فصل 7

فناوریهای نوین زیستی
آیا تاکنون ٔ
درباره تولید پالستیک های قابل تجزیۀ زیستی شنیده اید؟ با توجه به ّ
اهمیت محیط زیست
و حفظ آن ،تولید و استفاده از چنین پالستیک هایی راهکار مناسبی برای پیشگیری از مصرف بی رویۀ
پالستیک های غیرقابل تجزیه است .امروزه به کمک روش های زیست فناوری ،تولید پالستیک های
قابل تجزیه با صرف هزینۀ کمتر ممکن شده است .این کار با وارد کردن ژن های تولید کنندۀ بسیاری از
این نوع مواد از باکتری به گیاه امکان پذیر است.
چگونه می توان از فناوری های زیستی برای بهبود زندگی انسان و حفظ محیط زیست استفاده کرد؟
آیا می توان با استفاده از آنها همۀ مشکالت بشر را حل کرد؟
انسان از نظر اخالقی تا چه حد می تواند این فناوری ها را به خدمت بگیرد؟
در این فصل با این فناوری ها آشنا می شویم و می توانیم در آخر ،به بخشی از پرسش های مطرح شده
در مورد این فناوری ها پاسخ دهیم.
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بیشتر بدانید
تاکنون تعاریف متعددی برای
زیستفناوری ارائه شده است که علت
آن را باید در ماهیت زیستفناوری
جستوجو کرد .فرهنگستان علوم
جمهوریاسالمیایرانزیستفناوری
را چنین تعریف می کند« :تولید
فراورده ها از طریق فرایند زیستی که
مستلزم فنون مهندسی است».
بیشتر بدانید
شاخه های زیست فناوری
امـروزه متخصصـان ،ایـن رشـته را
بـه شـاخه های مختلفـی از قبیـل
کشـاورزی ،پزشکی ،دارویی ،دامی،
میکروبی ،قضایی یا پزشکی قانونی،
غذایـی ،صنعتـی و…تقسـیم بنـدی
کرده اند.
در برخـی تقسـیم بندی ها بـه
شـاخه های زیسـت فنـاوری رنـگ
اختصاص داده اند که عبارت اند از:
سـبز :زیسـت فناوری کشـاورزی؛
بهره بـرداری از گیاهان دسـت ورزی
شده ژنتیکی
قرمـز :زیسـت فنـاوری پزشـکی؛
بهرهبرداری از یاختههای دستورزی
شده برای درمان ،تولید دارو و مسائل
قضایی و پزشکی قانونی
خــاکســتری :زیـســت فـنـاوری
محیط زیسـت؛ جــلوگیری و رفـع
مشـکالت محیط زیسـت
سـفید :زیسـت فنـاوری صنعتـی؛
استفاده از موجودات زنده در مسائل
ً
صنعتی مثال ساخت مواد شیمیایی
آبـی :زیسـت فنـاوری دریایـی؛
بهـره وری از فرایندهـای دریایـی و
موجودات آبزی
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گفتار ۱

زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

همان طور که می دانیم جهش در یک ژن و درنتیجه ،تغییر در محصول آن می تواند به بروز بیماری
منجر شود .اختالل در عملکرد و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون از این دسته هستند .با توجه به افزایش
افراد نیازمند به این ترکیبات ،تأمین نیاز دارویی آنها با مشکل مواجه می شود.
امروزه استفاده از روش های زیست فناوری 1و مهندسی ژنتیک 2تحوالت مهمی در زمینۀ تولید چنین
فراورده هایی فراهم آورده است .تا چندی پیش ،انتقال ژن های انسان به داخل یاخته های سایر موجودات
زنده و یا استفاده از باکتری ها برای ساختن پروتئین های انسانی غیرقابل تصور بود اما اکنون روش های
الزم برای تحقق آن توسعه یافته و کاربرد فراوانی پیدا کرده است .آیا می دانید چگونه می توان از باکتری
برای ساختن یک پروتئین انسانی استفاده کرد؟ فرض کنید می خواهیم باکتری را برای ساختن هورمون
رشد انسانی تغییر دهیم ،پس ضرورت دارد تمام احتیاجات این فرایند را در یاختۀ باکتری فراهم کنیم .در
ادامه مطلب با مراحل این روش آشنا خواهیم شد.

