
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ک به زبان ساده یژنت
 

 نم  افسانه   یم به روان پاک همسر نازنیتقد

 

 V2     ینسخه 
  

 
 

 
 

 

به  یبا  برنامه بزرگ ژنوم انسان ییک وآشنایدانش ژنت  یه ایم پاین نوشته   انتقال مفاهیهدف از ا

  یلیالت تکمیه و تحصیپا  یلیتحص  یدر گروهها یقرن  به خواننده ا ین دستاورد علمیعنوان بزرگتر

 باشد . ین دانش میر عالقمندان ایو سا یر پزشکیغ
 

خواهم و یقبال پوزش م یا اشتباه   نوشتارینشده است  لذا از هر گونه اشکال  یراستارین نوشته ویا

ح آنها یز به من اطالع داده شوند تا نسبت به تصحیدوارم اشکاالت مشاهده شده توسط خوانندگان عزیام

 اقدام شود. 

 
ا کانال تلگرام وب یت و یر نوشته ها را  فقط  از وب سایا ساین نوشته  ید نسخه اصل  اشویه میتوص  

صفحات  یمورد استفاده در باال یاجتماع یگر شبکه هایا دیکانال تلگرام  ید .   نشانیافت کنیت دریسا

 ت درج شده است . یوب سا

http://www.mozaffarshariaty.com/
http://www.mozaffarshariaty.blogspot.com/
http://www.twitter.com/shariaty
https://www.telegram.me/mozaffarshariaty
http://www.youtube.com/shariatymozaffar
http://www.facebook.com/shariaty.mozaffar


 

 

ا یز یم  یشده باشد را   رو هزار کلمه نوشته 120که در هر صفحه آن   یصفحه ا 550کتاب  46

بدن  یساخت بدن ماست  که در  همه سلولها یدستورات الزم برا ین کتابها حاوید  . ایقرار ده  یمحل

ک نسخه از آن قرار داده شده است .  نوشته کوتاه و ساده ارائه شده عالوه بر آشنا کردن یز یما  ن

دانش امروز  را   ین معجزه علمیانجام  بزرگتر یخچه آن ، چگونگیک و تاریژنت یشما با اصول و مبان

 ن ژنوم انسان ییان خواهد کرد . معجزه تعین واژه ها بیز  با ساده ترین

 

 

، کروموزوم ، ژن و ... آشنا نباشد و دست   DNA چون  ییست که امروزه با  واژه هاین یبا کسیچون تقر

از افراد  با  یاریبس   یون نشنود  ،  و از طرفیزیتلو و وین واژه ها را در اخبار رادیچند بار ا  یکم  روز

ح ساده  یک به زبان ساده را از توضیبا  ژنت ییز آشنا هستند  ،  بحث آشنایآن  ن  یانه  و برنامه هایرا

 ک خواهم شد  . یآغاز کرده و سپس وارد مبحث ژنت  یا نه ایک برنامه ساده رای

 

ب  اما یانه  آنها را به ترتیدستور العمل که را یک سریارت است از عب   یانه یک برنامه رایم که یدانیم

انو یک نوازنده پیسد و ینویدان م یقیک موسیکه  ییکند .  درست مانند نت هایار اجرا میبا سرعت بس

د مطابق آهنگ باشد یزمان اجرا با  یقیکند . در مورد موسین شده  اجرا مییب و در زمان تعیآنها را به ترت

 عتر،  بهتر یانه  زمان اجرا هر چه سریدر رااما 
د   وارد یق صفحه کلیرا که کاربر از طر ید که  عددیگویانه  میر به رایک مثال ساده برنامه زیبه عنوان 

 شگر نشان دهد . یضرب کرده و حاصل را در  صفحه نما  5کند   در  یم

 

آشنا  یسیکه با برنامه نو یهم  تا خوانندگانخوایست بلکه مین یسی) تذکر الزم :  قصد آموزش برنامه نو

ان خواهد شد یکه در ادامه ب ین امر به درک مطالبیداشته باشند . ا یانه یک برنامه رایاز  یستند  درکین

 کند (یم یانیکمک شا

Input  د " یک عدد را وارد کنی  “ , num1  

 
Print num1*5 
 

End  
 

د "   یک عدد را وارد کنیانه  خواسته شد تا جمله " یاول از را ار ساده است . در سطریک برنامه بسین یا

انه  گفته شده یکند . در سطر دوم به رایک عدد وارد مینجا یز در ایسد . کاربر نیش بنویصفحه نما یرا رو

انه  گفته شده که برنامه تمام یش دهد و در سطر آخر هم به رایضرب کند  و نما  5ن عدد را در یاست تا ا

 م .یندار یگر کاریو د است

اعداد  اجازه  یم  فقط برخیده تر بشود . مثال  ممکن است  بخواهیچیا پیقتر و یتواند دقین برنامه میاما ا  

ا یافت و یدر یش و با رنگ و اندازه دلخواهیاز صفحه نما یا در نقطه بخصوصیانتخاب داشته باشند . 

 اضافه .  یدستورات یعنینها یود .    و همه انشان داده ش یژه ایجه محاسبه هم به شکل وینت

سد  و کاربر هم ینویشگر میصفحه نما یرا رو ین بار هم جمله اید که اینیبیرا م یدر مثال دوم  برنامه ا

بزرگتر   1000000انه  گفته شده تا اگر عدد وارد شده از یکند .  سپس به رایرا وارد م یآن اعداد یدر پ



انه  دستور داده شده یم .  و سرانجام  به رایان نکرده این اقدامات را بیگر ایهد که دانجام د یاست  اقدامات

 شگر نشان دهد و  تمام .ینما یجه محاسبات را با رنگ دستور داده شده  رویاست تا نت

  

INPUT د "  یزان حقوق را وارد کنیم “  , S1 

. 
 

IF S1>1000000 

. 

. 

REM    COLOR 15,4 

COLOR  17,5 

 PRINT s1 

. 

. 
END 

 

شگر نشان دهد . ) اعداد ینما یرو یجه محاسبات   را با چه رنگید که نتیگویانه  میبه را   color. دستور 

از دستورات رنگ   یکی ید که در جلوینیبیکند (  اما مینه و متن را مشخص مینوشته شده ، رنگ زم

جه یش نتینما یرا برا یگریقبال رنگ د  سیبرنامه نو یعنین دستور یقرار داده شده  ا   REM دستور 

ن دستور را اجرا نکند    یانه  ایشود رایباعث م  REM  کار در نظر داشته   اما نظرش عوض شده   فرمان 

دهد  یرا قرار م  end  کند و در آخر   دستور یس دستورات الزم را صادر مین روش برنامه نویو به هم

انه  شده یرا یایستم عامل داس وارد دنیکه با س یکسان  (  باشد . یامه مان دستورات و برنیکه به مفهوم پا

وجود داشت که   autoexec.bat و    config.sys به نام  یلیستم عامل داس فایاد دارند که در سیاند به 

گر ید یم  دستوریل  بودیآمد که ما یش میشد .  معموال پیانه اجرا میرا یدستورات آن در هنگام راه انداز

ک ستاره یفرمان مورد نظر  یم و در جلویرفتیم   autoexec.bat  ا ی   config.sysل یاجرا نشود . به فا

م تا اگر مجددا به آن یکردین فرمان را حذف نمیم . اما ایریآن را بگ یاجرا یم  تا موقتا جلویدادیقرار م

 یندوز توسط رفتن به بخش اجراینون در ون کارها اکیم .  ایم فقط ستاره را از کنار آن برداریاز داشتین

 شود . یبرنامه ها انجام م

 

 ین زبان گفتاریک برنامه به همیم   یشو یسید بدون آنکه وارد دستورات برنامه نوییایاما  حال ب

ا روبات  درست در قد و اندازه خود ما  آن را اجرا کند  بتواند به ین یک ماشیم که اگر یه کنیخودمان ته

 خط صحبت کند .  یه تلفن زنگ زده و با شخص آن سوک شماری

 م نوشت :یخواه ینطوریاحتماال برنامه را ا
 

 تلفن را بردار  یگوش

 ر یکاغذ نوشته شده بگ یرا که رو یشماره ا

 ش بخوان یغام را براین پیکه جواب داد  سالم کن و ا یبه کس

 



ن یگر موجود (  اولیظر کردن از صد ها اشکال دهرگز   کار نخواهد کرد . ) با صرفن ن برنامه مایاما  ا

م یدارد اما  اگر  آنقدر آن را نکشد  که سیرا بر م یما ) روبات ( گوش ین است  که   آدم آهنیاشکال ا

ما  یعنید بکند .   یچه با یا تلفن را هم با خودش بلند نکند نخواهد دانست  که با گوشیکنده شود   یگوش

 م که :یح بدهیدقت به او توض د در برنامه مان بهیبا

 اور و ... یاط و آرام بردار و تا کجا باال بیرا با احت یگوش

 آن را کنار گوشت بگذار یقسمت گوش

. 

. 
دارد و کنار گوشش یرا مثل بچه آدم بر م ین بار گوشیا یکند  چون   آدم آهنیاما باز هم  برنامه کار نم

 : یعنیم ید کاملتر کنیکند .  پس برنامه را بایاست و کار مگذارد اما  از کجا معلوم که تلفن وصل یم
 

 اط و آرام بردار و ... یرا با احت یگوش
 آن را کنار گوشت بگذار یقسمت گوش

 کاغذ را بخوان و ... ین صورت  شماره تلفن رویتلفن وصل است در ا یعنی  یدیبوق آزاد شن یاگر صدا
 ش بگذار یرا سر جا یاست  و گوش تلفن خراب یعنی یدیبوق نشن یاما اگر صدا

 
ما انجام  یکه قرار باشد آدم آهن یهر عمل ید برایست و ما بایآسان ن یچ روید که کار به هینیبین میبنابرا

ن بوق ید  نمونه ایم بوق آزاد ،باییگویبه او م یم . مثال وقتیالزم و دستورات الزم را بده یدهد  به او آگاه

ف شده ید   کاغذ قبال تعریکاغذ را بخوان  با یم  شماره روییگویم یا وقتیم  و یکن یبه او معرف ییرا در جا

ق و بدون خطا یم  و هزاران و بلکه صد ها هزار دستور دقییباشد و نحوه خواندن اعداد را هم به او بگو

.  هر کجا هم ما انجام دهد  یارساده را برایک عمل بسین بتواند یم  تا آن ماشین بدهیک ماشید  به یرا با

ن و انجام نشدن کار . ) یر کردن  ماشیشود  گیجه اش میم  نتیداشته باش ییخطا یسین برنامه نویکه در ا

 هنگ  کردن معروف (
ن  یاز برنامه که قبال نوشته دوباره  استفاده کند .  بنابرا یل است از بخشیس مایبرنامه نو یاریدر موارد بس

م یتوانیاز بود میم  ، هر گاه نیک شماره مشخص کنیر خط فرمان را با ه یعنیاگر دستورات برنامه را 

ن است ین و دستورات  ایفرام یگر شماره بندیده دیم که به آن خط فرمان مراجعه شود .    فایفرمان بده

س یبر خورد کرد  شماره آن خط فرمان را به برنامه نو ییبرنامه به خطا یانه  در هنگام اجرایکه  اگر را

اگر آن  کاما     inputتواند آن را درست کند . به عنوان مثال در دستور یس میدهد  و برنامه نویان منش

ک خطا حساب شده و یداند  چه کند و یانه  نمین آن اشتباه نوشته شود   رایا واژه التیگذاشته نشود و 

ک ی  یانه  به شمسیرا یالدیمخ یل تاریتبد ید که شما برایا  فرض کنیکند .  و یبرنامه در آنجا توقف م

از ین یم  شمسین تقویندارد که هر جا به ا یست (  پس لزومیهم ن ید  ) برنامه ساده ایبرنامه نوشته ا

در   یم شمسیک بار آن را نوشته  و با عنوان مثال تقوید  یتوانید   بلکه میسید  دوباره آن را بنویداشت

نحوه خواندن  یکه برا یا دستوراتید . و ید از آن استفاده کند و سپس هر جا که الزم بویره کنیذخ ییجا

 د .ید را  هر جا الزم شد دوباره استفاده کنیاعداد آماده کرده بود

 
ک صفحه ید ، یمشاهده کن  HTMLرا  با زبان   یانه ایار ساده رایک برنامه بسینکه یا یاکنون برا

   View ید (   از منویخوانینترنت آن را میق ایرن صفحه  اگر از طیهم ید ) حتیرا باز کن ینترنتیا

 یام ال  نوشته شده برا ید .  دستورات اچ تیرا انتخاب کن  source نه یبرنامه جستجوگر خود  گز

 ر :یر زید کرد . درست مشابه تصوید را مشاهده خواهیکه باز کرده ا یصفحه ا



 

 
 

شود  صفحه یانه شما   میشود  توسط رایافت میت مورد نظر درین دستورات  که از سایا یحاصل اجرا

 د . یکه در حال مشاهده آن هست یا

ن اشکال یخواهد شد که اک اشکال ین مجموعه دستورات باعث بروز یدر ا یر هر عالمت و حرفییتغ

 یار مهمید و ممکن است اشکال  بسیار کوچک باشد  و اساسا  شما متوجه آن هم نشویممکن است بس

 جاد کرده باشد . یا
 
ر یین بخش با تنها تغیتوانند در ایم ی، کاربران حرفه ا  یستریدارد به نام رج یار مهمیندوز  بخش بسیو

