزان قابل توجهی بهبود یافت.
| فاطمه یوسفی رامندی |

پوست صورت و پوست سر بسیار موثر است. 
این ژل دارای دو هورمون است که خواص 
ضد التهابی برای زخم ها دارند. در واقع این ژل 
بیشترین ترکیبات بافت زنده شامل ویتامین ها 
،مواد معدنی ،اسیدهای آمینه و آنتی اکسیدان 
ها را در خود جای میدهند. آنتی اکسیدان های 
قوی که به خانواده بزرگ و شناخته شده پلی 
فنول ها تعلق دارند. بتاکاروتن و ویتامین E و  

C و...
دیگر  ترکیبات  عالوه  به  ها  فنول  پلی  این 
موجود در ژل می توانند عامل بازدارنده رشد 
برخی از باکتری های خاص که موجب عفونت 

در بدن انسان است گردند.
 تایید خواص پماد آلوئه ورا از سوی سازمان غذا 
و داروی آمریکا برای اولین بار به سال 19۵9 باز 
می گردند.این گیاه مانع از بروز چین و چروک 
می شود یا بهتر است بگوییم بروز عالئم پیری 
پوست مانند چین و چروک را عقب می اندازد.

 طبق مطالعه ای که روی ۳0 زن باالی 4۵ 
سال صورت پذیرفت مشخص شد که پس از 
90 روز استفاده موضعی از ژل آلوئه ورا ،کالژن 
سازی پوست افزایش یافته و خاصیت ارتجاعی 

آن بهبود می یابد.
یک نکته خوب در مورد ژل آلوئه ورا این است 
که هر فردی با هر نوع پوستی می تواند از آن 
استفاده کند ؛مانند افراد دارای پوست چرب و یا 
پوست خشک پوست حساس یا پوست طبیعی.

از ترکیبات معجزه آسای این ژل که همراه 
با آبلیمو برای از بین بردن لکه های پوستی، 
همراه با گالب برای زیبایی و شادابی، همراه 
با عسل برای درمان آکنه و برای پوست های 
چرب و همراه با آب خیار و ماست برای پاک 
کردن صورت از آلودگی ها و یا همراه با بلغور 

ساله  چند  علفی  است  گیاهی  ورا  آلوئه 
دراز. و  گوشتی  ضخیم  برگهای  با 
شود. می  گفته  هم  زرد  صبر  ورا  آلوئه  به 

این گیاه در مناطق آفریقایی رشد می کند که 
به این دلیل به آن زنبق بیابانی یا صحرایی نیز 
گفته می شود. گیاه آلوئه ورا خواص فراوانی 
دارد و در زمان های قدیم مصری ها از آن 
برای درمان زخم ها، سوختگی وعفونت استفاده 

می کردند.
یکی دیگر از خواص گیاه آلوئه ورا استفاده از آن 

برای پوست می باشد.
جالب است بدانید حدود ۵0 سال قبل بیمارانی 
که روی پوستشان اثر سوختگی دیده می شد 
با استفاده از ژل آلوئه ورا درمان می شدند و 
روی  زخم  جای  و  سوختگی  از  اثری  دیگر 
است  طبیعی  خب  نمی شد.  دیده  پوستشان 
 E و A برای رفع سوختگی استفاده از ویتامین
بی نظیراست. ژل آلوئه ورا یک معجون طبیعی 

و ماسک پاک کننده است. 
حال می خواهیم یک راز سر به مهر را برایتان 
بازگو کنیم ؛ کلئوپاترا ملکه سابق مصر تمام 

زیبایی اش را مدیون گیاه آلوئه ورا است!
با آلوئه ورا پوستی به شفافی آیینه داشته باشید

 آلوئه ورا به عنوان گیاه هزار خاصیت شناخته 
می شود مخصوصاً برای پوست و مو. این گیاه 
بسیار عالی، گوهری است که استفاده نکردن از 
آن ظلم به خودمان است.ژل گیاه آلوئه ورا یک 
ماده تسکین دهنده و زیبا کننده پوست است.