زیست فناوری چیست؟
به طورکلی به هرگونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از
موجود زنده ،زیست فناوری گویند.
زیست فناوری قلمروی بسیار گسترده دارد و روش هایی مانند مهندسی ژنتیک ،مهندسی پروتئین و
بافت را دربرمی گیرد .زیست فناوری از گرایش های علمی متعددی مانند علوم زیستی ،فیزیک ،ریاضیات
و علوم مهندسی بهره می برد .کاربردهای فراوان زیست فناوری ،آن را به عنوان نشانۀ پیشرفت کشورها در
قرن حاضر و به یکی از ابزارهای مهم برای تأمین نیازهای متنوع تبدیل کرده است.

تاریخچۀ زیست فناوری
برای زیست فناوری ،که از سال های بسیار دور آغاز شده است ،سه دوره درنظر می گیرند:
زیست فناوری سنتی :تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه ،نان و فراورده های لبنی با استفاده از
فرایندهای زیستی مربوط به این دوره است.
زیست فناوری کالسیک :با استفاده از روش های تخمیر و کشت ریزاندامگان (میکروارگانیسم) ها
تولید موادی مانند پادزیست ها ،آنزیم ها و مواد غذایی در این دوره ممکن شد.
زیست فناوری نوین :این دوره با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزاندامگان دیگر آغاز شد.
دانشمندان توانستند با تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ها ترکیبات جدید را با مقادیر بیشتر و
کارایی باالتر تولید کنند.
 Biotechnologyــ1
 Genetic Engineeringــ2

مهندسی ژنتیک
یکی از روش های مؤثر در زیست فناوری نوین ،مهندسی ژنتیک است .در مهندسی ژنتیک قطعه ای
از دنای یک یاخته توسط ناقل به یاخته ای دیگر انتقال می یابد .در این حالت ،یاختۀ دریافت کننده قطعه
دنا دچار دست ورزی ژنتیکی و دارای صفت جدید می شود .به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک
دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است ،جاندار تغییریافته ژنتیکی 1یا تراژنی 2می گویند .گرچه
این روش ابتدا با باکتری ها شروع شد؛ اما پیشرفت های بعدی ،امکان دست ورزی ژنتیکی برای سایر
ً
موجودات زنده مثل گیاهان و جانوران را نیز فراهم کرد.مثال مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی از طریق
مهندسی ژنتیک را می توان به صورت زیرخالصه کرد:
١ــ تعیین صفت یا صفات مطلوب ٢ــ استخراج ژن یا ژن های صفت مورد نظر 3ــ آماده سازی و انتقال
ژن به گیاه 4ــ تولید گیاه تراژنی  5ــ بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان
و محیط زیست  6ــ تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی.
شکل 1بعضی از این مراحل را نشان می دهد.
ژن خارجی

یاخته های کشت شده

ژن خارجی

َ
دیسک

یاختۀ نوترکیب

یاختۀ گیاه

گیاهچه

گیاه تراژن

فام تن

َ
دیسک

شکل ١ــ تولید یک گیاه تراژنی

مراحل مهندسی ژنتیک
یکیازاهدافمهندسیژنتیکتولیدانبوهژنوفراورده هایآناست.تولیدانبوهژنباهمسانه سازی    دنا
انجام می شود .جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی ِدنا میگویند .در همسانه سازی
ِدنا مادۀ وراثتی با ابزارهای مختلفی در خارج از یاخته تهیه و به وسیلۀ یک ناقل همسانه سازی 4به درون
ژنوم میزبان منتقل می شود .هدف از این کار تولید مقادیر زیادی از دنای خالص است که می تواند برای
دست ورزی ،تولید یک مادۀ بخصوص و یا مطالعه مورد استفاده قرار گیرد.
برای این منظور مراحل زیر انجام می شود:
5
جداسازی قطعهای از ِدنا :این کار به وسیلۀ آنزیم های برش دهنده انجام می شود .این آنزیم ها در
باکتری ها وجود دارند و قسمتی از سامانۀ دفاعی آنها محسوب می شوند .اولین مرحله از همسانه سازی که
3