ر فعال کنند .  مثال  یا غیندوز را فعال یاز امکانات و یکیک کد   یر ییا بر عکس  و تغیک یک صفر به ی

ن یو سر به سر ا یکه معموال  ژن  شوخ یو زمان یدکمه استارت را قفل کنند . در جوان یا حتیدسک تاپ 

ت یک  و ظرفیروابط نزد  یو آن گذاشتن در  انسان روشن است !) به جا ، به اندازه و با افراد مناسب دارا

داس  ،  با همکاران   یعنیآن زمان  یانه  هایستم عامل  رایر دستورات سییست (  با تغیهم ن یز بدیزم  چال

را که در صورت    “ Bad command or file name  “  کردم . به عنوان مثال جمله  معروف یم یشوخ

    CPU  overheat . Put off  System immediately“  شد به جمله   " یپ فرمان اشتباه ظاهر میتا

 دادم و ... یر مییتغ
 

استفاده  یشود  هنوز  برایآماده م یسیک زبان برنامه نوین شکل  و با استفاده از یکه به ا  یاما برنامه ا

با  -م  یک زبان ساده نوشتین برنامه را با یخودمان  ا یراحت یست . چرا که ما برایانه  آماده نیتوسط را

انه  یند (    اما رایگوین زبان ها زبان سطح باال میانه  به ای!  ) در را یسیه نوفرض ساده بودن برنام



آن    یعنیک   یژه  خاموش  و یستور  ویک   ترانزی  یعنیفهمد  .  صفر  یک  نمیجز صفر و  یزیچ

ه برنام یسطح باال یوجود دارد  که  توسط سازندگان زبانها یگرید یستور روشن .   برنامه  هایترانز

ا  یک و یسیک برنامه نوشته شده به زبان سطح باال مثال بین برنامه ها قادرند  یساخته شده و ا یسینو

 یل کنند  .  بر رویک تبدیاز صفر و  ییایت به  درین و در نهایرا  ابتدا به زبان  آسان تر  ماش    یس

ک ها وجود ندارد .  صفر یو ن صفر یجز انبوه ا یزیک لوح فشرده  چیا یما و  یانه ایرا یحافظه ها

اه بودن یا سیک  سوخته و یباشد و  ید یک سیز از سطح شفاف یار ریک نقطه بسیتواند  سالم بودن یم

ک خازن یبودن  یتواند  خالیا صفر میکند . و  یا  باز خوانیجاد و ین نقاط را ایتواند ایزر میآن   و نور ل

ولت و  5ا  ی 3ن خازن با ولتاژ یک   پر بودن ایباشد و  ک حافظه یسطح  یبر رو یکروسکوپیدر ابعاد م

 ا .... یک نوار و ی یرو  یسیر مغناطییک تغیا  ی

 

ک یصفر و  یعنین یک پله به زبان ماشیاز داشته باشند تا یسان ممکن است نیبرنامه نو  یدر مراحل

ار دشوار است .  در یسان بسان یک  برایفاصله  ،  چون درک صفر و  یکتر بشوند اما باز هم با کمینزد

باالتر برده و به  یدو را کم یا همان مبنایک  یوجود  دارد که  زبان  صفر و  یین صورت نرم افزار هایا

امور از جمله کنترل سخت افزار ها استفاده  یبرخ یتواند برایدهند که می) هگز (  نشان م 16 یزبان مبنا

 باشد . یانه  میاز حافظه را یمشاهده  بخشنگونه یاز ا یر  نمونه ایر زیشود .  تصو

 

 
 

 

از صفر  یار طوالنیر بسیک هدف مشخص شامل   زنجی یت  همه دستورات نوشته شده ما برایپس در نها

ام آور حرکت الکترونها  و خاموش و انه   با سرعت سرسیاست که توسط سخت افزار را ییک هایو 

ه  شده اند .  توجه یک  تهیکه تنها با دو عدد صفر و  ینیشود . فرامیستور ها  اجرا میروشن شدن ترانز

حرف  ساخته   32سم  تنها با ینویشما م یبرا یز که اکنون من با زبان پارسین یمید که  مفاهیداشته باش

 یمفهوم بخصوص یک فاصله  دارایت ین حروف با رعایاز ا یاد اندکشده است  .   اما   قرار گرفتن تعد

دارد  .  یر مشترکیسنده و خواننده  مفهوم و تاثیباشد که در ذهن نویم

ر یم را غین مفاهیک فاصله درک ایکند. ) قرار ندادن تنها یرممکنمیمراغینمفاهیکفاصلهدرکایقرارندادنتنها

 کند (یممکن م

 

 



د مو به مو یده بایچین پیک ماشیبودند که  یو دستورات یسیم  تنها برنامه نویدینون داما باز هم آنچه تا ک

م . شامل ین طبقه مجهز را داشته باشیک ساختمان چندینکه دستورات و نقشه  یانجام دهد . درست مثل ا

د یکل برق و یها یم کشینقشه س  یز حتیو همه و همه چ یا آهنی ین ، ساختمان ، اسکلت بتونینقشه زم

قطعه به   یادیو با استفاده از مصالح ز ید  توسط عده ایک نقشه است   که  باین فقط یز ها   اما  ایو پر

از   یمیکارگر و مهندس  و  حجم عظ یادید عده زین  بایقطعه و آجر به آجر ساخته و اجرا شود . بنابرا

دسترس باشد  ) با برآورده شدن همه  ز   دریابزار گوناگون ن یادیمصالح  از انواع مختلف و تعداد ز

ن ساختمان  با استفاده از دستورات  یسکونت و غذا ، استراحت ، بهداشت  و ... (  تا  ا یشان برایازهاین

 است (  یگاهین جاین نقشه و  آن مصالح    ساخته شود . ) سلول زنده که شرح داده خواهد شد  چنیا

 

 د  ؟!ک داریبه ژنت ینها چه ربطیاما همه ا

 

ن یات را از ساده تریجاد و تحول و تکامل حیعت ایافته است ،طبیآنگونه که دانش بشر  تا کنون بدان دست 

و مراحل  ساخته   یار ساده .  البته چگونگیبس یموجودات زنده تک سلول یعنیشکل آن آغاز کرده است . 

ارد سال یلیکه سه م یز است . رازاز را یز هنوز در پرده ایده و شگفت انگیچیار پین سلول بسیشدن ا

ده و کامل تر یچیج متحول و پین موجودات به تدریآن اشتغال داشته است .  سپس ا یعت به کار بر رویطب

 یین و ابتدایهمان ساده تر ین موجودات حتیک از ایده است .  اما هر یت  به انسان رسیشده اند تا در نها

خود  یها  یژه گیک نسخه مشابه خود را بوجود آورده و تمام ویمرگ  ز قادر بوده اند  قبل ازین آنها نیتر

ک  موجود یبدن خود را به آن منتقل سازند . در واقع  همه دستورات ساخته شدن  یز اطالعات ساختاریو ن

ز منتقل شده است . دفتر چه یادداشت شده و نسل به نسل نیک دفترچه کوچک یزنده از همان ابتدا  در 

قا مطابق دستورات ید مثل  دقیز در هنگام تولیبشر آنها را خواهد خواند . هر موجود زنده ن یزودکه ب ییها

د  یم  دینده خواهید کرده است .  اما همانطور که در آیاز خود را تول یموجود در آن دفترچه  نسخه مشابه

ات متفاوت یبا خصوص یرخ داده و موجود یهم اشتباهات ین دستورات گاهیاز ا یبردار یدر هنگام کپ

د بوده است  باعث شده نسل او از یآن جاندار مف یمتفاوت برا یژه گین ویبوجود آمده است . حال اگر ا

ن موجود نسل غالب شده است  یج نسل ایجه به تدریبرخوردار شود و در نت یشتریبهتر و ب یامکان زندگ

است که کار نسل او را رو به انقراض  ان موجود بودهیجاد شده در اثر تصادف به زیت ای. اگر خصوص

ساخته و پرداخته شده اند  یار متنوعیارد ها سال  موجودات بسیلیم یجه  کم کم و در طیبرده است . در نت

د یادداشت شده است  که در هنگام تولی یز خط به خط و جزء به جزء   در دفتر چه ایه آنها نیکه دستور ته

ا نرم افزار  درست مشابه  همان یگربرنامه ین دفترچه و به زبان دی.  ارد یگیمثل مورد استفاده قرار م

که  یکتاب  پانصد صفحه ا 46م در یعظ یکه در آغاز اشاره شد  اکنون  به شکل دفتر  یانه ایبرنامه را

متر مربع سه کد ( در دست ترجمه توسط بشر قرار یلیهزار  کد وجود دارد ) هر م  120در هر صفحه آن  

ن  ین  پس از ایم .  بنابرایار ساده با آن آشنا شویبس یو با زبان یم  کمیکه قصد دار یاست .   دفتر گرفته

قرن حاضر  یز  و معجزه علمین دفتر شگفت انگیا یخچه کشف و باز خوانیدو مقدمه  اکنون  به سراغ  تار

 م .یرویم

 

به نام  کروموزوم  وجود دارد .   ییز هایچبدن ما  یم که در سلولهایده ایا شنیم و یدانیبا همه ما میتقر

م که ژن ها و کروموزوم ها یدانیم .  و میست که نشنوین  یبا روزیرا هم تقر    DNA  ژن و    یواژه ها

توانند  یکه قصد ازدواج دارند   م ییاکنون زوج ها  یکنند .  حتیما را مشخص م یکیهستند که صفات ژنت

  یذهن یها یا انواع عقب ماندگیو  ی، تاالسم یلیچون  هموف یخاص یهایماریب یاحتمال تولد فرزندان دارا

هستند  یار کوچکین کروموزومها   اجسام  بسیمشخص سازند .   ا یکیژنت یشهایرا در فرزند خود  با آزما

  شده اند .  اما   در واقع ید  در چند دهه گذشته  کشف و مشاهده و بررسیجد یهایکه فقط در اثر فناور



کشف شد )   یشیش  اطریاه شناس و کشیک گیسال قبل  در اثر نبوغ  150ک   در حدود  یداستان ژنت

و آنچه ما اکنون   ی( بدون آنکه از ساختار سلول    mendel( . مندل   )   1822-1884مندل  یگوریگر

داد  یکه پرورش م یهانایج حاصل از گیق در اثر مشاهده نتایعم ینشیم آگاه باشد  تنها با دقت و بیدانیم

ن عوامل ین صفات  موجودات زنده وجود داشته باشد   و او اییتع یبرا ید عواملیتوانست  کشف کند  که با

 یم او با  انتشار  تئوریکشف عظ یم  . همزمانینامید . همانکه اکنون ما ژن  مینام  یوراثت یرا فاکتورها

که  یار  بزرگیل شوک بسیکرد اما به دلیشتر جلب میه را بست توجیبایکه احتماال مین در حالیتکامل دارو

ژه مردم  وارد کرده بود  مورد توجه قرار نگرفت . جالب یآن روز و بو ین به جامعه علمیه دارویفرض

داشته باشد  با نبوغ خود  یاطالع یکیدن صفات ژنتیز بدون آنکه از نحوه به ارث رسین نیاست که دارو

را مطرح ساخت .  یعیه انتخاب طبیدراز جمع کرده بود  نظر یکه در طول سالها یق مدارکیو مشاهده دق

ه اش یرش فرضیرا کشف کرده است  نگران عدم  پذ یدانست که مندل چه راز بزرگید اگر او هم میشا

د ( یش و تکامل مراجعه کنیدایات  ،  پیح یدئویشتر  به ویاطالعات ب یبود . ) براینم یتوسط جامعه علم

ز  کشف کند   . آنچه مندل کشف کرد  ین حاکم بر وراثت را نیاز قوان یتوانست  برخ یر هر حال مندل حت. د

د یات جدیگر به صورت مستقل کشف شد  و با توجه به  کشفیمجددا توسط چند محقق د یل قرن جاریدر اوا

لب شد  . اما قبل از وارد ات مندل جیتوجه دانشمندان دوباره به نظر  یو جانور یاهیگ یدر درون سلول ها

ر را حفظ یف و مفهوم  زیچند تعر  یست شناسیز یک دانشجویشات مندل  بهتر است   چون یشدن به آزما

ح داد و هم صحبت در باره  مبحث یتوان آسان تر توضیشات مندل را  مید   ، هم آزمایریو کامال فرا بگ

 خواهد بود .   ر ممکنیغ ییف ابتداین تعاریک   بدون  دانستن ایژنت

 

شوند .  یک موجود زنده میدر  یستیک صفت زیکه باعث بروز  یوراثت ی:     عوامل       (Gene)ژن    

م کرد (  ژن یح صحبت خواهینده به تشرین ملکول در آیباشد . ) در باره ایم  DNA از ملکول  یژن  قسمت

ک کروموزوم مشخص  یرا در  یکامال مشخصکروموزوم ها قرار دارند و هر ژن محل  یب بر رویها به ترت

 هزار ژن ( 14ک پشه یهزار ژن دارد )  25ک انسان حدود یکند . یاشغال م

قرار  یگاه مشخصیک جفت کروموزوم مشابه و در جای  یکه بر رو یی:    به  ژن ها      (Allele)آلل    

ل یشود   به" آلل " آن ژن  تبدیکند  گفته مر ییدر اثر جهش تغ یند .  اگر ژنیف گویهمرد یدارند  آلل به معن

  . باشد یم O  و          A  ، B   یسه آلل به نام ها  یدارا  یستم خونیشده است .   صفت س

 