این ژل یک مرطوب کننده عالی و طبیعی است 
و پوست شما را هیدراته نگه می دارد و قابلیت 
ارتجاعی اش را افزایش می دهد و همچنین 
اکسیژن را به پوست می رساند که باعث بهبود 

بافت پوست می شود.
به طور طبیعی  پوست  را روی  ویتامین ها   
منتشر کرده و برای تعادل PH پوست بسیار 
در  موجود   protelitic است.آنزیم  عالی 
آلوئه ورا برای از بین بردن سلول های مرده در 

  صرب زرد
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هم  انسانها  حتی  و  ها  پدیده  عاشق  بلکه 
می شوند. فقط جنس این عالقه فرق می کند.

  تفاوت عشق حیوانات و
 عشق انسانها

حتی  است  پیچیده  چیزشان  همه  انسانها 
حسشان !

تفاوت اصلی بین احساسات حیوان و انسان این 
است که حیوانات احساسات آمیخته مانند آنچه 

در انسان وجود دارد را ندارند.
احساسشان ساده است و ساده نشانش می دهند.

یکی از سواالتی که ممکن است در ذهن هر 
فرد عالقمند به طبیعت و حیوانات پیش آمده 
باشد این است که آیا حیوانات هم عاشق می 

شوند؟!
محتاطانه  را  سوال  این  به  پاسخ  محققان   
می دهند ، چرا که از نظر آنها مغز انسان و 
شبیه  هم  به  بسیار  اینکه  وجود  با  حیوان 
دارند. یکدیگر  با  هم  هایی  تفاوت  است 

 خیلی ها بر این باورند که حیوانات فقط غریزه 
اند ،و این انسان است که هم غریزه و هم 

احساسات دارد.

“چارلز داروین اولین نفری بود که این سوال 
در ذهنش پدید آمد و سعی کرد برایش جوابی 

پیدا کند !
بعد از او زیست شناسان دیگری مانند  »نوربرت 
زاکسر« تالش کردند که پاسخ را کشف کنند. 
پس از مطالعات فراوان و اسکن هایی که از 
مغز حیوانات گرفته شد محققان به این نتیجه 

رسیدند که :
“بله ، حیوانات هم عاشق می شوند اما نه مانند 

انسانها ...”
شوند  می  همدیگر  عاشق  تنها  نه  آنها 

  وقیت حیواانت
 عاشق یم شوند..!

   تفاوت عشق حیوانات و عشق انسانها
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حیوانات در احساسشان دمدمی نیستند؛ آنها با یکدیگر )یا با انسانها( 
روابط همزمان عشق و نفرت ندارند.مثل ما انسانها نیستند که می 

توانیم عاشق کسی شویم و بعد از گذشت مدتی از او متنفر شویم!
یعنی ما می توانیم دو حس را در خودمان جمع کنیم مثل عشق و 
نفرت ؛ اما حیوانات یا از چیزی خوششان نمی آید و یا می آید،حد 

وسطی ندارند!
وقتی حیوانی عاشق شما می شود به این فکر نمی کند که حساب 
بانکی شما چه اندازه پول دارد و یا اینکه خوش تیپ هستید یا نه؟ 
اگر حیوانی شما را دوست دارد، مهم نیست چرا، ولی واقعا شما را 

دوست دارد.
به همین دلیل است که انسانها هم حیوانات را دوست دارند،یک 
است. ایستاده  حس  این  پشت  خاصی  صداقت  و  فداکاری 

: داریم  هم  احساس  از  پر  حیوانات  از  زیادی  های  نمونه  ما 
شامپانزه ها وقتی جفتشان را از دست می دهند برایش سوگواری 
و  خورند  نمی  تکان  حتی  جسد  کنار  از  مدتها  تا   ، کنند  می 
! دهند  نمی  هم  را  آن  به  شدن  نزدیک  اجازه  هم  کسی  به 

بسیار  شوند  می  جدا  جفتشان  از  وقتی  ها  پنگوئن  یا  و 
بگیرند! افسردگی  شاید  که  حدی  تا  شوند  می  ناراحت 

 
درهر حال دیدن آلبومی از روابط عاطفی بین حیوانات خالی از لطف 

نیست و حس خوبی به انسان می دهد.
| فاطمه شهیدی |
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عوارض استفاده از گل چیست ؟
از  بعد  دقیقه   ۳0 تا  گل  مصرف  اثرات   
مصرف به اوج می رسد و 2 تا ۳ ساعت بعد 

از آن نیز ادامه می یابد.
کم  را  مغز  در  عصبی  پیام های  انتقال   

زایی  توهم  امر موجب  می کند و همین 
و حتی آرامش  بخشی در فرد میشود. 
حافظه  روی  مخربی  اثر  همچنین 
طوری  به  گذارد  می  تمرکز  عدم  و 
خود  وسایل  دائم  شکل  به  فرد  که 
شماره  حتی  و  گذارد  می  جا  را 
تلفن هایش را هم از یاد می برد.

