
133  انتشارات هم#مان       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نا/ی- دا+*(ندان ز"!ت



 134  انتشارات هم#مان

  

  

  )1شناسی و آزمایشگاه (کتاب زیست
  )2(فصل کامیلو گلژي

 هاي رنگبا استفاده از میکروسکوپ نوري و روشگلژي 
  شد. جسم گلژيآمیزي سلول، موفق به کشف 

  )6(فصل ارنست مونش
 جریان فشاري یا مدلیک مدل به نام  1924در سال

ي پرورده) جایی مواد آلی (شیرهبراي جابه ايجریان توده
  .موجود در گیاهان توصیف کرد

  

  )2شناسی و آزمایشگاه (کتاب زیست

  )5(فصل گریفیت فردریک
ی علیه کرد واکسنشناسی بود که سعی میگریفیت باکتري

الریه تهیه نماید. آنچه گریفیت طی باکتري مولد ذات
 ترانسفورماسیونآزمایشات خود مشاهده کرده بود، امروزه 

انسفورماسیون، باکتري با فرآیند تردر  شود.نامیده می
خصوصیات ظاهري  محیط خارج، در دریافت مواد ژنتیک از
  آورد.خود تغییراتی پدید می

  )5(فصل اسوالد ایوري
هایی موفق به اسوالد ایوري، و همکاران او طی آزمایش

 يهماد ماهیتسفورماسیون و آشکار کردن نشناسایی عامل ترا
ها مشاهده کردند که ترانسفورماسیون فقط آن شدند. ژنتیک

شده باشد و به این نتخریب  DNAدهد که هنگامی رخ می
  است. DNAهمان  عامل ترانسفورماسیونترتیب دریافتند که 

آن   هااسامی دانشمندان و برخی مطالعات 
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  )5(فصل اروین چارگف

مشاهده کرد که در  1950ي آغاز دهه درچارگف 
به  Cو  Tبه  Aنسبت اش مورد بررسی هايDNA يهمه

G  هاي او نشان داد که در مولکول آزمایش است. 1برابر
DNA مقدار ،A  با مقدار(A=T) T  و نیز مقدارC  با
  برابر است. G (C=G)مقدار

  

  )5(فصلفردریک میشر 
اي استخراج کرد ي سلول مادهاز هسته 1870در سال 

نوکلئیک اسید (اسید که خاصیت اسیدي داشت و آن را 
  نامید. اي)هسته

  

  

  

  
  )5(فصلموریس ویلکینز   روزالین فرانکلین

موریس ویلکینز و روزالین فرانکلین، تصاویري از بلورهاي مولکول 
DNA  تهیه کردند و براساس این تصاویر  پراش پرتو ایکسبا روش

است که از  مولکولی مارپیچیبه صورت  DNAمعلوم شد که مولکول 
  تشکیل شده است. دو یا سه زنجیره

  
  
  
  

  )5(فصل واتسون  کریک  
ویلکینز،  هاي چارگف،با کمک یافته 1953واتسون و کریک، در سال 

و نیز با شناختی که خود از پیوندهاي شیمیایی داشتند مدل  فرانکلین
. طبق مدل پیشنهادي را ارائه کردند DNA ايگوي و میلهامروزي 
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تشکیل شده است  نوکلئوتیديي پلیدو رشتهاز  DNAون وکریک، تسوا
اند. این مدل، به دیگر پیچیده، به دور یکیکه حول یک محور فرض

  معروف است. اي (یا مارپیچ دوگانه)مدل مارپیچ دو رشته
  

  )8(فصل گرگور یوهان مندل
ا توانست بگرگور یوهان مندل، نخستین کسی بودکه 

بینی هاي خود قواعد و قوانینی براي پیشپژوهش
علم هاي هاي او پایهکشف کند. یافتهالگوهاي وراثت 

ها هاي مندل که مطابق آنفرضیه ژنتیک را تشکیل داد.
 را پیشگویی بیهاي تجرتوان نتایج حاصل از آمیزشمی

کرد، قابل تعمیم به بسیاري از صفات جانداران مختلف 
 هاي مندلاست. پژوهشگران ژنتیک به این دلیل نظریه

ها و قانون جور تفکیک ژن (قانونرا اغلب قوانین مندل 
امروزه  .نامندیا قوانین وراثت می )هاستقل ژنشدن م

  مندل به عنوان پدر ژنتیک مشهور است.
  

  )8(فصل نایت
کشاورز انگلیسی بود که روي گیاهان نخود فرنگی و رنگ 

نایت گیاهان نخود ها مطالعاتی انجام داد. هاي آنگلبرگ
هاي سفید داشتند، با گیاهان نخود اي را که گلبرگفرنگی

ها ارغوانی بود، آمیزش هاي آنفرنگی دیگري که گلبرگ
آورد، ها به دست میهایی را که از این آمیزشداد و دانهمی
هاي ي گلبرگهمهکرد که کاشت. نایت مشاهده میمی

آیند، ارغوانی رنگ ت میها به دسگیاهانی که از این دانه
اما هنگامی که دو تا از این گیاهانِ گل ارغوانیِ  د،نهست

هاي داد، گلبرگحاصل از این آمیزش را با هم آمیزش می
ها ارغوانی رنگ هاي آنتعدادي از گیاهان حاصل از رویش دانه

بودند، یعنی این گیاهان  هاي تعدادي دیگر سفید رنگو گلبرگ
دادند. دو نسل قبل خود را نشان میصفاتی مشابه با 