 یه به هم باشد .  مثال  فردیدو ژن شب یدارا یک صفت ارثیاست که از نظر  یخالص             :     فرد

  AA  ن فرد  یگر   ایباشد . به عبارت دی"  م A  دو آلل مشابه  "  یراکه  دا   A  خالص   یبا گروه خون
 باشد . یم

 

 یآلل ها  یعنیدو ژن مشابه نداشته باشد.    یک صفت ارثیاست  که از نظر  یناخالص             :   فرد

 AO  ا  یناخالص     A یک ژن را داشته باشد . مانند گروه خونیمختلف 

 

ا ناخالص   ، صفت خود را در یک از دو شکل  خالص  و یکه در هر  یی:      ژن ها بارز    یژن ها  

در  ین ژن را داشته باشد . ژن طاسیا  یکیا مادر  یاست پدر و  یکاف یعنیدهند . ) یموجود زنده نشان م

 (-صفات وابسته به جنس –کند و در زنان به شکل نهفته یمردان  به صورت بارز عمل م

 

  یعنیهستند که  فقط اگر در شکل خالص وجود داشته باشند    ییا ژن نهفته    ژنهای:             ژن مغلوب 

 توانند  صفت خود را در موجود زنده نشان دهند . یبدون حضور ژن غالب م



ن ژن  را داشته باشند تا فرزندشان صفت مربوط به آن ژن را بروز دهد ید ایهم مادر و هم پدر با  یعنی) 

فقط در  یعنیدهد  یباشند  خود را نشان م  ”OO“که  یکه تنها در افراد  ”O“ یمانند ژن  گروه خون(  

اگر  در    یخواهد شد  . به عبارت   " Oفرد  "  یگروه خون  ”B “  ا  یو      “ Aغالب  " یاب ژن هایغ

خواهد بود       A    یخون گروه یهر دو وجود داشته باشد  آن شخص دارا   O و      A  ک فرد  دو ژن  ی

 یک از ژن هایچید   هیباشد  با  O  یگروه خون یدارا یآنکه فرد یژن غالب  است .  برا   A  را  یز

 باشد .    OO  د  یفرد با یعنیحضور نداشته باشند .     B  ا  یو    A  غالب 

 

 

د . ین کنییفرزند ش را تع یخونک  پدر و مادر ، گروه ی ید   با دانستن گروه خونیتوانیا میپرسش آ

ن کار را ید اید بتوانیبا ید به سادگیدرک کرده باش یف فوق را بخوبیان شده در  تعاریاگر مطالب ب

 د .یانجام ده

 

 

 

شود  که حداقل  با دو حرف نشان داده یفرد گفته م یکی: به  فرمول ژنت    (Genotype)پ        یژنوت

 باشد .یم    A Oو      AA  پ  یدو ژنوت یدارا   A ینپ گروه خویشود مثال  ژنوتیم

 
هر دو   AOو   AA   یپهایک صفت   مثال    ژنوتی یت ظاهری:   خصوص  (Phenotype)پ        یفنوت

 باشند . یم    Aپ یفنو ت یدارا

 

شود  ) یم موجود بر   کروموزوم ها  گفته ی: به مجموعه اطالعات وراثت      (Genome)     ژنوم      

 ح  داده خواهد شد . (یجلوتر توض  یباشد .  کروموزوم  کمیعدد کروموزوم م 46 یانسان دارا

 

گر را از پدر خود یک آلل دیرا از مادر و  یک آلل ژن طاسیکه   یف فوق  مردیبه عنوان مثال از تعار

هم که  یاست .  مرد یپش  طاسیخواهد بود و فنوت یپ خالص ژن طاسیژنوت یافت کرده باشد  دارایدر

طاس  یا مادر به ارث برده باشد  باز هم طاس خواهد بود  و فقط وقتیرا از پدر  یک آلل ژن طاسیفقط  

را   ید هر دو ژن طاسیآنکه طاس شود با یک زن براینداشته باشد . اما  یچ ژن طاسینخواهد بود که ه

 افت کرده باشد .یهم  از پدر  وهم از  مادر در

 

که  یل حادثه ایا آمد . پدرش کشاورز بود .  مندل به دلیبه دن ییک خانواده روستایدر   1882 مندل  در

س مشغول شود . یک صومعه برود و به تدریرستان را ترک کند و به یش آمد مجبور شد دبیپدرش پ یبرا

و  یاضیرک و یزیهم دروس ف یشد . مدتیک معلم خوب شناخته میادش   به عنوان یل استعداد زیبه دل

جاد یخودش ا یصومعه برا یک باغچه کوچک  در فضایگذراند . سپس   یرا  در مدارس یست شناسیز

کساله یاست  یاهیگ یپرداخت. نخود فرنگ یاه نخود فرنگیگ یق اصول وراثت بر رویکرد و در آن به تحق

مناسب بودند .   مندل مندل  یوراثت یشهایآزما یدارد که برا یشود و صفات متعددیر میتکث یکه به آسان

ا کوتاه ، پوست دانه یتوجه داشت  از جمله  رنگ گلها ، ساقه بلند  یاه نخود فرنگیبه تنها  هفت صفت گ

زش داد  . او ید و قرمز  را با هم آمیاه  با دو رنگ گل متفاوت سفیده و .. مندل ابتدا دو گیا چروکیصاف 

ش او متوجه شد که همه افراد یآزما یادی. پس از تعداد زد یزش را  نسل اول نامین آمینژاد اول حاصل ا

ر است .   مندل سپس  یتاث ین صفت بین هم در بروز ایت والدیشوند . و جنسیقرمز م یگلها ینسل اول دارا



اندام ماده همان  یاه بر رویک گیدهد ) دانه گرده یزش میآم ینسل اول را به روش خود بارور ینخود ها

با رنگ  ید .  مندل مشاهده کرد که تعداد نخود هایزش را نسل دوم نامین آمیفراد حاصل ااه (   مندل  ایگ

شه  سه چهارم افراد یهم شد که هم یاضیق رین نکته دقیشود .  اما او  متوجه اید میشتر از سفیقرمز ب

ش ین آزمایاد .   مندل  مشابه یرنگ گل سف یک چهارم   دارایشوند و یرنگ گل قرمز م ینسل دوم   دارا

د که ید .  دقت داشته باشیرس یج مشابهیده هم انجام داد و به نتایدانه صاف و چروک یدارا یرا با نخودها

 یادیو آمار توجه ز یاضیچند گل صورت نگرفته است بلکه مندل که به ر یش ها تنها بر روین آزمایا

 کرد . به عنوان مثال یشات توجه میآزما یج آماریکرد و به نتایش میگل را آزما یاریداشت  تعداد بس

 دانه زرد  و ...  6022دانه سبز در برابر   2001ا  یدانه گرد  و   5474ده در مقابل یدانه چروک  1850

 

ن حدس زد که یم داشته باشد  چنیدانیاز آنچه اکنون ما م یچ اطالعیمندل  تنها با نبوغ خود و بدون آنکه ه

ژه یک صفت ویمربوط به   یک فاکتور وراثتین خود  یاز والد یقیها  ( به طرک از افراد ) نخود ید  هر یبا

 ید و صفاتیدهند  صفات بارز نامیکه خود را در نسل اول بروز م یافت کنند . او هوشمندانه  صفاتیرا در یا

د تعدا    یگریهوشمندانه د یش هایدهند  صفات نهفته . مندل با آزمایکه خود را در نسل دوم نشان م

با رنگ قرمز و دانه صاف و ساقه  یزش نخود هایصفات مورد توجه را به دو و سه صفت  رساند مثال  آم

از کروموزوم و آنچه صد سال  ین اطالعیو  سرانجام توانست  بدون آنکه کوچکتر    یگریبلند   با نخود د

بدست  یوراثت صفات ارث یبرا زین ینیکند . و قوان یه گذاریک را پایبعد کشف شد داشته باشد   دانش ژنت

ن به فرزندان منتقل یدانست صفات انسانها از والدید  که بشر مدتهاست که میآورد .  توجه داشته باش

گر یدانست  و دینم یاش را کس یشود مثال رنگ پوست ، مو ، چشم، قد و ...  اما  اوال روش و چگونگیم

ن ، فرزندان و مخلوط   یوالد یشوند . ) به واژه هایط من و فرزندان  مخلویشد  صفات  والدینکه تصور میا

 د (یدقت کن

 
 مگس   یقات مورگان بر رویتحق    یگام بعد

 
مگس سرکه زد .  یاما بر رو یقات مشابهیستم توماس  هانت مورگان  دست به تحقیل قرن بیدر اوا

 یتوان در زمان کوتاهیم یتکند . و به راحید مثل میتول یادیار زیکه با سرعت بس یزیار  ریمگس بس

رنگ چشم   یشگاه او به مگس خانه معروف بود .  او بر رویکرد . آزما یآن را بررس یمتوال ینسل ها

ک مگس مذکر چشم یزش یز شده بود .  از آمین یگریب دیده عجیمگس توجه داشت . مورگان  متوجه پد

زش مگس یداشتند . اما  از آم یم یسرخ یک مگس مونث چشم قرمز  همه نوزادان چشم هاید با یسف

مذکر  یاز مگس ها یمینفقط در  اماشد .  یز ظاهرمید نیگر مجددا صفت چشم سفیکدینسل اول با  یها

 یاز مگس ها یمینسل اول ،  هم ن ید با مونث هایمذکر چشم سف ین مگس هایزش مجدد ای. در آم

شده بود .  و سر انجام  یژن یجهش  ها د داشتند . مورگان موفق به کشفیمونث و هم مذکر  چشم سف

و جور شدن مستقل  درست بوده است .    ین مندل  در مورد جداسازیمورگان توانست نشان دهد که قوان

ن  نتوانسته بود روش یشده بود .  دارو یتر اول روزنامه  و محافل خبرین تیاکنون دوباره نظرات دارو

 یکه جمع آور یادیار زیارائه کند  اما به استناد مدارک بسوراثت و انتقال صفات   یبرا یسمیو مکان

ا آمده  آن را یک تازه بدنینک  دانش ژنتیه  تحول گونه ها را مطرح ساخته بود  . اما  ایکرده بود نظر

 کرد  . یح داده  و اثبات میتوض



 

ت ، ن ژنوم درآن صورت گرفیه همیکه ته یجهان و کشور یقطب علم یعنیکا  یمردم آمر 49%

ست یه هم نیگر نظرین موضوع که دیستند ایل نین را قبول نداشته و مایتکامل دارو یهنوز تئور

ار دشوار یقت گرچه بسید که کشف حقینیبیس شود !  میبلکه اثبات شده است  به فرزندانشان تدر

ار یبس اریبس  یز تحوالت در جوامع بشریل نین دلیار دشوارتر . و به همیرش آن بسیاست  ، اما پذ

ن اصول یان با اتکا و استفاده از همیران  در موسسه رویرد .  در کشور خود ما ایگیکند صورت م

ه یشبران در یت ایفرزند شده اند . و اخبار مربوط به موفق یدارا یاریبس یک  زوج هایدانش ژنت

رد  یگیون ما قرار میزیو تلویاغلب در صدر اخبار مطبوعات و  راد ن موسسهیوانات در همیح  یساز

 یاریشود بسیات میو تکامل  ح یک و درخت زندگیصحبت از علم ژنت یط وقتین شرای. اما در هم

 کشند  ! یچهره در هم م

 

 

ک جفت ژن کنترل یاکنون مشخص شده است که  هر صفت حداقل توسط  قات  ینگونه تحقیدر ادامه  ا 

و  ین قرار دارد. مندل به صورت تصادفیمع ین و در محلیک کروموزوم معی یز بر رویشود و هر ژن نیم

ک ی یز بر رویآنها ن یمتعلق نبودند و ژن ها یکرد که به جنس خاص یرا بررس یاز  شانس خوب   صفات

 یشاتین صفات وجود داشت .  بعد ها  دانشمندان آزمایهم ب یو رابطه غالب و مغلوب کروموزوم قرار داشت

ج بدست آمده یبا نتا یادیشات در موارد زین  آزمایجه ایجانوران  انجام دادند  اما نت ین شکل بر رویبه هم

 رت داشت . اما چرا ؟!یتوسط مندل مغا

 

 انسان که در  یدارند .  مثل صفت گروه خون ش از دو آللیاز صفات  ب یرا  مشخص شد که  برخیز

 باشد .یم   O و   A , B  سه آلل  یگذشته ذکر شد که دارا یمثالها
 

 ن کار را یکنند  اما در اغلب موارد ایمها را صادر میبه نام آنز یژن ها دستور ساخته شدن مواد

 دهند . یچند ژن انجام م یبا همکار
 

 شتاب دهنده   یاثر کاهش دهنده و ترمز کننده دارند و برخک صفت یژن ها نسبت به بروز  یبرخ

 ست . ین نوع  که مورد بحث ما نیاز ا یگریل دی. و دال  یلیز  تکمین یو برخ

 

قات مندل ،   وقت آن است تا  به یم و هم با تحقیاز آشنا شدیمورد ن یکیاکنون  که هم با اصطالحات ژنت

 م  . یآشناشو یوراثت یند هاین فرایگاه ، شکل و روند  ایم   و عمال با  جایسراغ سلول زنده برو

 

 

اهان را یساختار سلول چوب پنبه گ یقو ین هایرابرت هوک توانست با ذره ب  1665درسال    -1

ن بار  ساختار یاول یشوان برا   یست  آلمانیولوژیزیف 1839کشف کند .  و سرانجام در سال 

http://www.royaninstitute.org/cmsfa/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=59
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ژه یو بو یقو یکروسکوپ هایها با اختراع مسلول موجودات زنده را کشف کرد .  بعد 

 ز کشف شد . ین یداخل سلول یق اجزایساختار دق یکروسکوپ الکترونیم

 

  
 یسلول جانور یاهیگسلول 

 
تو یده . به عنوان مثال میچیم و پیار عظیاست بس یدارد . کارخانه ا یک جهان شگفتیهر سلول خود 

 یسلول هستند .  ساختمان یبرا ین کننده انرژیباشند و تامیبرق م یها  به مانند کارخانه ها یکندر

بوزوم ها  یدهد . ریخود  اختصاص م ک کتاب کامل را بهیده و شگفت دارند که خود دست کم  یچیبس پ

سازند ) با دستورات صادر شده از ژن ها که ین ها را میسلول هستند و پروتئ یمیکارخانجات  پتروش

با با  نحوه کار یز یدئو یک ویمختصر و   ین مبحث با شرحیان ایدر هسته سلول قرار دارند  ( . در پا

خط دور  یا به عبارتیار نازک و یه بسینشان دهنده الر تنها یر زید شد .  تصویبوزوم آشنا خواهیر

در ورود و  یار مهمینقش بس  یت جذب انتخابین غشاء با خاصیباشد . ایا غشاء سلول میسلول  و 

ا خروج یز در حال ورود ین نیدرات و  پروتئیکربو ه یر رشته ایخروج مواد به سلول دارد  در تصو

کند یاستفاده م  یژه ایو یک هایمواد ، سلول  از  پ یا خروج برخیورود   یشود . برایده میاز سلول د

باشد .  و هر چه در یشرفته میاهان پیا گیتنها مربوط به سلول جانوران  یدگیچین همه پی.   البته ا

ار یبس یساختار  یک باکتریشود . یز ساده تر میم  ساختار سلول ها نیبه عقب بر گرد درخت تکامل

 ساده دارد .
 