 Genetically Modified Organismــ1
2- Transgenic Organism
3- DNA Cloning
4- Cloning Vector
5- Restriction Enzyme
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جداسازی یاخته های تراژنی :برای انجام این مرحله ،از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد.
یکی از این روش ها استفاده از َ
دیسکی است که دارای ژن مقاومت به پادزیستی مثل آمپی سیلین است.
اگر باکتری ،دنای نوترکیب را دریافت کرده باشد ،در محیط حاوی پادزیست رشد می کند .باکتری های
فاقد دنای نوترکیب به دلیل حساسیت به پادزیست در چنین محیطی از بین می روند (شکل .)۶
محیط کشت حاوی یاخته های
میزبان و َ
دیسک نوترکیب

باکتری فاقد َ
دیسک

باکتری حاوی َ
دیسک نوترکیب
2

1

ژن مقاومت به پادزیست

شکل  ۶ــ جداسازی یاخته های تراژنی
دارای دنای نوترکیب

باکتری حاوی َ
دیسک

محیط کشت دارای پادزیست

محیط کشت فاقد پادزیست

در شرایط مناسب ،باکتری های تراژنی با سرعت باالیی تکثیر می شوند .همچنین از دناهای نوترکیب
نیز به صورت مستقل از فام ِتن اصلی یاخته ،نسخه های متعددی ساخته می شود که درنتیجۀ آن دنای
خارجی به سرعت تکثیر می شود .بنابراین ،تعداد زیادی باکتری دارای دنای خارجی آماده خواهد شد که
می توان از آنها برای تولید فراورده یا استخراج ژن استفاده کرد.
امروزه با پیشرفت روش های مهندسی ژنتیک می توان یاخته های دیگری مثل مخمرها ،یاخته های
گیاهی و حتی جانوری را با این فرایند تغییر داد .دنا ها و سایر مولکول های حاصل از دناهای تولید شده
برای اهداف گوناگون علمی و کاربردی استفاده می شوند .در گفتارهای بعدی این فصل به برخی از این
موارد اشاره شده است.
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یاخته های بنیادی جنینی :چنین یاخته هایی نه تنها قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین
هستند ،بلکه اگر در مراحل اولیۀ جنینی جداسازی شوند ،می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند .این
یاخته ها بعد از جداسازی کشت داده و برای تشکیل بسیاری از انواع یاخته ها تحریک می شوند (شکل .)۱۰
اما تمایز چنین یاخته هایی هنوز نمی تواند به گونه ای تنظیم شود که بتوانند همه انواع یاخته هایی را که در
بدن جنین تولید می کنند در شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.
بالستوال
موروال

مام یاخته

جنین
زامه
یاخته های تودۀ درونی

شکل 10ــ الف) یاخته های بنیادی
موروال به همه انواع یاخته های جنینی
و خارج جنینی (جفت و پرده ها) متمایز
می شوند.
ب) یاخته هـای بنیـادی تـوده یاختـه ای
درونـی بـه انـواع یاخته هـای بـدن جنیـن
متمایز می شوند.
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دستگاه ایمنی

دستگاه عصبی

دستگاه گردش خون

گفتار ۳

کاربردهای زیست فناوری

همانطورکه در گفتار قبلی دیدید زیست فناوری در زمینههای متفاوتی کاربرد دارد .اکنون میخواهیم
بدانیم چگونه میتوان از این شاخۀ علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و حفظ محیطزیست بهره برد.