و  باغ  سمت  به  را  انسان  ابتدا  گل  واژه   
بر  واژه  این  اما  کند  می  هدایت  بوستان 
ماده  عنوان  به  خود  خوشایند  اسم  خالف 
ای خطرناک و عاملی برای مرگ تدریجی 

جوانان معرفی شده است. 
ی  ماده  این  کنندگان  مصرف  بیشترین 

اعتیادآور دانشجویان و قشر جوان هستند.
آید. می  دست  به  شاهدانه  گیاه  از  گل 

ماری  یا  گل  های  نام  به  مخدر  ماده  این 
مخدر  یک  گل  میشود.  برده  کار  به  جوانا 
جدید نیست و همان ماری جوانا است که 
اسم  بیشتر،  سود  برای  مواد  فروشندگان 
جدیدی برای آن انتخاب کرده اند که افراد 

بیشتری را به سمت آن جذب کنند .
 در حقیقت دروازه ورود و استفاده از سایر 

مواد مخدر،ماده ی اعتیاد آور گل است.
 بسیاری از افرادی که  در حال استفاده از 
مخدر های وحشتناک مانند کراک و شیشه 
هستند استفاده از ماده مخدر را از همین ماده 
ماری جوانا آغاز کرده اند.

چرا از ماری جوانا یا 
همان گل استفاده می کنند؟!

  
این  به  مثبت  نگرش  آسان،  دسترسی 
جمله  از  آن،  از  لذت  کسب  و  مخدر  ماده 
بیشتر  است  شده  باعث  که  است  عواملی 
بیاوردند. روی  ماده  این  به  جوان  قشر 

شکل  به  جوانا  ماری  یا  گل  از  استفاده   
تدخینی یعنی به صورت تنفس دود حاصل 

از سوختن ماده است.
کاغذ  در  سیگار  شکل  به  را  گل  معمواًل   
می  و  پیچند  می  پیپر  نام  به  مخصوصی 

کشند.
 برای کشیدن آن از جوز، پیپ و چپق نیز 

استفاده می شود. 
مصرف  اخیراً   ، گفته شده  موارد  بر  عالوه 
و  است  کرده  پیدا  رواج  هم  آن  خوراکی 

برخی آن را در
 کیک و شیرینی 

به کار می برند
صورت  این  در  که 
عوارض بیشتری را 

در پی دارد.
در  جالب  روشی  همچنین 

مصرف این ماده وجود دارد! به 
اینصورت که گل را درون حالل 

های مختلف قرار داده و عصاره آن 
THC است را،  نام  را که ماده ای به 

را  آن  از  کمی  سپس  و  کرده  استخراج 
همانند واکس به دور یک سیگار میزنند 
کنند  می  مصرف  بعد  و 
گوش  واکس  آن  به  ،که 

ماری جوانا می گویند!

  گل هایی که بر ابد یم دهند..!
   انتقال پیام های عصبی در مغز را کم می کند و همین امر موجب توهم زایی و حتی آرامش  بخشی در فرد 
میشود. همچنین اثر مخربی روی حافظه و عدم تمرکز می گذارد به طوری که فرد به شکل دائم وسایل 

خود را جا می گذارد و حتی شماره تلفن هایش را هم از یاد می برد.
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عوارض  است.ازشایع ترین  کننده  تاثیر  دیر  مواد  جز  ماده  این 
ترس،  و  اضطراب  شدید،  افسردگی  به  میتوان  گل  مصرف 
خواب،  مشکالت  اشتها،  کاهش  مصرف،  ولع  و  حرص 
تحریک  عصبانیت،  و  پرخاشگری  وزن،  دادن  دست  از 
کرد. اشاره  شبانه  های  کابوس  و  قراری  بی  پذیری، 