 
داده  یمبحث و در بخش پاورق یست ؟   پاسخ  در انتهایروس  چیبا  و  یپرسش :   تفاوت  باکتر

 د . ید  فعال هم به سراغ آن  نرویدانیشده است . اما اگر پاسخ را  نم
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ساختار  یدارند . اما   همه آنها دارا یف  گوناگونیمختلف بدن  شکل و  وظا یبافت ها یسلول ها

باشد .  اما همه یده میچیار پیک کارخانه بسیک سلول در واقع  یهستند .    یبا مشابهیتقر یداخل

ه  ین ناحیک و رمز و راز آن در ایباشند که داستان ژنتیبه نام هسته م یبخش ی(دارا ی) پاورق سلولها

د یل شود ) تولیم شده و  به دو سلول مشابه تبدیک سلول بخواهد  تقسیکه  یدهد .   در هنگامیرخ م

نند به نام دا شدن تعداد  اجسام رشته مایدهد  . از جمله  پیدر هسته سلول رخ م یمثل (  اتفاقات

ن رشته ها ینگ کشف شدند . چون ایتوسط والتر فلم  1878ن بار در سال  یکروموزوم   که اول

ده یشوند  کروموزوم نامیز قابل مشاهده مین صورت نیشدن دارند و تنها در ا یزیت رنک آمیقابل

 شدند .  

 

 م شود ؟!ید تقسیچرا سلول زنده  با

 م شود ؟!ید تقسیساسا سلول زنده باد که چرا ایا تا کنون فکر کرده ایآ

.  اما  پاسخ  قبل از آنکه به  یادامه زندگ  ید چون عمر جاودانه ندارد و برایدهیاحتماال پاسخ م

ن یا یرو یساده  مربوط است .  قدر یکیزیک اصل فیباشد به   یفلسف ین عظمت و حتیا

گاه رفته و یپا یا نوشته هایوم و د به  بخش نجیابید پاسخ را بید . اگر نتوانستیموضوع فکر کن

 د  .یابیپاسخ  را ب

 

 



 
 

 ک  کروموزوم ی
 

د یک کروماتیباشد . هر رشته را یچ خورده میار دراز پیک و بسیک رشته باریک کروموزوم شامل ی

به نام سانترومر  یاست که به  محل یا نامساویو  یمساو یل دو بازود شامیند .  هر کروماتیگویم

ن طول عمر ما نقش دارد ! (  اگر یینامند . ) در تعیهر کروموزوم را تلومر م یشود .  انتهایمتصل م

م یم   خواهیم ساختار آن را مشاهده کنیم که بتوانیبزرگ کن یچ کروموزوم را به حدین رشته مارپیا

 (   یباشد ) نرده بان زندگیچ میک نرده بان مارپی د که   چونید
 

 
 

 انسان .   یکروموزوم ها



پ  یوتیشد  و کاریه میته یکروسکوپ الکترونین عکس ها از کروموزم که توسط میه ایته یزمان

ک متخصص یز دارد . یداشت   و البته همچنان ن یکیژنت یص هایخدر تش یشود نقش مهمیده مینام

ص دهد یر سالم بودن آن را تشخیا  غیتواند  سالم یتوانست و میشکل کروموزومها م یک از رویژنت

 یماری. ب  یرات  ژنییدارند  تا تغ یار مشخصیبس یزا یماریاثرات ب  یرات کروموزومیی.  اما  تغ

ک یل یاست  به دل یذهن یعقب ماندگ یمشخص و به شدت دارا ی با چهره اسندرم داون  که فرد مبتال

ماند .  کنده شدن یم یم سلول بر جایشود که به صورت اضافه در هنگام تقسیجاد میا یکروموزوم اضاف

باشد . و یص میک  قابل تشخیک متخصص  ژنتی یر شکل آن براییا تغیک کروموزوم و یاز  یبخش

 یبرا  یعتیدکتر منوچهر شرران  مرحوم  ی.  در ا یار جدیمعموال بس یها یرمایخود نشانه وجود ب

ه یتهران اقدام به  ته  ینیمارستان امام خمیتو سرطان بیدر انست   یشمس 1344ن باردر سال یاول

 نمود  .  یکید و مشاوره ژنتص قبل از تولیماران ، تشخیپ بیوتیکار

 

 
 

 تو سرطان  تهران یدر انست یشمس 1350ه شده در سال یپ تهیوتیک کارینمونه 

 
 

ما را بر از خون شما را گرفته  و ژنوم ش یتوانند  کمیسراسر جهان م یشگاههایدر دهه آبنده   آزما

هنوز به دل و جرات   ید ین سیا یافتن از محتویل بدهند .  اما  اطالع یبه شما تحو ید یک سی یرو

به شما خواهد  ید ین سیاز دارد چرا که آنچه  پزشک متخصص  با استفاده از اطالعات این یادیز
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به شما  ید ین سیانخواهد داشت . ممکن است   اطالعات  ینده راه عالجیآ یگفت  هنوز تا  دهه ها

 یماریا دهها بید و یشویبه سرطان مبتال م یان سالیا در مید شد و یمر خواهینشان دهد که  مبتال به آلزا

د و شجره یستید نیکنیکه فکر م یگر .  ممکن است به شما گفته شود که آن کسیر  قابل درمان دیغ

ن امور یاز ا ی) هم اکنون  امکان آگاه شه دارد و دهها مورد مشابه .یگر رید ییشما در جا یخانوادگ

هستند که دوست دارند  یدرمان یمه هایک نمونه آن بیجاد کرده است . یرا ا یادیهم  خود مشکالت ز

صرف کنند  یت افرادیترب یبرا یارینه و وقت بسید هزیکه با یا مراکزیمه نکنند و یافراد پر خطر را ب

او  یا سرطان را دارد  بر رویمر یکه او شانس ابتال به آلزا بدانند یا فضانورد  وقتیک خلبان یمثال 

ن اطالعات در امور یعدم استفاده از ا یبرا ینیکا قوانینخواهند کرد .  هم اکنون در آمر یه گذاریسرما

فرا خواهد  یکاغذ ( ( البته روز یوجود دارد . البته احتماال تنها  بر رو یدرمان یمه هایو ب یاستخدام

با  ین نوشته وقتیان ایدا کند  اما  در پایوب را هم  پیمع ین ژن هایانسان قدرت  درمان اد که یرس

ر و درمان ید که  تعمیم  دیم  خواهیفقط خواندن  دستورات آشنا شد یعنی  ید  ین سیه همیته یدشوار

اندازه دشوار  ن ژن را دارند  تا چهیز  ایکه همه ن  یکروسکوپیارد سلول میلیکصد میبا  یآنها  در بدن

شدن آن وجود دارد )  یش رو امکان عملین قرن پیدر هم یم که  حتیدانیخواهد بود  . اما دست کم م

 بماند ! (   یباق یام   ، اگر بشر یشگیمطابق گفته هم

 
 Y  و       X  یکروموزومها

 یباشند .  در   زنان  هر دویم   Y و   X  ک جفت کروموزوم ین جفت کروموزوم ها  یست و سومیب

 Y  یگریو د  X   یکیهستند  و در مردان     X  ن کرموزوم ها یا

وجود دو   یعنیدارد     یبستگ   Yا فقدان کروموزوم یت به وجود ین جنسییدر پستانداران  تع

ل جنس نر خواهد شد .     اختالالت یباعث تشک   X ک کروموزوم یده و ت مایباعث جنس  X کروموزوم 

نازا  یزنان   XO گردد .  یجاد اختالالت مهمیتواند باعث ایز مینجا نیم  در ایدر هنگام تقس یکروموزوم

ها  یماریب یاست که برخ یلیاز دال یکیت ین وضعینازا  را بوجود خواهد آورد .  ا یمردان   XXY و 

ا  یشود .) صفات وابسته به جنس که قبال اشاره شد  (  و یده میتنها در زنان د یدر مردان و برختنها 

مستقر بر  یگر داشته باشد . ژن هایشتر از جنس دیرا ب یماریک بیک جنس شانس ابتال به ی

 رشد یکنند . در مراحل بعدیت مینر و ماده را هدا یل غدد و اندام جنسیتشک  یجنس یکروموزومها

از اختاللت  یشوند . برخیم یاندام جنس یریترشحات باعث شکل گ یا فقدان  برخیز وجود ین نیجن

 یک جنس دارایبا ظاهر  یشود گاه افرادیافتد . که باعث م ین مراحل اتفاق میدر هم  یافراد دو جنس

د را دارا زن و مر یهر دو دستگاه جنس یا افرادیگر گردند . و یالت جنس دیهورمونها و تما یبرخ

کند . ین مییتع یمترشحه از غدد جنس یزان هورمون هاین گروه از افراد را میا یباشند . رفتار جنس

اعمال بدن تحت کنترل آنهاست .  یاریشوند و  بسیهستند که از غدد بدن ترشح م یهورمون ها مواد

د یتول یرد شده و برابتوانند به سلول وا یشود مواد قندین باعث میبه عنوان نمونه هورمون انسول

 ییایرد که در دریمیم یقند یاز ب ین هورمون  سلول زنده در حالیاب ایاستفاده شوند . در غ یانرژ



حاالت  یتوانند وارد سلول شوند .  حتین میاز قند غوطه ور است . چرا که قند ها فقط با کمک انسول

 یزیز چیو عشق به جنس مخالف ن  یباشد . بروز احساسات جنسیما تحت کنترل هورمونها م یروان

عت به منظور حفظ نسل جانوران در زمان الزم در بدن یست که طبین یژه ایو یر هورمون هایجز تاث

لسوفانه و یف یعاشقانه و حت یاحساسات و جمالت و گفتگوها یرو یلین خیکند . بنابرایترشح م

ز ین هورمون است و اغلب نیسر ا رید  چرا که همه زیخود حساب باز نکن یعارفانه   دوران جوان

ک منظور !  و البته  یجلب  نظر جنس مخالف  تنها و تنها به  یاست برا یهنرمندانه ا یش هاینما

 یانسان   ییز درتواناین  یت  آدمیم که  نه  الزاما . چرا که هنر و چه بسا مسئولیگویشه میچون هم

باشد یدو جنبه کامال متفاوت م یدارا یآدم یراکه ب یات  است . روابطیح ین روابط  ضروریکردن هم

بودن آن در انسان   و  یر فصلیل غیکه به دل یو  جانور یکیولوژیزیاست ف یروابط یک سوی. در 

آن بدل سازد  یو در راه ارضا یجنس یتواند انسان را تنها  به موجودیرومند او  مین یها ییز تواناین

ز یندارد و همه چ یگریدر هر زمان و به هر شکل هدف د اش یز جنسیغرا یکه جز ارضا ی. موجود

تواند  به ین احساسات میگر همید یند .  و از سویبیآن  م یبرتر یت و حتیه جنسیرا تنها از زاو

ز  یت نیسرشار از محبت ، آرامش  و امن یطین دو انسان و تشکبل خانواده و محین  روابط بیباتریز

ت را ینسل  و جنس ین بقایک قادر باشد  ارتباط بیژنت یان با مهندسانس  ینجامد . ممکن است  روزیب

 یجاد و حذف هر نوع  احساساتیا اید و یت جدیجاد هر نوع جنسیانجام و ا ییا توانایز قطع کرده و ین

 یبرا  ینخواهد بود که من واژه ا  یزیگر چیرا در خود  داشته باشد  . اما احتماال در آن روز انسان د

و  یجاد ساختار دو جنسیعت ، هوشمندانه با  این احتماال طبیآن در ذهن   داشته باشم  . بنابرا  یمعرف