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
تحول در کشاورزی نوین توانست افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گندم ،برنج
و ذرت ایجاد کند .استفاده از کودها و سموم شیمیایی ،کشت انواع محصول ،استفاده از ماشین ها در
کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت از نتایج این تحول بود .اما در کنار آن شاهد عواقب زیانباری همچون
آلودگی محیط زیست ،کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل ها و مراتع نیز بوده ایم .امروزه نمی توان برای
افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شد .بنابراین ،شاید فناوری های جدید زیستی بتوانند تا حدودی
مشکالت بشر را در این زمینه حل کنند.
یکی از کاربردهای زیست فناوری ،تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی آفت ها هستند .این روش توانسته
است مصرف آفت کش ها را کاهش دهد .به عنوان مثال برخی از باکتری های خاکزی ،پروتئین هایی تولید
ُ
می کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می کشند .این باکتری ها در مرحله ای از رشد خود نوعی
پروتئین سمی می سازند که ابتدا به صورت مولکولی غیرفعال است .این مولکول در بدن حشره فعال شده،
حشره را از بین می برد .چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین ببرد؟
پیش سم غیرفعال ،تحت تأثیر آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارش حشره شکسته و فعال
می شود .سم فعال شده باعث تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره می شود.
برای تولید گیاه مقاوم به آفت ،ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جداسازی و پس از
همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود .تاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل ذرت،
پنبه و سویا تولید شده اند .همان طورکه در شکل  11می بینید نوزاد کرمی شکل (الرو) به درون غوزه نارس
پنبه نفوذ می کند ،بنابراین برای از بین بردن این آفت سم پاشی های متعدد الزم است ،زیرا آفت در معرض
سم قرار نمی گیرد .از سوی دیگر ،استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضر است .امروزه با کمک فناوری
زیستی و تولید پنبه های مقاوم ،نیاز به سم پاشی مزارع پنبه تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است .حشره
در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود به درون غوزه را از دست می دهد .بنابراین ،نیاز
به سم پاشی مزرعه کاهش می یابد.

شکل 11ــ آلوده شدن غوزه گیاه پنبه به
آفت را نشان می دهد .گیاه سالم (سمت
چپ) ،ورود آفت به درون غوزه (وسط) و
گیاه آلوده (سمت راست)
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بیشتر بدانید
انقـراض گونه هـا و مهندسـی
ژنتیک
در سـال  2008بـا تعییـن توالـی ژنی
یـک مامـوت ،بـرای اولیـن بـار ژنوم
کامـل یـک گونـۀ جانـوری منقـرض
شـده مشـخص شـد .ایـن موفقیـت
پژوهشـگران را به نجـات گونه های
در خطر انقراض امیدوار کرده است.
یکی دیگر از کاربردهای این فناوری
در جلوگیـری از انقـراض گونه هـا،
روش شبیه سـازی اسـت .در ایـران
نیـز طرح هـای تحقیقاتـی در حـال
انجام اسـت و تاکنون موفقیت هایی
در ایـن زمینـه به دسـت آمده اسـت.
به عنـوان مثال می تـوان به موفقیت
پژوهشـکده رویـان در شبیه سـازی
قوچ وحشی اشاره کرد.

3ــ ژن درمانی :آیا می توان افرادی را که با بیماری ارثی متولد می شوند درمان کرد؟
پاسخ به این سؤال مشکل است ولی یکی از روش های جدید درمان بیماری های ژنتیکی ،ژن درمانی
است که خود مجموعه ای از روش هاست .ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های
فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است .در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن
سالم را با کمک ناقل وارد آنها می کنند .سپس یاخته تغییریافته را به بدن بیمار باز می گردانند.
اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال  1990برای یک دختر بچه  4ساله ،دارای نوعی نقص ژنی،
انجام شد .این ژن جهش یافته نمی توانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد .برای درمان آن ابتدا
لنفوسیت ها را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از بدن کشت دادند .سپس نسخه ای از ژن کارآمد را
به لنفوسیت ها منتقل و آنها را وارد بدن بیمار کردند .اگرچه این یاخته ها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را
بسازند ولی چون قدرت بقای زیادی ندارند ،الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده
را دریافت کند ( شکل . )۱۴
برای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل پیوند مغز استخوان و یا تزریق آنزیم هم استفاده کرد.
2ــ ویروس را در
آزمایشگاه طوری
تغییر می دهند که
نتواند تکثیر شود.

3ــ ژن درون
ویروس جاسازی
می شود.

1ــ یاخته ها را از بدن
بیمار خارج می کنند.

7ــ یاخته های تغییریافته ژنتیکی
پروتئین یا هورمون مورد نظر را
تولید می کنند.
6ــ یاخته های تغییریافته به بیمار
تزریق می شوند.