 موارد نامبرده عوارض کوتاه مدت استفاده 
هستند. گل  یا  جوانا  ماری  از 

 از عوارض بلند مدت آن می توان به از دست دادن حافظه، 
سرطان  و  برونسیت  باروری،  مشکالت  اخالقی،  نوسانات 

اشاره نمود.
اصلی  اثرات  از  چشم،  شدن  قرمز  مورد،  بی  های  خنده   

استفاده از گل هستند.
آزاد  کشورهایی  چه  در  جوانا  ماری  مصرف 

شده است؟
 از این میان میتوان به کشورهای اروگوئه و سوییس اشاره 

کرد .
هدف  با  مخدر  ماده  این  آمریکا  ایالت   2۳ در  همچنین 
درمانی قانونی شده است و در 4 ایالت دیگر آمریکا برای 
شده  مجاز  آن  مالیات  گرفتن  نظر  در  با  تفریحی  مصرف 

است.
راستی خودمانیم..؛

ملوان زبل واقعا اسفناج می خورد..؟!
| زهرا گرشاسبی |

   ماریجوانا زیر میکروســکوپ الکترونی! 
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  اتزه های زیسیت
گیاه شناسی  مجله  جلد ۲۴  از  اول  شماره 
 8 حاوی   24-1 شماره  شد.  منتشر  ایران 
و  گیاهی  علوم  مختلف  زمینه های  در  مقاله 
گیاهان  درمورد  مطالعاتی  نتایج  دربرگیرنده 
می باشد.  ایران  همسایه  کشورهای  و  ایران 
ریخت  درباره  مطالبی  حاوی  شماره  این 

شناسی گرده، کرک و دانه و نیز چند مقاله 
مطالعات  آناتومی،  فیلوژنی،  موضوعات  با 
کروموزومی و مطالعه تنوع درون گونه ای در 
آرایه های مختلف و گزارش های جدید برای 

فلور ایران است.
از مجموعه کتاب های  شش شماره جدید 

فلور ایران منتشر شد؛
که  ایران  فلور  کتاب های  مجموعه  انتشار 

توسط انتشارات موسسه تحقیقات جنگل ها و 
از سال 1۳۶7  مراتع کشور صورت می گیرد 
این  از  شماره  تاکنون 14۳  است.  شده  آغاز 
مجموعه منتشر شده بود. به تازگی )پاییز 97( 
شش شماره جدید از این مجموعه به صورت 
دسترس  در  اکنون  و  شده  منتشر  همزمان 
پژوهشگران، دانشگاهیان و سایر عالقمندان 

قرار گرفته است.
| صاحبه وژدان |

چه عضوی از بدن درد را 
احساس منی کند؟

 بدن انسان از هزاران رشته عصبی تشکیل 
شده که در هر لحظه می توانند احساس درد 
را منتقل کنند اما مغز ما با این احساس بیگانه 
محرک  پیام  بدن  در  درد  های  است.گیرنده 
های درد را به سیستم عصبی مرکزی منتقل 
می کنند ومغز با پردازش اطالعات احساس را 

به انسان منتقل می کند.
از  مغز  جراحی  برای  پزشکان  دلیل  این  به 
و  سردرد  علت  کنند.  نمی  استفاده  بیهوشی 
میگرن چیست؟ هرچند خود مغز نسبت به درد 
بی حس است اما بافت ها و اعصاب و رگهای 
عروقی که آن را در بر گرفته اند با استفاده از 
گیرنده های درد می توانند پالس های احساس 

درد را به مغز مخابره کنند.

 امکان درمان رسطان اب 
میکروارگانیمس های دریایی

زنده  موجودات  از  درصد   99 از  بیش   
میکروسکوپی دریا ها هنوز به طور علمی مورد 
مطالعه قرار نگرفته اند و این امکان وجود دارد 
که بسیاری از آنها برای درمان سرطان و دیگر 

بیماری های انسانی مفید باشند .
آنتی  دریایی  های  باکتری  از  بسیاری 
به  می تواند  که  می کنند  تولید  بیوتیک های 
عنوان داروهای جدید مورد استفاده قرار بگیرد. 
جلبک ها و اسفنج ها از حامالن اصلی بسیاری 
از این میکروارگانیسم ها هستند و به وسیله آنها 
در مقابل تهدیدات زیست محیطی محافظت 

می شوند.