ک موجود ینسل   یو بقا ین تنوع و گوناگونیاش ، عالوه بر تام یو احساس یکیزیف یازهایهمه ن

صرف  ینیماش یک  زندگیافته  و در راس آنها  انسان را از سقوط به یموجودات تکامل  یزنده ،  زندگ

ن جفت یرا ب ین روابط احساسیتریاز قو یکیان پرندگان لک لک ها یز  برحذر داشته است  . در مین

در  یطوالن یسالها یده شده است که جفتیار دیلک لک ها  بس یطوالن یها دارند . در مهاجرت ها

با جنس مخالف  یگرین مدت هرگز رابطه دیانتظار باز گشت جفتش در النه  در انتظار بوده است و در ا

دهد نشان یکه هورمون ها در بدن انجام م یبا اعمال ییخود برقرار نکرده است .   در هر حال آشنا

باشد یم ، تحت کنترل هورمون ها میهست ییایمیش یما ، که موجودات یبا همه حاالت روانیدهد که تقریم

ما  یها یباک یشجاعت ها و ب یتشوند ! . حیمان ساخته میکه به دستور و سفارش  ژن ها  ی. مواد

عت وساختار  یز به دستور طبیما  ن یها یوانگیا به عبارت بهتر حماقتها و دی یدر دوران نوجوان

که با بلوغ مغز  هرگز بدانها  ین کار  ما را به تجربه عوامل خطرناکیعت با ایشود ! طبیمغزمان انجام م

نه یبر گنج  یم ! ولیم تا از آن تجارب  استفاده کنینمانکند تا اگر خود زنده یب میم زد ترغیدست نخواه

ک نوجوان با دست زدن  او  به تجارب خطرناک به او پاداش یم  !  مغز نابالغ  ییفزایب یتجارب بشر

ل کامل شدن بخش یک مغز بالغ  به دلیکه یکند . در حالیدهد و هورمون لذت را در بدنش رها میم

د در تمام یو شجاعت انسانها   که شا ییرد .  البته حس ماجراجویگیم را ین اعمالیچن یآن جلو یجلو

ک نوجوان با مغز کامل یاست .  یگریباشد  ، داستان دیز میشرفت  انسانها نیعمر با آنهاست   و راز پ

خطر ک یخود در برخورد با  یجنون آسا  ی ین رانندگی( در ح یست سالگیا بی 18نشده ) تا قبل از 

پدال گاز را فشار  یرد  به صورت انتحاریم بگیفشار دادن پدال ترمز ممکن است  تصم یبه جا یقطع

در  ین تجارب هورمون شادیاز  آن حادثه  را تجربه کند !   و   مغز او  در اثر ا یدهد  و احساس ناش

 یحارات انتیانجام عمل یمغز که کامل شده است  جلو یکند !! اما در بزرگساالن بخش جلویجاد میاو ا

م با چتر نجات یک صخره عظی یز  از باالیک  انسان بزرگسال ماجراجو نیرد ) نه الزاما ! (  یگیرا م

اطات الزم را بعمل یکند . اما دست کم احتیار بزرگ را تجربه میبس ین راه لذتیپرد  و از این مییبه پا

ک نوجوان احتمال دارد یا رد . امیپذیست و  البته خطر  مرگ را هم مین یآورد و عملش انتحار یم

 ن بپرد  !ییصخره به پا یضد باران از باال یک چتر معمولیرد با یم بگیتصم



 

   
ه و برعکس افتین مورد جهش یژه در  تهران ، در ایبو  یرانیمتاسفانه ظاهرا ژن  رانندگان بزرگسال  ا   

به همه آنچه  از جاندار   یک موتور سوار تهرانیو خطرناک تراز  آنان  یک راننده تهرانیکند ! یکار م

او،   از صفحه  ید با حمله انتحاریکند که باینگاه م یند به چشم دشمنانیبیجان در اطراف خود م یو ب

ند . آنها یآ یحان میلذت برده  و به ه  ین رانندگیاز نقض قوان  یرانیروزگار محو گردند  .  رانندگان ا

در  یران تنها کشوریکنند . ایرا مراعات کنند حمله م یو رانندگ یین راهنمایکه قوان یبه شدت به کسان

جنگ  یش  از حضور در جبهه هایابانها و جاده هایدر خ یو رانندگ یاده رویخطر پ باشد که یجهان م

دو برابر  یو رانندگ یاده رویان در هنگام پیرانیرا که تلفات اشتر است ! چیبا توپ و تانک و مسلسل ب

 یتختش  تهران  بهتر است قبل از خروج از منزل جهت حتیژه پایران و بویباشد !  در ایزمان جنگ م

 د یسیت خود را بنوی،  وص یا استفاده از  تلفن عمومید ساده و یک خری

 

 
   

 بوده است . یکه در حال استفاده از تلفن عموم  یاده رو با کودکیل در پیک اتوموبیبرخورد 

ش یپ یران  ممکن است گاهیدر اند ، اما ین گونه حوادث  پبش آیالبته در همه جهان  ممکن است ا

 ند !یاین

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYcSDgYVW48&list=UUuaszdibqqI3EHSo
kcRYTfg 

 

 

انجام  یکین الکتریا صدور فرامیکار را ن یشود  و مغز ما ایرفتار بدن درکل توسط مغز کنترل م 

شوند . و البته یژه میو ییایمیخود موجب ترشح مواد ش  یکیکات الکترین تحریدهد  اما  ایم

https://www.youtube.com/watch?v=fYcSDgYVW48&list=UUuaszdibqqI3EHSokcRYTfg
https://www.youtube.com/watch?v=fYcSDgYVW48&list=UUuaszdibqqI3EHSokcRYTfg


ن یز از قوانیاستادانه و شگفت انگ یقیساخته شده اند . تلف ییایمیز خود از مواد شیمغز ن یسلولها

 .  ییمایک و روابط شیزیف

 
 

 
 

 

 A , G   یبه نامها ییایمیرا  تنها و تنها  چهار ملکول ش یز زندگیچ شگفت انگین مارپیا یاما پله ها
, C , T      ن ملکولها یاز ا یکی  ییایمیدهد . نماد شیل مین (   تشکیمین و تیتوزین ، سین ، گوانی) آدن

را که در  یپارس یحرف الفبا  32ا  یانه   و یرا یک هایآورده شده است (   اگر صفر و   یدر پاورق

 یا همان دفترچه ایساخت بدن ما  یدستورات و کد ها  ید .  تمامیاد داشته باشیمقدمه اشاره شد به 

تنها و تنها با استفاده از   عدد کروموزوم نگاشته شده و آنهم 46که در بخش مقدمه اشاره شد در   

هزار ژن )  25با یشود .  تقریاز کروموزوم گفته م یم که ژن  به بخشین چهار ملکول  . قبال گفتیهم



و انتقال  یفه نگهدارین ملکولها  وظیارد جفت  از ایلیش از سه  می(   و شامل ب 28000منابع  یبرخ

ه ژنوم انسان آغاز شد . در ابتدا تصور یکار ته  1984ما را بر عهده دارند  .  در سال  یکیصفات ژنت

ن کار را انجام داد اما خوشبختانه باال رفتن قدرت یشد که در کمتر از پنجاه تا صد  سال بتوان اینم

ارد یلیش از سه میو با صرف ب  2004از  باعث شد تا در سال یمورد ن یهایانه ها و رشد فناوریرا

ان برسد .  در حال یه ژنوم انسان به پایبا  کار تهیز سراسر جهان  تقرصدها دانشمند ا یدالر و همکار

است  اما  در هر صورت  اکنون  یادینه  و صرف وقت زیهز یک انسان دارایه ژنوم یحاضر ته

 یکد ها  ید  . به عبارتیریل بگیشگاه تحویک  لوح فشرده  از آزمای ید  ژنوم خود  را بر رویتوانیم

ان شد  دستورات و برنامه ساخت بدن ما .  در یا همانطور که در مقدمه بیا و ساخت بدن م یکیژنت

سه ژنوم افراد  مختلف  کند است !  ژنوم یو مقا یبررس یما برا یانه هایحال حاضر قدرت و سرعت را

انه یش توان راینده با افزاید ( اما در آید مشخص شود ) حجم  کار را تصور کنیز بایر موجودات نیسا

 یسه  آنها ،  راز هایه شده است  و با مقایآنها ته یکیکه نقشه ژنت  یش تعداد افرادیز با افزایو نها 

آنها کشف خواهد شد  .   یر تکاملیمس یانسانها و حت یکیات ژنتیها و خصوصیماریاز ب یادیار زیبس

ما را  به  یابتال توان احتمالیژنوم  م ین رازها کشف شده است .  با بررسیاز ا یز برخیهم اکنون ن

افت که اجداد ما  یتوان دریم  ی(  حت یگر  مشخص کرد . ) پا ورقید یهایماریا بیسرطانها و  یبرخ

ژنوم شما مشخص شود که مثال اجداد   یبوده اند  به عنوان مثال  ممکن است در بررس یچه کسان

د . ) ژنوم ما یکنیکه تصور م یانوس آرام بوده اند  و نه شهریدور افتاده در اق یره ایشما  از جز

ما  یکیگر اختالف دارند  .  و البته اختالف ژنتیکدیک دهم درصد  با یانسانها کامال مشابه و  تنها در 

جز   اثبات  یزیموجودات زنده چ یکیژنت یباشد . شباهت کد هایدرصد م  4با  شامپانزه ها تنها  

 ست   (ین نیدارو  یه تحول گونه ها ینظر

 

 : یسلول میتقس

 

شود دو سلول یده میتوز نامیم میزنده  وجود دارد   در نوع اول که تقس یم در سلول هایدو نوع تقس

وز وجود دارد که یم به نام میهم از تقس یگرید .  اما  نوع دیآ یبوجود م یکیکامال مشابه از نظر ژنت

 ید میپد یژه ایو یوز  سلولهایم یعنیم  ین نوع تقسیجه ایدهد. در نتیرخ م یجنس  یتنها در سلولها

سلول مادر خود را همراه دارند .  سپس  با  یکیاز اطالعات ژنت یمی( که فقط ن یجنس یند ) سلولهایآ

ک سلول ) فرزند ( با  یگر ،  مجددا یجنس د  ی  یبا سلول جنس  ین سلول جنسیختن  ایدر هم آم

کروموزوم وجود دارد .   تنها   46دن انسان شود . در  هر سلول بیجاد میکامل   ا یکیاطالعات ژنت

شوند  . در یم گفت  به نسل بعد منتقل میکه خواه یلیبه دال  یجنس یجاد شده در سلولهایرات اییتغ

شود . یر به نسل بعد منتقل نمیین تغیشوند   ا یرییدچار تغ یر جنسیگر و غید یکه اگر سلولهایحال

از   یشود. هزاران سال است که بخشینسل بعد منتقل نم ز  بهیک عضو بدن نی یدگیب دیقطع و آس

شود . یت به نسل بعد منتقل نمین خاصیچگاه ایشود . اما هیمردان  در عمل ختنه قطع م یعضو جنس

ر کند تا بتواند  به ییساخت آن عضو  تغ یکید دستورات ژنتیک عضو بدن بایر شکل ییتغ یچرا که برا

 نسل بعد منتقل شود . 

د منتقل شدند یک سلول جدیک به یم شد  و هر یاز وسط تقس یکروموزوم یوقت  یمعمول یادر سلوله

مشابه سلول مادر خود است  یکیقا از نظر ژنتیشود و سلول دقیمه مکمل هر  کروموزوم ساخته می. ن

که هر سلول فقط  یرد  به نحویگیگر هم صورت میک بار دیم ین تقسی. ا یجنس ی. اما در سلولها

ن اطالعات از یاز ا یمید نیبا ید مثل جنسیرا داشته باشد .  چرا که در تول یکیاز اطالعات ژنت یمین

 د . ید مشاهده کنیتوانین مراحل را میر  ایز یدئوین شود .   در ویمادر تام یاز سو یمیپدر و ن یسو



 

ube.com/watch?v=rqPMp0U0HOAhttp://www.yout 

 

ه شده و در یز تهین یکیک نسخه کامال مشابه از دفترچه اطالعات ژنتید  یک  سلول  بایم یدر تقس 

پ از وسط باز یک زیمانند     DNA شکل  ین کار   رشته نردبانیا ید قرار داده شود . برایسلول جد

مه  یمه  ،  نید " (  سپس هر نینیش و تکامل را ببیدایات   ، پیح یدئویاز و 16تا   13قه یشود  ) دقیم

ک نسخه کامال مشابه از ین  یسازد  و بنابرایط  میموجود در مح یمکملش  را  با استفاده از ملکولها

ده یک سمت سلول  کشیمشابه مجددا از هم جدا شده به  یشود .  و آنگاه  کروموزومهایه میآن ته

ک ید که هر یآ یب دو سلول مشابه بوجود مین ترتیجاد شده و به این آنها ایب یواره ایشوند . دیم

شود      ین میشه   چنیز دارند .       اما   نه  همیموجود را ن یکیاز دفتر چه کد  ژنت ینسخه کامال مشابه

ن همان راز  تنوع و تحول  موجودات زنده است . در واقع  نواري در ابعاد ملكولي  كه  بیش از یو ا

ک تا سه متر طول دارد  .  ین یلیارد  ملكول سازنده اطالعات ژنتیكي بدن  ما در آن قرار دارد بسه می

طوالني و عظیم   م  ،  رشته اي بسیار بسیاریكه اگر این طول را در ابعاد سلولي و ملكولي در نظر بگیر

و ارتباطات پیچیده   میباشد  كه  دستورات ساخته شدن   بیش از یكصد هزار پروتئین مختلف در بدن ما

بین میلیارد ها سلول آن را  در بر دارد  . اگر هر كدام از این ملكول   باز هاي آلي را كه نام بردیم یك 

حدود  سه گیگابایتي  ظرفیت دارند   فایل   كه مجموعا  23بایت در نظر بگیریم ، كد هاي ژنتیكي ما در  

ا همانگونه که در یخه اي از این كد ها وجود دارد و قرار دارد که  در  همه سلول هاي بدن ما  نس

هزار رمز نوشته شده باشد  120که در هر صفحه هم  یکتاب پانصد صفحه ا 46ان شد  یسخن ب یابتدا

 . 