4ــ ویروس تغییریافته
به درون یاخته بیمار
منتقل و ژنوم آن
با ژنوم یاخته بیمار
ترکیب می شود.

5ــ یاخته های بیمار از لحاظ
ژنتیکی تغییر یافته اند.

شکل ۱۴ــ مراحل ژن درمانی

۴ــ تشخیص بیماری :برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری ،تشخیص اولیه و شناخت دقیق
آن بسیار مهم است .عالوه بر روش های تشخیصی مثل آزمایش خون و ادرار ،روش های دیگری مثل
فناوری های مبتنی بر دنا در تشخیص بیماری نقش مهمی دارند .تشخیص بیماری وقتی که عالئم آن
در بدن ظاهر شده باشد ساده است ،اما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده اند و میزان عامل بیماری زا در
بدن پایین است مشکل است .امروزه با کمک روش های زیست فناوری و شناسایی نوکلئیک اسید عامل
بیماری زا می توان به وجود آن در بدن پی برد.
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گفتار 1

اساس رفتار

قمری های خانگی با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زادآوری می کنند.
گوزن ها از شکارچی ها می گریزند .خرس های قطبی خواب زمستانی دارند .سار ها برای زمستان گذرانی
به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند .اینها نمونه هایی از رفتارهای جانوران است .رفتار ،واکنش یا مجموعه
واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد .محرک هایی مانند بو ،رنگ،
صدا ،تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن جانور ،تغییر دمای محیط و تغییر طول روز موجب بروز
رفتارهای گوناگون در جانوران می شوند.

رفتار غریزی

ً
جوجه های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد (یا والدین) خود متکی هستند .مثال
جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نوک می زند و والد بخشی از غذای خورده شده را
برمی گرداند تا جوجه آن را بخورد .دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه ّ
اهمیت دارد .جوجه پس از
بیرون آمدن از تخم ،می تواند به منقار والد نوک بزند (شکل .)1

شکل 1ــ رفتار درخواست غذا در جوجه
کاکایی

منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم ،می تواند رفتار درخواست
غذا را انجام دهد ،پس آیا این رفتار همانند ویژگی های بدنی جانور ژنی است؟ برای پاسخ به این سؤال
یک پژوهش را بررسی می کنیم.
پژوهشگران ارتباط یک ژن را با رفتار مراقبت از زاده ها در موش ماده بررسی کرده اند .این ژن را
ژن  Bمی نامیم .موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور
شوند ،مادر آنها را می گیرد و به سمت خود می کشد (شکل  .)2موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند
و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ درنتیجه ژن  Bدر یاخته هایی در مغز موش مادر فعال
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می شود و دستور ساخت پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال می کند .در مغز جانور
فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجۀ آنها ،موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد.
پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن  Bآن را غیر فعال کردند .موش های ماده ای که ژن های جهش یافته
داشتند ،ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت
نشان ندادند .به این ترتیب ،مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد.

بیشتر بدانید
آنچه ما آن را ژن  Bنامیدیم به اختصار
ژن  FosBنام دارد .این ژن در بخشی
از زیر نهنج (هیپوتاالموس) مغز
موش مادر که در رفتار مادرانۀ آن
نقش حیاتی دارد ،بیان میشود.

شکل 2ــ الف) مراقبت مادری موش
مادر دارای ژن طبیعی
ب) نبـود مراقبـت مـادری در مـوش مادر
دارای ژن جهش یافته B

بیشتر بدانید

رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاری غریزی 1است .اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک
گونه یکسان است ،زیرا ژنی و ارثی است .رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا ،النه سازی پرنده ها
و رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی اند .خواهید دید همۀ رفتارهای
ّ
غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشده اند.