  درمان قطعی برای ایدز

بین المللی  سازمان  مدیرکل  ساموئل  مارک 
درمان  سطح  کرد  اعالم  پزشکی  تحقیقات 

قطعی ایدز در راه است.
پژوهشگران انگلیسی چه میگویند؟!

 ویروس، سیستم دفاعی بدن را مختل می کند 
و با گلبول های سفید ادغام می شود در نتیجه 
سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با ویروس به 
عنوان تبدیل کننده آن وارد عمل شده و درمان 

را مشکل می کند.
 درمان جدید ضد ویروس  یا آنتی رترو ویولن 
  HIV های ویروس  به  درمان  این  دارد.  نام 
حمله می کند و مانع تولید گلبول های مخفی 
میشود. درمان جدید در دو مرحله آغاز می شود؛ 
تزریق واکسن برای کسب گلبول های آلوده 

در خون .
 تجویز داروی فورینوستات ؛ این دارو گلبول 
های مخفی آلوده به ویروس را شناسایی و از 

بین میبرد.
 پژوهشگران آلمانی نیزآنزیمی تولید کرده اند 
که به کمک آن میتوان سلول های آلوده به 

ویروس ایدز را از سایر سلولها جدا نمود.
همچنین بریتانیایی ها در تجویز داروهای ضد 
از بین  اند؛  را داشته  بازگشت عملکرد هایی 
بردن سلول های لنفاوی آلوده و جلوگیری از 

تکثیر آنها .
مرحله  این  :در  ایمنی  سیستم  بهبود 
عالیم  و  می شود  تقویت  ایمنی  سیستم 
. دیده می شود  فرد  در  کننده  امیدوار  حیاتی 

  در دنیای زیست چه یم گذرد؟
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وقتی ستاره های مشهور یا سیاستمداران لبخند 
می زنند، لبخندشان واقعی است یا دروغین؟!

انسان ها عالوه بر مواقعی که شاد هستند، در 
هنگامی که سعی می کنند مؤدب باشند مثال 
وقتی به کسی معرفی می شوند و می خواهند 
به کسی خوشامدگویی کنند، یا وقتی سعی 
در پنهان کردن رنجش از کسی دارند، لبخند 

می زنند.
و  نورلوژیست ها  و  زیست شناسان  واقع  در 
وقت  ساعت ها  با صرف  زیادی  روانپزشکان 
وبا مطالعه کسانی که دچار آسیب مغزی شده 
به  توانستند  بودند،  کرده  سکته  مثال  بودند، 

تدریج متوجه مکانیسم ابراز احساسات بشوند.
ایجاد  مسئول  مغز  از  مختلفی  قسمت های 
لبخند واقعی و دروغین هستند. قشر حرکتی 
کنترل کردن حرکات عضالت  مغز مسئول 
ارادی صورت است و لبخند تصنعی را باعث 
قشر  از  واقعی  لبخند  که  حالی  در  می شود، 

cingulate منشأ می گیرد.
عضالتی که مسئول باال بردن گوشه دهان 
هستند، عضالت زیگوماتیک خوانده می شوند. 

اگر شما یک زیست شناس یا دانشجوی رشته 
ی زیست شناسی باشید، دیستروفی عضالنی 
دوشن یا فلج ارب دوشن به گوشتان خورده 
این فکر  به  زیاد هرگز  احتمال  به  اما  است، 
نیفتاده اید که اطالعاتی در مورد دکتر دوشن 

پیدا کنید!
در سال 180۶  آماند دوشن  بنجامین  گیالم 
فرانسوی  عصب شناس  یک  او  آمد.  دنیا  به 
بیشتر به خاطر پژوهش هایش روی  بود که 
الکتروفیزیولوژی اعصاب مشهور است. دوشن 
نورولوژی  دانش  پیشرفت  در  زیادی  نقش 
درباره  را  ما  شناخت  تحقیقاتش  با  داشت،او 
هدایت عصبی و همچنین اثرات آسیب سیستم 