ن ملکول ها و یاز ا یکیم،  تنها و تنها یار عظین ملکول بسیاز ا یبردار یدر هنگام  کپ  یلیبه هر دل

ر کند ییا محل  آن در رشته تغیر کند مثال از رشته کنده شود  و ییتغ  یاطالعات یت هایبا  یا به عبارتی

م یرخ خواهد داد . ممکن است در اثر تصادم کروموزومها  در هنگام تقس یکیک جهش ژنتیو ... 

ک کروموزوم کامل ی یا حتیاز آنها با هم تداخل و جابجا شود و  یا بخشیاز آنها کنده شود و  یبخش

دارند مانند عقب  یار مهم و قابل مشاهده ایر بسیمعموال تاث یرات کروموزومییضافه شود  تغا ایحذف 

   یرات ژنیین تغیدارند .اما به هر حال ا یا چند ژن معموال اثرات کمتریک یرات ییها . اما تغ یافتادگ

ان آور یار زیا بسید و د  باشنیار مفیتواند  بسین  می. همچن یار کلیا بسیباشند و   یار جزئیتواند بسیم

 . 

 

 ن است .یز همیو راز  تحول گونه ها ن

 
 

ن یده دارند که  ایم تحول گونه ها را هم باور دارند  ،عقییا بهتر  بگویه تکامل یکه نظر یخدا باوران

ن یشده اند .  و ا یزیش و  توسط خداوند برنامه رین و به دقت ، ازپیتحوالت و جهش ها  با هدف مع

جهان  یبرا یکه به خالق یز  کسانیت که خداوند با آن  مارا خلق کرده است  .   و در آن سو ناس یزبان

عت   یاندازه طب یل  صبر بیاز تصادف و به دل ین حوادث را ناشیات باور  ندارند ، همه ایش حیدایو پ

ن اکتشافات یک از ایچیهز چه از خداباوران و چه از خدا ناباوران ،  ین یدانند .  و البته همچنان  گروهیم

 نگرند . ین مسائل میدگاه خود به ایرا باور نداشته و با د یا نظرات علمیو 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rqPMp0U0HOA


 
د . ین آشنا شده ایدارو یعید . با  انتخاب طبیده باشیش و تکامل " را دیدایات پی" ح  یدئویاگر و

چه از نظر اندام و چه اعمال   د ،یدیوانات را با انسان مین حیاد بیار زیما شباهت بس ین مثل همه یدارو

ک نقطه باشد .  یوانات  از  یح یش همه یداید  منشا پیشد که شایندین بیم گرفت به این تصمیبنابرا

ادش و یار زیل مشاهدات بسیم آگاه باشد ، به دلیدانیک مین بدون آنکه از آنچه امروز ما  از ژنتیدارو

افت که  یاش  در یکرده بود  و نبوغ ذات یکه جمع آور یاهیو گ یجانور یگونه ها یادیار زیتعداد بس

(  بشود  .   حال اگر   یکیر ژنتییما تغ ی) به گفته امروز  یر داخلییک تغید  باعث  بروز یبا یعامل

ل یافراد آن نسل تبد یبه صفت عموم یبعد ید باشد  در طول نسل هاینوع جانور مف یر برایین تغیا

آن صفت  منقرض شوند  یج افراد دارایباشد  باعث خواهد شد به تدر  یان آوریشود و اگر صفت زیم

 یهیار بدبو  بشود . بدیبس یبدن یدارا ی، فرد  یکیک جهش ژنتید در اثر ی. به عنوان مثال فرض کن

دهد  و نسل او منقرض خواهد شد . اما ید مثل خود را از دست مین فرد  شانس ازدواج و تولیاست  ا

است  یهیار خوش . بدیبس ییجاد کند با بویرا ا یگر ، فردید یکیک جهش ژنتید یریحال  در نظر بگ

 ( دینیات را ببیح یدئویوخواهد داشت .  )  یادین شخص احتماال فرزندان زیکه ا

 

DNA   یچ  زندگی،  مارپ  

 
ان گذاران کوانتوم  یک و از بنیزیزه نوبل فیو برنده جا  یشیکدان اطریزینگر فیشرود 1940در سال 

نهفته  یید در کد هایات بایکرد که همه راز ح ینیش بید  پیشات مندل و اکتشافات جدیبا توجه به آزما

ن ملکول راز یکرد که با کشف ا ینیش بیقرار گرفته باشند . او پ ییدر جا یباشد که به صورت ملکول

مز یبا کمک ج  ینیش بین پیر ایک تحت تاثیس کریبه نام فرانس یکدانیزیکار خواهد شد .   فات آشیح

 ید هاینبود جز همان اس یزین ملکول را کشف کند   . و آن چیک   توانست ایواتسون متخصص ژنت

   DNA ا  یموجود در هسته سلولها   یهسته ا
 

  ییایمیارد ملکول از تنها  چهار نوع ملکول  شیلیم ش از سهیک به  دو متر و با بینزد یبا طول یملکول

ل ی) به دل  A,G,C,T  ا به اختصار ین  و یمین و  تیتوزین ،  سین  ،  گوانینه   آدنیآم ید هایبه نام اس

آنها هم متفاوت است   و عدد دو متر به طور    DNA متفاوت بودن طول کروموزم ها  طول نوار 

 باشد (یمتوسط م

ذات  یآزار نوع یب  یهایباکتر یبر رو  ی، مک لئود و آور یر  مک کارتینظ یانشمندانقات دیتحق

مرده  یها یباکتر  یمحتو  یزا در ظرف یماریر بیغ یهاین باکتریه  نشان داده بود  که اگر ایالر

فاق ن اتیکه معلوم شد ا یل خواهند شد .  وقتیزا تبد یماریرند  به نوع خطرناک بیزا قرار بگ یماریب

آن استخراج شده بودند  مشخص شد که عامل وراثت   DNA از  یباکتر ین  هایافتد که پروت یم یوقت

ست شناسان ناگهان  یله تمرکز زین وسیگر و به اید ییباشد  و نه در جا   DNA د در یر هم باییو تغ

شه یه شد که همبه نام شارگاف متوج یقات دانشمندین  تحقیقرار گرفت  . در هم   DNA بر ملکول 

در سلول برابر    C)  (با  )  ( Gو مقدار    ( T )ن  یمیبا   مقدار  ت    (A) ن یآدن  یآل یمقدار  باز ها

ن شکل ییبود     ) قانون شارگاف ( .  با تعیم         A + G  =  C + Tز ین  شه ینکه همیضمن ا tاست 

 ز گشوده شد .ین راز   نیا   DNA  و ساختار 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbSbLkMkvEA


  
 

 

ه یشد  و ته  یکس  عکس برداریدهد که   توسط اشعه ایرا نشان م    DNAرباال سمت چپ  ملکول یتصو

ه شد که ین  تهیند  فرانکلیر توسط خانم روزالین تصویبود   . ا یمهندس  یعلم ک شاهکاریآن   خود 

کار   DNA  ن ساختار ملکول ییتع یکه رو مز واتسون نشان داده شد و به  آنهایبدون اطالع او به ج

ب خود کنند .   یرا حل کرده و افتخار کشف  آن را نص   DNA یکردند کمک کرد تا به سرعت  معمایم

در اثر سرطان در  یسالگ 37کس مهارت داشت . او در یبا اشعه ا یستالوگرافین در کریند فرانکلیلروزا

ن دو  دانشمند  یافت کردند . این کشف دریا یزه نوبل را برایک چهار سال بعد جایگذشت و واتسون و گر

زرگ   آنها بوده است  ن کشف بید این کلیار بعد در خاطرات خود اعتراف کردند که کار  فرانکلیبس یسالها

برجسته خواندند . آنها اعتراف  یده بودند ،  دانشمندیکه قبال نام یبداخالق مو مشک  یبانو یو او را به جا

    فاصله داشت .  DNA  یکردند که او تنها چند ماه تا کشف و حل معما 
ک  بود یره برابر و نسبتشان  اشاره شده در باال  هموا  یآل یزان باز هاینک آشکار شده بود  که چرا میا

مه  مکمل خود را یشود و هر نیپ  از وسط باز میک زیم  چون یدر هنگام تقس   DNA  .   نرده بان  

 است  ( یاش خود داستان یسازد  . ) البته  چگونگیم
 



 
 

 DNA  اشفان ساختار ملکول ک کیواتسون و گر

 

  

 

 
 قرن  ین دستاورد علمیکشف ژنوم انسان   بزرگتر

 
ن را به یک پروتئیتوانستند ید مین ژنوم انسان  دانشمندان باییو تع   DNAملکول  یابیرمز  یاما برا

نه یآم ید هایه هم وصل کنند تا بتوانند  نحوه قرار گرفتن اسه کرده و  و دوباره بیسازنده اش تجز یاجزا

د یکنند . و هر ُژن  دستور تولیافت مین ها دستور کار خود را از ژن ها دریرا در آن مشخص کنند .   پروتئ

 یژه ایفه وین  هم وظی( و آن پروتئ یح مختصر در بخش پاورقیکند ) توضیرا صادر م یژه این ویپروتئ

ن یک پروتئیر یا  تاثیژه و ین ویانسان در اثر کمبود پروتئ یهایماریدهد .  اغلب بیانجام مرا در بدن 

 یین ها از  ملکولهایشود که پروتئین نکته اشاره میفقط به ا یچ گونه شرح اضافیباشد .   بدون هینوظهور م



بدن ما وجود دارد  یلولهاز در سینه نید آمیست نوع متفاوت اسینه ساخته شده اند و بیآم ید هایبه نام اس

ست ین  بیل شده است )  از همینه مختلف تشکید آمین است که از حدود  صد  اسیک پروتئین  ی.   انسول

 یکردند . که کاریکشف م یژه این ویرا با پروتئ ین  هر  ژنیتوانستند  ارتباط بید مینوع ( . دانشمندان با

ک یک ژن چگونه باعث ساخته شدن یدند که یفهمید مین باار دشوار است . و در واقع دانشمندایاربسیبس

ه یان گذاران  نظریاز  بن یکیکدان برجسته و یزیشود .  جالب است که  ژرژ گاموف فیژه مین ویپروتئ

ن باره مطرح ساخته بود که اگر چه کامال یدر  ا یگ  نظریبه واتسون و گر یانفجار بزرگ در نامه ا

د ص یافتند . ) منبع به ژنوم خوش آمدیدر آن پاسخ را  یر اندکییک با تغیردرست نبود اما  واتسون و گ

ن ها  یز  پروتئین یف شده اند  اما از طرفیرد یک به صورت خطید نوکلئیفقط چهار اس  DNA (  در  58

ش ک باشد  . با تالیک  به یتواند  ین نسبت رمز نمینه مختلف ساخته شده اند .  بنابراید آمیاس 20فقط از 

 یکه تداخل یینه ها ید آمیاز اس ییف سه  تایک ردی  یعنیباشد یک به سه مین نسبت یار  کشف شد که ایبس

ژنوم   ییب  دانشمندان  کم کم قادر به رمز گشاین ترتیسازند .  به اینه را مید آمیک اسیبا هم ندارند  رمز 

ک یاشاره شد   یسیدر مورد برنامه نو د که درست همانطور که در مقدمهیانسان شدند . توجه داشته باش

ات است و یک عملیان یا مرحله  مشخص سازد که کجا  نقطه پایک فرمان یان ید در پایس بایبرنامه نو

  ین در طول رشته یراهنما قرار دارد و ...   بنابرا ید و کجا  تنها  عالئمیات جدیکجا نقطه شروع عمل

گر را یا ژن دیک دستور  و آغاز دستور یان یتوانستند نقاط پایم د دانشمندانیز باین   DNA ار دراز یبس

شد . دانشمندان توانستند  یک ژن مشخص میان  ین و پاید نقاط آغازیشدند . به عبارت ساده تر بایمتوجه م

بخش اول  بدان اشاره شد ،  نشان  یسیکه  در برنامه نوEND  کشف کنند  که درست مانند واژه  ییرمز ها

    TAG  , TAA , TGA  ن  کدها  عبارتند از یباشند .   ایک ژن میان یپادهنده 
 

ATG ************TGA 

 

ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 

ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG ATGCTGAATCGAGCCTGATGCTCGAG 
ATGCTGAATCAGCCTGAGCTCGAG 

ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
GATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGA 

ATGCTGAATCGAGCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
ATGCTAATCGAGCCTGAGCTCGAGGA 

ATGCTGAATCGAGCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
ATGCTAATCGAGCCTGAGCTCGAGGA 

 

 

ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG ATGCTGAATCGAGCCTGATGCTCGAG 
ATGCTGAATCAGCCTGAGCTCGAG 

ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
ATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 



ATGCTGAATCGAGCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
TATGCTAATCGAGCCTGAGCTCGAGG 

ATGCTGAATCGAGCTGAGCTCGAGATGCTGAATCGAGCCTGAGCTCGAG 
ATGCTAATCGAGCCTGAGCTCGAGGA 

 

د درست یبا یم و همانند سازید  که  پس از تقسیکنیرا مشاهده م   DNAاز  یدر باال دو بخش فرض 

 یعنین یقرار گرفته است . و ا  T کد       G   یک نقطه به جایبودند . اما در نسخه دوم  در یمشابه هم م

ا یا  حافظه و یش هوش ید  مانند افزایمف  یرییر منجر خواهد شد . تغییک تغیکه به   یک جهش ژنی

ک ی  یها  و حت یین توانایک از ایا کاهش هر یو ..  و   ین زبان به شکل مادریچند یریقدرت فراگ

 خطرناک  یماریب
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ن  ژنوم انسان به ییافت کرد .  تعیزه نوبل دریشد   . او دو بار  جا    DNA یابیکه موفق به  ابداع روش رمز    یسیدانشمند انگل
 ل روش کشف رمز او  انجام شد .یدل

 
  ییلهام  در واقع ملکویکنیم یکاغذ با آنها باز یکه ما در رو ین حروف ساده اید  که همه ایتوجه داشته باش

ارد ملکول  یلین سه میاتم ساخته شده اند  . مجموعه همه ا یار کوچک  که از اتحاد تعدادیار بسیهستند بس

 یکروسکوپ هایژه و با میو یزیفشرده شده باشد  پس از رنگ آم یآنقدر کوچک است که تنها وقت

ار یقات بسین تحقیا یدگیچیپ و ین  دشواریتوان  آن را مشاهده کرد ) کروموزوم (  و بنابرایم یالکترون

ده یچیپ یا به روش هایمان آشکار خواهد شد . دانشمندان ناچار هستند  ینه  برایار پر هزیو بس یطوالن

ار داشته باشند.  و یز از آن را  در اختیناچ یر کنند  تا بتواند قطره ایاردها بار تکثیلیک ملکول را می یا



 یکه اکنون ما به سادگ  یقاتیق کنند .  تحقیآنها تحق یابعاد ملکول یوبر ر یده تریچیار پیبس یا با روشهای

م  و ینیبیم و میشنویم و میخوانیم یریا تصوی یک خبر کوتاه صوتیا در یج آن را در تنها چند سطر  و ینتا

کند  .   در یدچار آشوب و اغتشاش  م یگذشته مان بکل یو باور ها یدگاه ما را نسبت به جهان هستید

ن برنامه یو امکانات روز مدت انجام ا ین فناوریبا باالتر ییشگاههایآزما ین ژنوم انسانییده تعیاز کار پدآغ

روز  یدانستند که فناوریکردند . البته   دانشمندان میسال ! ( برآورد م 6400بزرگ را  چند هزار سال ) 

کوتاه  یبرآورد کرده بودند با آرزو تا صد سال 50شرفت خواهد کرد  و زمان  انجام برنامه را یبه روز پ

به انجام آن در طول مدت  عمر  یدین برنامه بزرگ  امیچکس از دست اندر کاران ایتر شدن . اما باز هم ه

   15د  آن  را در تنها  یجد یهایشرفت کرد و  اختراعات و فناوریبه سرعت پ یخودش نداشت . اما فناور

 نه .یارد دالر  هزیلیساخت .  البته با سه م یسال عمل
 

ر بود . اما  در یار زمان گیشد که بسیو  انجام میو اکتیت رادیرمز ها با استفاده از خاص یابیف یابتدا رد

فلئوروسنت  بکار گرفته شد که هر  یزیبا استفاده از رنگ آم یگریشرفته دیپ یروش ها یانیپا یسالها

توانست هر رنگ یزر  میداد  سپس نور لینشان م  یاژه یرا به رنگ و   A , G , C , T   یک از باز های

د یف نوکلئوتیز  اطالعات  طول موج رنگ فلئوروسنت را به ردیشرفته نیپ یانه هایص داده   و رایرا تشخ

 کردند . یل میمربوط تبد
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که تا  ییها یژه گینانو   با توجه به و یها یک و فناوریژنت یاو بر مهندس یابینده بشر با دستیاما آ

 یداشته باشد . رو یتواند دو رویاز ابهام قرار دارد و م یکنون بشر از خود بروز داده است  در پرده ا

نده بشر خواهد توانست هر نوع یا حد اکثر در قرن آیبد آن  در چند دهه و   یبد .   در رو یخوب و رو

که ما امروز سر و وضعمان را  یلیو دال یانجام دهد . به همان سادگ که بخواهد در نژاد خود یدستکار

خبرخود را  به انواع شکل یگناه از همه جا بیا کودکان  بیم ) مد (  و یآور یدر م یمختلف یبه شکل ها

رند یخود فاصله بگ یعیسالم و طب یم  تا از کودکیکنیا وادار میمورد عالقه خود در آورده و  یها و کارها

ژن کودکانمان را به   ین سادگیبه هم یمان چون بزرگها  بخوانند ، برقصند ، کار کنند و ...  آریبرا، 

م داد . با خودمان هم یر خواهییم زد و قد و رنگ و شکلشان را به دلخواهمان تغیقه خود  دست خواهیسل

ها و اشکال  یواع خال کوبجاد انیدر ا یامروز یق آدمهایم کرد . و با توجه به آنچه در سالین خواهیچن

ار ترسناک بوده و موجودات ینده گاه بسیآ یابان هایم  احتماال  قدم زدن در خینیبیب  میب و غریعج

ما .   )  یل امروزیه تر خواهند بود تا شکل و شمایلم جنگ ستارگان شبیاطرافمان ! به موجودات ف

را که در طول هزاران سال با  ینده  کاری(   احتماال در چند قرن آ خواند بود ؟ ینده چه شکلیآ یانسان ها

ک نژاد بودند  اما یم داد . سگ ها همه از یم  با نژاد  خودمان  هم انجام خواهیمان انجام دادینژاد سگ ها

عت  در نژاد آنها یم  درست مانند طبیک بدانیاز ژنت یزی.  بدون آنکه چم یر دادییما    کم کم  آنها را تغ

ن یکرد دقت به هم ییه تکامل راهنماین را به نظریکه دارو یاز نکات یکیم . ) یداد یادیرات زیتغ

م با اسب و سگ در طول ید اگر ما توانسته ایشیبشر در نژاد اسب و سگ  بود . او با خود اند یدستکار

عت  یم که طبیدانیونها  سال نتواند ) اکنون میلیعت در طول میم  چرا طبین کنیچن  یکوتاهن مدت یچن

ن یهم یش و تکامل "  را در انتهایات ، پبدایلم " حین امور وقت داشته است ( فیا یارد ها سال  برایلیم

 د ( ینیمبحث بب
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د و چه بسا  اجداد نئاندرتال خودمان یم دیباره در باغ وحش ها خواهوانات را دویمنقرض شده ح ینژاد ها 

ع و گوش بفرمان خواهند ساخت . یمط یاستفاده خواهند کرد و سربازان ین فناوریز از ایرا ! دولتها ن

ما به   ینده دور ترین باشند و بس .  در آیفرام یتنها مجر یشه ایچ احساس و اندیه یکه ب یسربازان

م زد . چه بسا آن را یمطابق نظر خود خواه ییات هایک  دست به ساخت حیمعکوس در ژنت یمهندس یجا

 یینک برنامه بزرگ هایم .  هم ایش بگذاریبه بوته آزما  یگریارات دیا  سیخ و یمانند مر یاراتیدر س

. آب  ن بشود یچون زم یخ صاحب جویآنکه مر یبرا ییبرنامه ها یعنیخ  وجود دارد . یل مریتکم یبرا

 یباق یکنم که اگر بشرید میشه تاکی) باز هم چون هم یار دورترینده بسیبه سطح آن باز گردد و ... و در آ

گر نخواهد داشت و در آن ید یاره ایافتن سین  و یزم یبایاره زیجز ترک س یمانده باشد (   بشر چاره ا

هان  حفظ یانست نژاد آن روز بشر را در کنگونه اعمال خواهد تویاو در ا ییروز تنها و تنها دانش و توانا

 کند . 
روز شود . نبرد ینده  خود  پیو آ یفعل یهایماریب  یز بشر قادر خواهد بود برتمامیخوب آن ن یاما در رو

آن روز  ینخواهد داشت  اما دانش و فناور یروس ها تمامیها و و یبشر با سرطان در درون بدن و باکتر

 یکیر ساختار ژنتییامروز تغ یپزشک یهایاز دشوار یکیروز خواهد شد . یپ یگبشر  بر همه آنها به ساد

دز آنقدر یروس ایکند . به عنوان نمونه ویروس هاست  که کار مبارزه با آنها را دشوار میکرب ها و ویم

ک یوتیب یها کم کم آنتیا باکتریکند . و یاثر م یرا ب یدهد که هر نوع دارو و واکسنیر چهره مییع تغیسر

ک  یوتیب یز در حال حاضر توان ساختن آنتیما را شناخته اند و نسبت به آنها مقاوم شده اند و ما ن یها

ار معدود یا بسیه نشده است  و ید تهیجد یکیوتیب یم ) سالهاست آنتیاز ندارید را به سرعت مورد نیجد یها

ن ینده ایع آیار سریبس یانه هایرانانو به کمک  یک و فناوریژنت یشرفت در مهندسیبوده است (  اما  پ

 یروسیا ویکرب یم  یکیعت بخواهد کد ژنتیمشکالت را برطرف خواهند کرد و چه بسا  بشر قبل از آنکه طب

متولد نخواهد  یذهن یبا عقب ماندگ یچ کودکیگر هیآن آماده شود .  د یو برا ینیش بیر بدهد آن را پییرا تغ

را تجربه خواهد کرد . کمبود منابع  یار طوالنیبس یود .   بشر عمرت شیشد و چه بسا ژن هوش ما هم تقو

سالم    یروگاههاینانو  و ن یک و فناوریمفهوم خود را از دست خواهد داد چرا که ژنت  یو انرژ ییغذا

وانات  و از یاز به کشتار حیست (  بدون نیط زیبرق با استفاده از منابع سالم و سبز ) بدون صدمه به مح

 ن خواهند کرد . یبشر آن روز را تام یاهان  و جنگل ها  غذا و انرژیردن گن بیب
 

ل یبه دل  یدتیو  عق ینژاد یها ییو افراط گرا ید که در ادامه جهل و نادانیک لحظه تصور کنیحال  تنها 

نوشته  نیکه اکنون دارد و در ا ییها ییبا همه توانا  یتمدن  کنون یکربیا می یار هسته ایک جنگ تمام عی

 یتواند داشته باشد ، بکلینده میکه  در آ ییها ییم ، و توانایک آشنا شدینه ژنتیساده و کوتاه  با آن در زم

د کار را از صفر یمانده باشد .  باز هم  با یمان باقیا کتابهاینابود شود . اما دانش ما همچنان در مغز ها و 

  ییاز  کوهها یکین راه  دشوار را تا قله یو باز هم سقف خانه یبرا یاز ساخت  خشت گل یعنیم یآغاز کن



آن    یم  در زمان کمتریشناسیم و راه را میم  . تنها احتماال چون دانش  را داریکن یم طیده بودیکه بدان رس

ارد سال یلید  باز  چند میعت بایم   طبیز را نابود سازیخود و همه چ  یم کرد .   اما  اگر  بکلیخواه یرا ط

که  یو اطالعات و تمدن برسند .   فرصت ین مرحله از توانمندیبه ا یصرف کند تا دوباره موجوداتوقت 

را نخواهد داشت .و دور   ین مجالیگر چنیاره ما  دین  امکانش نخواهد بود . چرا که سیاره زمیگر در سید

د یگر   و شاید یاره اید  در سیات آن را خواهند بست .   شاید  پرونده حیک شدن خورشیشدن ماه و نزد

توجه کاذب به  یرخ ندهد . مشروط بر آنکه به جا یده شومین پدیز هرگز چنید نیگر  .        و شاید یوقت

سم یسم و نازیونیاز جمله داعش و طالبان ، صه  یو مذهب یانه نژادیافراط گرا یده هایبا پد یبرخورد نظام

 یاز آنچه در سلولها یاره  روزین سیمردم ا یهان و تمام، صاحبان قدرت در ج  یگریسم  و نام دیو هر ا

که باورش داشته  یک داستان  اما داستانیدهد  تنها در حد یهان رخ داده و میگذرد و آنچه در کیبدنشان م

را به خاطر آنچه خود درست  یگریچکس  خون دید آن روز   هینان داشته باشیباشند  آگاه شوند . اطم

آتش اسلحه  یگریده مشابه دیخت . راه مبارزه با داعش و طالبان و هر پدینخواهد رن یپندارد  بر زمیم

ات است .  درست همانطور که یخ و ادبی، تار یست شناسی، ز یهان شناسیک یست  بلکه آموزش اجبارین

 شیار پیبس ی(  سالها یاست . ) پاورق یست  بلکه  ژن درمانین یدرمان یمیز شیراه مبارزه با سرطان ن

ک مجله  ذهن مرا به خود جلب و مشغول ساخت یدر پشت  ییبایار زیجمله بس  -د  حدود چهل سال یشا -

 ده ام :یز بدان رسینک خود نیکه ا یجمله ا
 

 یکنون یها یزیک از جنگها و خون ریچیبودند ، هیک سلول زنده آگاه میدرون  یاگر انسانها از شگفت