یادگیری و رفتار
در رفتار درخواست غذا ،نوک زدن های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج
و با تمرین ،این رفتار دقیق تر می شود .هرچه جوجه دقیق تر نوک بزند ،والد سریع تر به درخواست آن برای
غذا پاسخ می دهد .به این ترتیب جوجه می آموزد تا دقیق تر نوک بزند (شکل  .)3بنابراین ،جوجه کاکایی
تجربه به دست می آورد و رفتارغریزی آن تغییر می کند و اصالح می شود.
1- Instinctive behavior

رفتارشناسی ،علم مطالعۀ رفتارهای
جانـوران در آزمایشـگاه و یـا طبیعت
اسـت .سـه دانشـمند بـه نـام هـای
نیکـوالس تیـن برگـن 1هلنـدی،
ُ
3
کنـراد لورنـز2و کارل فـون فریـش
ٔ
مشـاهده رفتـار جانوران
اتریشـی در
ّ
در طبیعـت نقش مهمـی ایفا کردند.
ایـن تالش هـا جایـزۀ نوبـل رشـتۀ
کار اندام شناسـی (فیزیولـوژی) و
پزشـکی سـال  1973را بـرای آنـان
بـه ارمغـان آورد .در دهه هـای اخیـر
رویکـرد اصلـی زیست شناسـان در
بررسـی رفتـار جانوران ،بوم شناسـی
رفتـاری اسـت .بوم شناسـی رفتاری
علم بررسـی رفتار جانوران در محیط
طبیعـی و از دیـدگاه انتخـاب طبیعی
است.
 Nikolaas Tinbergenــ1
 Konrad Lorenzــ2
 Karl Von Frischــ3
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رفتارشناسان حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کرده اند .شامپانزه ها برگ های شاخۀ
نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون النۀ موریانه ها فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند.
این جانوران از تکه های چوپ یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها
را بشکنند .کالغ سیاهی که در شکل  7می بینید ،کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به
انتهای نخ را به دست آورد .جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود باال می کشد و پنجۀ پای خود را روی
آن قرار داده و سرانجام به گوشت دست پیدا می کند.
نقشپذیری :جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم ،نخستین جسم متحرکی را که میبینند ،دنبال
ً
میکنند.جسممتحرکمعموالمادرآنهاست(شکل.)8ایندنبالکردن موجبپیوندجوجههابامادرمیشود.
پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتیجۀ نوعی یادگیری بهنام نقشپذیری 1ایجاد میشود .نقشپذیری نوعی
یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام میشود .نقشپذیری جوجهغازها طی چند ساعت
پس از خروج از تخم رخ میدهد .این زمان ،دورۀ حساسی است که در آن نقشپذیری با بیشترین موفقیت
انجام میشود .جوجه غازها با نقشپذیری مادر خود را میشناسند .این شناسایی برای بقای جوجهها حیاتی
است ،بدون آن جوجهها تحت مراقبت مادر قرار نمیگیرند و ممکن است بمیرند .افزون بر آن ،جوجهها با
نقشپذیری ،رفتارهای اساسی مانند جستوجوی غذا را نیز از مادر یاد میگیرند .نقشپذیری در پستانداران
ً
نیز دیده میشود ،مثال برههایی که مادر خود را از دست دادهاند و انسان آنها را پرورش داده است ،دنبال او راه
میافتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمیدهند.
امروزه پژوهشگران می کوشند از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده
ً
کنند .مثال آنها برای پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به
دنیا آمده اند ،صدای پرندگان همان گونه را پخش می کنند .افرادی که از این جوجه ها نگهداری می کنند،
ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند.

شکل 7ــ حل مسئله در کالغ :کالغ با
جمع کردن نخ تکه گوشت را باال میکشد.

شکل   8ــ نقش پذیری جوجه غازها
نسبت به مادر خود
1- Imprinting
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بیشتر بدانید

برهم کنش غریزه و یادگیری

تاریخ علم
بررسـی نقشپذیـری در غازهـا از
پژوهشهـای کنـراد لورنـز اتریشـی
(1989ـــ )1903اسـت .لورنـز در
آزمایـش خـود جوجـه غازهایـی را در
دسـتگاه جوجهکشـی پـرورش داد،
لورنـز نخسـتین جسـمی بـود کـه
جوجههـا پس از بیـرون آمدن از تخم
دیدند .آنها او را دنبال کردند و نسـبت
به او نقشپذیر شدند.

بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی
می کند .همان طور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم ،این رفتار غریزی به طور کامل در
جوجه ای که از تخم بیرون می آید ،بروز پیدا نمی کند .برای شکل گیری کامل آن ،برهم کنش جوجه و
والدین و کسب تجربه الزم است .جانور اساس ژنی الزم برای انجام این رفتار را دارد و همچنان که رشد
می کند از آموخته های خود از محیط تجربه به دست می آورد و آنها را برای تغییر و اصالح رفتار قبلی به کار
می برد .یادگیری برای بقای جانوران الزم است ،زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است .برای آنکه
جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغییر زندگی کنند ،باید بتوانند به تغییرات پاسخ های مناسبی بدهند.
به این ترتیب ،برهم کنش ژن ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می آورد.

ّ
الف) شقایقدریاییباتحریکمکانیکی
فعالیت 3
(تماس) ،بازوهای خود را منقبض میکند
اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمیدهد .چرا؟
ب) رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در
سیرک را به آنها می آموزند؟
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نر و ماده افزایش می یابد .بیشتر پستانداران نظام چندهمسری دارند و بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی
تک همسراند .در این نظام هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند .همچنین ،در این نظام
جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.

غذایابی
رفتار غذایابی 1مجموعۀ رفتارهای جانور برای جستوجو و به دست آوردن غذاست .غذاهایی که
ً
جانوران میخورند معموال اندازههای متفاوتی دارند .غذاهای بزرگ تر انرژی بیشتری دارند ّاما ممکن
است فراوانی آنها کمتر و به دست آوردن آنها دشوارتر باشد .بنابراین ،برای جانوران میزان سود یعنی میزان
انرژی موجود در غذا و هزینۀ به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد .موازنه بین محتوای انرژی غذا
و هزینۀ به دست آوردن آن ،غذایابی بهینه 2نام دارد .براساس انتخاب طبیعی ،رفتار غذایابی ای برگزیده
می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی ،بیشترین انرژی
خالص را دریافت کند .برای مثال خرچنگهای ساحلی صدفهای با اندازه متوسط را ترجیح میدهند زیرا
آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین میکنند .صدفهای بزرگ تر انرژی بیشتری دارند ّاما برای شکستن
آنها باید انرژی بیشتری صرف شود.
هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد .بنابراین رفتار
برگزیده باید موازنهای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را نیز نشان دهد .به همین علت است که
هنگام وجود شکارچی یا رقیب ،جانوران رفتارهای غذایابی خود را تغییر میدهند و در حالتی آماده و گوش
به زنگ به غذایابی مشغول می شوند.
گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد موردنیاز آنها را
تأمین می کند .برای مثال طوطی هایی که در شکل 12می بینید خاک رس می خورند تا مواد سمی حاصل
از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آنها خنثی کند.

شکل 12ــ تغذیه طوطی ها از خاک رس
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1- Foraging
2- Optimal Foraging