عصبی عضالنی دگرگون کرد.
دوشن از عکاسی برای ثبت حرکات عضالت 
از کمبودهای  او همواره  اما  استفاده می کرد، 
عضالت  حرکت  دادن  نشان  برای  عکاسی 
می نالید، آخر در آن دوره خبری از فیلمبرداری  

در کار نبود!
روی  دوشن  برجسته  تحقیقات  از  یکی 
سیماشناسی بود که در قرن نوزدهم مبحث 

بسیار مهمی به شمار می فت. دوشن می خواست 
تعیین کند که چگونه عضالت صورت باعث 
نمایش و ابراز احساسات آدمی می شوند. نحوه 
بسیار  او  توسط  صورت  عضالت  تحریک 
جالب بود، عکس هایی عجیب و غریبی که از 
تحقیقات او در کتابی منتشر شد، سرو صدای 

بسیاری به پا کرد و او را مشهور کرد.
به عالوه او کارهای درخشان دیگری در مورد 
بیماری  فلج اطفال حاد، فلج بولبار پیشرونده، 
و  دیستروفی عضالنی  سرب،  با  مسمومیت 

آتاکسی انجام داد.
نکته  تصادفا  تحقیقاتش  در حین  دوشن  اما 
جالبی را کشف کرد: لبخند اصیل و واقعی با 

لبخند تصنعی تفاوت دارد!
نخستین بار او بود که متوجه تفاوت ظاهری 

لبخند واقعی با لبخند تصنعی شد. 
او لبخند اصیل و واقعی را به نام خودش،  لبخند 

دوشن نامید!
  راستی شما در روز چند بار لبخند 

دوشن میزنید؟! 
بفهمید  که  نشده اید  کنجکاو  حال  به  تا  آیا 

  لبخند دوشن بزنیم!
   راستی شما در روز چند بار لبخند دوشن میزنید؟! 
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این عضالت هم در لبخند واقعی و هم لبخند 
دروغین فعال هستند. ولی در جریان لبخند 
واقعی عضالت دیگری هم منقبض می شوند، 
این عضالت اوربیکوالریس اوکولی و پارس 
اوربیتالیس هستند، آنها گونه را باال می برند و 

پوست اطراف چشم ها را چین می اندازند.
لبخند  تشخیص  های  راه  بهترین  از  یکی 
واقعی از دروغین، نگاه کردن به انتهای خارجی 
ابروهاست، وقتی کسی لبخند واقعی می زند، 
این قسمت کمی پایین می رود و پوست خارج 
چشم چین می افتد. همچنین در جریان لبخند 
واقعی، چین پوستی بین ابرو و پلک به سمت 

پایین حرکت می کند.
به عالوه لبخند کاذب نسبت به لبخند واقعی، 
کمتر حالت متقارن دارد. لبخند واقعی میتواند 
پنج ثانیه طول بکشد، در صورتی که لبخند 

کاذب می تواند بیشتر استمرار پیدا کند.
متقاعد  خیلی  می تواند  کاذب  لبخند  گرچه 
کننده باشد و حتی افرادی با منقبض کردن 
پلک ها و فشردن آنها به هم تظاهر به یک 

احساس واقعی کنند، ولی با تمرین، می توان 
در تشخیص لبخند واقعی )دوشن( از لبخند 

تصنعی ماهر شد.
لبخندهایی که حاکی از شادی واقعی باشند، 
سطحی نیستند و حتی افراد نابینا هم وقتی شاد 

هستند به صورت غیر ارادی لبخند می زنند.
| فاطمه شهیدی |
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 آیا میدانستید که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند ؟
 آیا میدانستید که روباه ها همه چیز را خاکستري میبینند ؟

 آیا میدانستید که بیشتر سردردهای معمولي از کم نوشیدن آب میباشد ؟
 آیا میدانستید که دروان حاملگی کرگدن به 490 روز می رسد ؟

 آیا میدانید حداقل نیم قرن برای تجزیه ی یک کیسه زباله ی نازک زمان الزم است؟

1- کوتوله میشود، پیر می شویم!
2- از بکر زایان

۳- حکمران صفات
4- یکی از انواع آن اولین بار در تخمدان جوجه مشاهده شد.