 داد .یرخ نم

 

  یعتیمظفر شر

 93مهر 

 ش و تکامل "یدایات  ، پی"ح  یدئویو

 

  وبیوتیمشاهده در 
 

 باشد .یر در دسترس میز  یها یان  در نشانیستفاده ناشنواا یز براین یس پارسیر نویدئو با زین ویا
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 ین جهش ژنیاست . ا یژن یماریک بیشود .  در واقع یجاد میک ژن ایسرطان  با بروز خطا  در  یماریب

ش از چند ید در بیروس ها و ... رخ دهد  معموال  جهش بای، و ییایمیممکن است در اثر اشعه ، مواد ش

طول بکشد تا  یمتوال یت سالهاز ممکن اسیل نین دلیاد  و به همیار زیژن رخ دهد  و آن هم به تعداد بس

ن یاز ا یکیتواند یگار  مید بشود  ،  بشود . مصرف سیدست به دست هم داده و آنچه نبا یعوامل متعدد

ن یر ژن ایین جهش و تغیجه ایندازد .  نتیر جلو بین مسیک پله در ایجهش ها را موجب شود و فرد را 

ز  از دست بدهند  و قادر ید مثل خود را نیتوقف تول جهش شده اند  قدرت یکه دارا  ییشود که سلولهایم

م خود را از دست یگر توان تقسیم  دیتقس یبدن بعد از تعداد محدود یم شوند .) سلولهایشوند تا ابد تقسیم

ار توده یبا سرعت بس  یسرطان ین سلول هایشود . ( بنابرایو مرگ م یرین امر سبب پیدهند  که همیم

ن یبلعند .  اگر ایبدن را م یو انرژ ییدهند و همه منابع غذایل میخود را تشک هم شکل یاز سلولها یا

http://www.mozaffarshariaty.com/tolidat/hayat.htm
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با  ییشود . و سلولهایل میگر فاجعه تکمیر کند  دیجهش باعث  شده باشد که شکل و کار سلول هم تغ

 ب  و رشد  نا محدود و  ..... یب و غریعج یب مواد سمیب و غریعج یاشکال و کارها

بدن به  یستم دفاعیاست اما خوشبختانه در اغلب موارد س یجیدر بدن امر  را یسرطان یل سلولهایتشک

جاد شد  توان یا یناسالم   DNA شود تا اگر یباعث م  P53ز  به نام ین یکند .ژنیموقع آنها را نابود م

جات یدر ابتال به سرطان دارد .  مصرف سبز ین ژن نجات دهنده  نقش مهمیر نداشته باشد . جهش در ایتکث

بر  یادیت زیکند  از اهمیکمک م ین دفاع ضروریکه به بدن در انجام ا یل داشتن موادیوه ها به دلیو م

ل  ین دلیز به همیشوند  ن یکیژنت یکه ممکن است  باعث انجام جهش ها یخوردار است . و مصرف مواد

کنند یرا در کل بدن وارد مسم  یادیر زیدرمان سرطان   مقاد یشود .   در حال حاضر براینادرست شمرده م

خود بخوانند وحشت خواهند کرد و به  ین را در کتابهایا ی(  احتماال فرزندان ما وقت یدرمان یمی!!  ) ش

م  یدوار باشین است که امیبدن ا یق سم به همه سلولهایتزر یعنین امر یل اید . دلیحماقت ما خواهند خند

 یسرطان یاب سلولهایمار بتواند در غین بروند  و بیا  از به سلولهیزود تر از بق یکم یسرطان یسلولها

قا  ینانو  دق یها یضد سرطان توسط فناور ینده  دارو هایبه حال خودش بکند .   اما در آ یمجددا فکر

  ین سلولها را نابود خواهد کرد . و البته  ژن درمانیقرار گرفته و فقط خود ا یسرطان یدر خود سلولها

د ین کار دانشمندان بایا ینند  مداوا کند .  برایافریوب را قبل از آنکه فاجعه بیمع یژن ها خواهد توانست 

ر کنند یافته و  آن را تعمیوب را ینده نانو  به داخل سلول رفته و ژن معیآ یهایبتوانند با استفاده از فناور

کصد سال یهد  در کمتر از خود ادامه د یعلم یشرفتهاین شکل به پیکه اگر بشر بتواند به هم ی!  امر

 خواهد بود . ینده انجام شدنیآ

 

 شود ؟ین ها میچگونه  دستورات ژن ها  موجب ساخته شدن پروتئ

ن یک ماشیش بدان اشاره شد (   همانند یسلول که در پ یاز اجزا یکیبوزوم ) یده  ریچیات پین عملیدر ا

حات یسازد . پس از مطالعه توضینه را مید آمیسا یملکولها    DNA   یبا استفاده از کد ها   یاطیچرخ خ

شود  یدئو بدان اشاره مین ویدرک آنچه در ا ید . البته برایاشاره شده  را مشاهده کن یدئویر ویمختصر ز

دهد  یدهد  قرار میآنچه رخ م یان  شگفتید  اما دست کم مشاهده آن شما را  در جریبدان یادیز یز هاید چیبا

را با  یژه گلدوزیک طرح ویشرفته چگونه یپ  یاطیک چرخ خید که یکنیمشاهده م کهیدرست مانند زمان

 دوزد . یم یپارچه ا یسرعت بر رو

 ید هسته ایاو دو نوع اس یاست که  در بدن هر موجود زنده و در سلول ها یح ضرورین توضیدر ابتدا ا

ک نوار دراز  دو یکه    DNAمان  ا هید یک اسیبو نوکلئیر ید وجود دارد . دزوکسیک اسیا همان  نوکلئی

ا ی  ید هسته ایاس یتک رشته اک ملکول  یم .  اما  یح در باره آن گفتیاست  که قبال به تشر یرشته ا

ا ساخته شدن یکه در سنتز    RNA  ا  یشود یده مید نامیک اسیبو نوکلئید هم وجود دارد که  ریک اسینوکلئ

به   mباشد . یم   tRNA  گرش  یو نوع د   RNA    mRNA  ن یاز ا یشود .   نوعین استفاده میپروتئ

  transport )   حمل و نقل )  یبه معنا   tو       )   (  messenger ام آور یپ  یمعنا
است . سپس اطالعات  DNAشود که مکمل آن رشته یساخته م   mRNAک  ی   DNAابتدا از رشته 

د یست عدد اسیرند .  تا کنون بیگین مورد استفاده قرار میسنتز رشته پروتئ یبرا  mRNA موجود در 

د ین ها از اسیپروتئ یعنین هاست   یپروتئ ینه واحد ساختارید آمینه در بدن شناخته شده است )  اسیآم

نه ید آمیاس 64ه یتوان  دستور تهیم    A,G.C,T م که با چهار باز یشوند ( توجه داشته باشینه ساخته میآم

ن حروف ) یمانده با ا یکد باق  44م پس  یشتر ندارینه بید آمیست اسیکه بیدر کرد   در حالمختلف را صا

چند  ینه داراید آمیک اسینکه یا اینشوند و  ینه اید آمیچ اسیل هیده بوده و باعث تشکیفاید بیبازها ( با

ن در یدارد بنابرا وجود   tRNAک یح در ادامه ( ی) توض ( CODON)هر کدون  یکد باشد .  در واقع برا

توانند به سنتز یمختلف م  tRNAنه وجود داشته باشد چند ید آمیهر اس یک کد برایش از یکه ب یموارد



ستند و فعال ین ینه اید آمیچ اسیز وجود دارد که مربوط به ساخت هید منجر شوند .  چند کد نینو اسیک آمی

 ز کشف شود . ین ت آنهایخاص یند تا روزیگویت میخاص یب یآنها را کد ها

 

 دهد .ینه را نشان مید آمیچند اس یکیر نام و کد ژنتیجدول ز

 

 یکیرمز ژنت دینو اسینام آم
 GAU نیوال

 
 نیسیگل

GGU  
GGC 
GGG 
GGA  

 ن یگلوتام
 

CAG    
CAA  

 
 ن روند کمک کند .یشتر ایتواند به درک بیوب میوتیر در یز یدئویو

 
PSTQ-http://www.youtube.com/watch?v=5bLEDd 

 

 
 

      A  G  Gروف م .  حیک ماده بنامی یا کدون برایر باال  رمز  یتصو یرا  د     U  C  U اگر حروف  

 شوند .یده میکدون آن  نام یا  آنتیرمز برگردان آن و 

 

جز  همان  یزیروس   چیخود را دارد  .  اما  و یزندگ یک موجود زنده است  و همه عوامل برای یباکتر

ک . ید نوکلئیاز  اس یرشته ا یعنیقرار گرفته است .   ینیک پوشش پروتئیست  که در ین یکیژنت یکد ها

http://www.youtube.com/watch?v=5bLEDd-PSTQ


 یکروسکوپ هایز  کوچک است و تنها با میار نید .  بسیآ یروس  موجود زنده به حساب نمیو پس

 یهستند که   سخت افزار  ییا برنامه های یکیژنت یروسها تنها  کد هایشود . در واقع  ویده مید  یالکترون

ن یانه  ( به همیرون رایبرنامه در ب یحاو ید یا سیسکت یک دیاجرا  کردن آنها ندارند . )  ی( برا ی)  بدن

روس به داخل ینکه ویست . اما  همیساخته ن یروس در خارج از بدن موجود زنده کاریک ویل  از  یدل

روس امکانات  سلول را در کنترل خود و به فرمان یو  یعنیشود . یبت آغاز میافت  مصیسلول زنده راه 

ل یانجام دهد که او ما یین ( را بسازد و کارهایوتئ) پر ییزهایکند تا چیآورد و سلول را وادار م یخود در م

ن یکند   البته  دانشمندان در تالش هستند تا از همیم میاست . از جمله خودش را با امکانات سلول تقس

 یب یروسهایا از ویبسازند و  ییروسهایو یعنیاستفاده کنند .  یسرطان ینابود کردن سلولها یروش برا

 یکه روز ییاز راها یکیرفته و آنها را نابود کنند .   یسرطان یبه درون سلولهاضرر استفاده کنند  تا  

 ن است . یمشابه هم ییز  روش هایمار استفاده شود نیب یدرمان ژن ها ید برایشا

 

  

 روسیک وی یکل ینما RNA روس آنفلو آنزا   از نوع یو

 

 
 

 روس ابوال یو
 

درصد  مرگ  به  90تا  50روس  ین وید کرده است .  ایکه تا کنون بشر را تهد یروسین ویکشنده تر

نها از روس تین ویت ایست .  خوشبختانه سرایش شناخته شده نیتا کنون برا یهمراه دارد  و درمان

توانست یروس مین وید ایرد  . حال تصور کنیگیمار صورت میعات و خون بیم با مایق تماس  مستقیطر

کشت  یارد ها نفر را میلیم   یق هوا منتشر شود  !  در چشم به هم  زدنیروس آنفولوآنزا از طریمانند  و

نهمه یما با وجود ا یپزشک یرم که دانش و فناویاشیبرد . توجه داشته یو نسل بشر را رو به انقراض م

 یکشور ها یع نخواهد بود . حتیروس خطر ناک در بعد  وسیک ویشرفت  هنوز  قادر به  مبارزه  با یپ

ندارند  و  یچ قدرتی(  هنوز  ه یدمیها ) اپیمارینگونه بیا  یوع همگانیز در مقابله با شیشرفته نیار پیبس

م  یترسیار میرد .  ما از سرطان بسیقرار گ یمعرض نابود تواند دریم یروسیک کد ویا یهمه تمدان ما  

توانند یهستند که م ییروس ها یکرب ها و ویز  همان مینده نین دشمنان ما هنوز و در آیاما  خطرناک تر



م ییبگو یبه کس یزیم  چیع ببندند که فرصت نکنیات ما را  آنگونه سریدر چند روز تا چند هفته پرونده ح

هم ندارد که  ما  یلیچ دلید نکند ، هیعمرش تهد ین را در باقیاره زمیس یهانیچ فاجعه کیاگر ه ی.   حت

ن  ما انسانها با همه دبدبه و یاره زمیات سیخچه حیم . و چه بسا در تاریآن باش یانسانها ساکنان دائم

که در  هر  یابم . کتیآن را  به خود اختصاص ده یکبکبه مان  تنها  چند خط از  کتاب  ده هزار صفحه ا

 یم به کسیخواهیم یزیون سال نوشته شده باشد  پس  بهتر است اگر چیلیک میع یصفحه آ ن  وقا

 یاز دانش و فناور یم .  بشر در هر مقطعیندازیم  آن را به فردا نیانجام ده  یکس یبرا یا کاریم و ییبگو

 یبشر با هر سطح یاشته باشد  . براش  فاصله ندیب یانش تنها لحظه ایکه باشد  ممکن است  با نقطه پا

 خواهد ماند .   یر عالمت سوال باقیفردا  همواره  ز  یاز دانش و فناور

 

ر منتظره داشته باشد .   در یغ یانیتواند پایم هر لحظه مین است که بدانیا یزیرمز دوست داشتن هر چ

 د .یرا بشنو ار یجنگ سخن  و در فراق   یل  مجموعه صوتیصورت تما

 
ز یدئو نین ویز متن ایان   عزیناشنوا ید  .   براینیبب  یرا  با زبان پارس بدن انسان  یبایار زیمستند بس

 باشد .یدر دسترس م
 

 

 بکار گرفته شد .  1906در سال  یست شناس آلمانیلهلم زوهانس زیک   توسط  ویواژه ژنت
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