قلمروخواهی :قلمرو یک جانور ،بخشی از محدودۀ جغرافیایی
است که جانور در آن زندگی می کند .جانوران در برابر افراد هم گونه
یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند .این رفتار
قلمروخواهی 1نام دارد .جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا
تهاجم به جانوران دیگر اعالم میکند که قلمرو متعلق به آن است.
ً
مثال یک پرنده با آواز خواندن سعی میکند از ورود پرندۀ مزاحم به
قلمرو خود جلوگیری کند .اگر آواز مؤثر نباشد ،ممکن است پرندۀ
صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند (شکل.)13
این فعالیتها نیازمند صرف زمان و مصرف انرژی است .تهاجم ممکن
است به آسیب دیدن پرندۀ صاحب قلمرو هم بینجامد .آواز خواندن
ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند .چرا پرنده هزینههای دفاع از قلمرو را میپذیرد؟
قلمروخواهی برای جانوران فایده هایی دارد :استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو میتواند غذا و انرژی
دریافتی جانور را افزایش دهد .امکان جفتیابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از
شکارچی نیز افزایش مییابد.
مهاجرت :هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالبها و آبگیرهای شمال
ایران مهاجرت میکنند .این پرندهها پس از زمستان گذرانی ،در اوایل بهار به سرزمین خود باز میگردند.
جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد.
تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع مورد نیاز،
جانوران را وا میدارد به سوی زیستگاههای مناسبتر برای تغذیه ،بقا
و زادآوری مهاجرت کنند .مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری
نیز در آن نقش دارد .بررسی مهاجرت سارها نشان داده است سارهایی
که تجربۀ مهاجرت دارند بهتر از آنهایی که برای نخستین بار مهاجرت
میکنند ،مسیر مهاجرت را تشخیص میدهند.
در مسیر مهاجرت بسیاری از جانوران از جاهایی عبور میکنند
ً
که قبال در آنجاها نبودهاند .پس آنها چگونه در این محیطهای نا  آشنا،
ً
راه خود را پیدا میکنند؟جانوران برای جهتیابی از نشانههای محیطی استفاده میکنند .مثال جهتیابی
هنگام روز با استفاده از موقعیت خورشید و در شب با استفاده از موقعیت ستارهها در آسمان انجام میشود.
وقتی هوا ابری است جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص میدهند؟ آیا میدان مغناطیسی زمین
در جهت یابی جانوران نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ،پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای
کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند .با وجود این آهنربا ،پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد
و به النه باز گردد .پژوهشگران نتیجه گرفتند کبوتر خانگی میتواند موقعیت خود را نسبت به میدان
مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهتیابی کند .پژوهشگران در سر بعضی از پرندهها ذرات

عکس از حسین خادمی

شکل 13ــ قلمروخواهی در قو  ،سرخرود
مازندران

عکس از حسین خادمی

شـکل 14ــ پرنـدگان مهاجـر بـه پناهـگاه
حیات وحش میانکاله مازندران

1- Territorial behavior
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از احتمال بقا و تولیدمثل خود ،افزایش می دهد.
چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام می دهند؟
افراد نگهبان در گروه جانوران و یا زنبورهای
عسل ،رفتار دگرخواهی را نسبت به خویشاوندان
خود انجام می دهند .آنها با خویشاوندانشان،
ژن های مشترکی دارند .بنابراین اگرچه این
جانوران خود زاده ای نخواهند داشت ،ولی
خویشاوندان آنها می توانند زادآوری کرده و
ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل کنند .به
همین علت است که براساس انتخاب طبیعی،
رفتار دگرخواهی برگزیده شده است.
در نمونه ای دیگر از دگرخواهی جانوران با
یکدیگر گروه همکاری تشکیل می دهند .برای
مثال خفاش های خون آشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می کنند .غذای آنها خون
پستانداران بزرگ مثل دام هاست (شکل .)17این خفاش ها خونی را که خورده اند با یکدیگر به اشتراک
می گذارند .خفاشی که غذا خورده است کمی از خون خورده شده را برمی گرداند تا خفاش گرسنه آن را
بخورد .در غیر این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد .خفاشی که غذا دریافت کرده ،کار خفاش دگرخواه
را در آینده جبران می کند .اگر جبران انجام نشود ،این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.

شکل 16ــ این دم عصایی ()meerkat
درحـال نگهبانـی اسـت .او در هنـگام
احسـاس وجـود شـکارچی دیگـران را بـا
فریاد آگاه می کند.

شکل 17ــ خفاش خون آشام از خون
پستانداران تغذیه می کند.
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ً
خفاش هایی که دگرخواهی انجام می دهند ،لزوما خویشاوند نیستند .در واقع ،رفتار دگرخواهی که در اثر
انتخاب طبیعی برگزیده شده ،به بقای آنها منجر می شود.
گاهی دگرخواهی ،رفتاری به نفع خود فرد است .در میان پرندگان ،افراد یاریگری هستند که در پرورش
زاده ها به والدین آنها یاری می رسانند .مشخص شده است وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده ها را
افزایش می دهد .یاریگرها اغلب پرنده های جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه ،تجربه کسب
می کنند و هنگام زادآوری می توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود استفاده کنند یا با مرگ
احتمالی جفت های زادآور ،قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری کنند.

ّ
فعالیت 6

نمودار زیر مزیت زندگی گروهی را نشان می دهد ،آن را تفسیر کنید.
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