۵- کاوشگر زیستی
۶- مزه ای که دهان را جمع میکند

7- ابَر موش آزمایشگاهی 
8- دستورالعمل سلول
9- بدل استیل کولین
10- عصب سرگردان

11- نیمه ی )4(
12- اندام مشترک بین انسان و کلیه

  سـرگریم

  جـدول

*** به سه نفر از کسانی که رمز جدول را بدست بیاورند به قید قرعه جایزه ای اهدا می شود ***
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تکنیک های آزمایشگاهی مناسبی را در طی 
دوره کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی 
فرا بگیرند. برای مثال کار با فرمانتورها برای 
تولید فراورده های تخمیری در این رشته مهم 

هستند .
| معصومه شاترانلو |

در این قسمت قصد داریم شما را با گرایشهای 
کارشناسی ارشد زیست شناسی آشنا کنیم .

در حال حاضر دانشجویان رشته زیست شناسی 
در گرایش های زیست شناسی عمومی، زیست 
شناسی  ،زیست  مولکولی  سلولی  شناسی 
جانوری و زیست شناسی گیاهی مشغول به 

تحصیل اند.
 گرایشات کارشناسی ارشد برای این رشته 

ها عبارتند از:
 رشته زیست شنایس سلویل 

مولکویل و رشته زیست شنایس 
عمویم :

علوم سلولی مولکولی 
ژنتیک

میکروبیولوژی
 بیوشیمی

 بیوفیزیک 
زیست فناوری

بیوتکنولوژی میکروبی
 زیست فناوری مولکولی

زیست فناوری دریا
 زیست فناوری گرایش صنعت و محیط

زیست
 آموزش زیست شناسی 

نانو بیومتریک 
رشته زیست شنایس علوم گیاهی :

فیزیولوژی گیاهی 
سیستماتیک و اکولوژی گیاهی 
زیست شناسی تکوینی گیاهی 

 رشته زیست شنایس علوم جانوری:

فیزیولوژی جانوری
بیوسیستماتیک 

زیست شناسی سلولی و تکوینی

  بیوتکنولوژی
رشته بیوتکنولوژی یک گرایش بین رشته ای 
محسوب می شود که ترکیبی از علوم زیستی و 
تکنولوژی است و هدف از آن ایجاد سودآوری 
می  زیستی  محصوالت  پایه  بر  تولیدات  در 
رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  باشد. حال 
بیوتکنولوژی میکروبی، دانشجویان بایستی بر 
روی فراورده های میکروبی در بیوتکنولوژی 
مطالعه نمایند. به عبارتی در رشته بیوتکنولوژی 
میکروبی، هدف ایجاد سودآوری از محصوالت 

زیستی بر پایه میکروارگانیسم ها می باشد. 

همانطور که می دانید بسیاری از فراورده های 
دارویی، غذایی، نگهدارنده های غذایی، پایدار 
کننده ها و طعم دهنده های غذایی و بسیاری 
بیوتکنولوژی  حوزه  در  محصوالت  از  دیگر 
شود.  می  تولید  ها  میکروارگانیسم  توسط 
بیوتکنولوژی  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  لذا 
میکروبی،  هدف کار بر روی تولیدات میکروبی 

در بیوتکنولوژی است.
رشته  یک  میکروبی  بیوتکنولوژی  رشته 
پژوهش محور است و به امکانات آزمایشگاهی 
مشخصی  بسیار  کار  بازار  دارد،  نیاز  زیادی 
نشده  تعیین  آن  برای  ما  کشور  در  هنوز 
ارشد  کارشناسی  التحصیالن  فارغ  اما  است 
بیوتکنولوژی میکروبی می توانند در صنایعی 
مانند کارخانجات تولیدکننده دارو بخصوص 
داروهای نوترکیب و یا کارخانجات تولید صنایع 
غذایی وابسته به بیوتکنولوژی میکروبی مانند 
طعم  تولید  یا  و  ها  پروبیوتیک  محصوالت 
دهنده های غذایی مانند اسید سیتریک و .. 

مشغول به کار شوند.
برای اینکه فارغ التحصیالن این رشته بازار 
کار خوبی برای خود فراهم نمایند نیاز است که 

  گرایش ها 
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