هاي نخستین پژوهشی که مندل انجام داد، تکرار آزمایش
  نایت بود.
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  )8(فصل رجینالد پانت

کاشف مربع پانت است. مربع پانت جدولی است که در 
را با در نظر گرفتن  نتایج حاصل از آمیزش دلخواهآن 
  دهد.هاي ممکن نشان میي حالتهمه

  

  )10(فصل فریتزونت
 اي به نام اکسینبه این نتیجه رسید که ماده 1920ي در دهه

ها به خمیدگی آنشود، موجب ها تولید میکه در رأس ساقه

ي ي شیمیایی تحریک کنندهونت این ماده شود.می سمت نور
نامید. او  اکسینشود، رشد را که باعث خمیدگی ساقه می

شود که اکسین باعث میاي نشان داد مرحله 4طی آزمایشی 
هاي جو دوسر متحمل رشد طولی شوند و به سمت گیاهچه

  نور خم شوند.

  
  

  
 
 
  
  

    )10(فصلچارلز داروین   فرانسیس داروین  
هاي مربوط به آزمایشاولین چارلز داروین و پسر او فرانسیس داروین، 

ها پی بردند انجام دادند. آن 1800ي هاي میانی دههرا در سال نورگرایی
هاي مربوط به گیاهان گندمی، نوري را که از یک طرف که رأس گیاهچه
شدگی) آن در (خمپاسخ رشدي کند اما شود، دریافت میبه آن تابیده می

  ، یعنی دور از رأس قابل مشاهده است.ترهاي پائینقسمت
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  )دانشگاهیپیش(سال چهارم شناسی کتاب زیست

  
  )1(فصل آرچیبلد گرو

ریا آلکاپتونوبیان کرد که در بیماران مبتال به  1909در سال 
او  ي هموجنتیسیک اسید وجود ندارد.کنندهآنزیم تجزیه

قص ن(بیماري آلکاپتونوریا) و یک نقص ژنی توانست بین یک 
ه رابطي هموجنتیسیک اسید) کننده(آنزیم تجزیهآنزیمی 

ترین یکی از مهمي هاي اولیهاندیشهبه این ترتیب  برقرار کند.
ن اي که بیاشناسی شکل گرفت. اندیشههاي زیستنظریه
  ».هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است«دارد می
  

  )1(فصل مارشال نیرنبرگ
نیرنبرگ و همکاران او اولین گروهی بودندکه موفق به 

مصنوعی که  mRNAها از شدند. آن DNA کشف رمز
) داشت استفاده کردند و uدار (فقط نوکلئوتید یوراسیل

  معرفی کردند. uuuرا  آالنینرمز فنیل
  

  

  

  

  )1(فصل ادوارد تیتوم  جورج بیدل 
آزمایشی انجام دادند که  1940جورج بیدل و ادوارد تیتوم، در سال

این دو محقق براي  شد.ژن ـ یک آنزیم  ي یکنظریهي منجر به ارائه
کپک نوروسپورا کراسا هاي قارچی به نام بررسی عمل ژن از هاگ

هاي هایی را بررسی کردند که مربوط به ژنها جهشاستفاده کردند، آن
ها و امینویتهاي مهم متابولیکی، از قبیل تولید ي واکنشکنندهکنترل

  بود. آمینواسیدها
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  )1(فصلمونو   ژاکوب    
ها ي بیان هماهنگ ژنبراي توضیح نحوه 1961در سال  و مونوژاکوب 

ها اعالم کردند هر اپران از . آنرا پیشنهاد کردند مدل اپراندر باکتري، 
  ساخته شده است. کنندهژن ساختاري و بخش تنظیم یک یا چند

  
  

  

  

  )2(فصل هربرت بایر  استانلی کوهن  
آزمایشی طراحی و اجرا  1973استانلی کوهن و هربرت بایر در سال 

نوعی  DNAرا از  rRNAي ژن رمزکنندهکردند به این ترتیب که 
باکتري  وارد کردند  E.coliباکتري DNAي آفریقایی استخراج و به قورباغه
 rRNAورزي شده) هنگام رونویسی، کالي (اولین جاندار دستشیایاشر

اولین جانداري را که از طریق مهندسی قورباغه را نیز ساخت. بنابراین 
  .ژنتیک تغییر یافته بود، تولید کردند

  

  )2(فصلیان ویلموت 
موفق به کلون کردن یک گوسفند با  1997در سال 

ي حاصل از این برّه ي بدن او شد.هاي تمایز یافتهسلول
هاي تمایز ي حاصل از سلولکلون دالی نام گرفت. بره

  .هاي پستانی یک گوسفند ماده کلون شده بودي غدهیافته
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  )3(فصل استانلی میلر
ن مراحل پیدایش با نخستی را در رابطه الگوي سوپ بنیادین

، GH4، N2، NH3حیات، آزمایش کرد. او گازهاي 
H2 سازي را درون دستگاهی قرار داد و به منظور شبیه

ي الکتریکی استفاده کرد. او پس رعد و برق از یک جرقه
 هاي زیستی مانند:توانست برخی از مولکولاز چند روز 

دست را بهها اسیدهاي چرب و کربوهیدراتمینو اسیدها، آ
برخی از مواد  دهند که ممکن استاین نتایج نشان می .آورد

در شرایطی مشابه شرایط آزمایشگاهی  ،حیاتاي شیمیایی پایه
  .د آمده باشندي زمین پدیمیلر، روي کره

  
  
  
  

  )3(فصل آلتمن  سچ  
تشکیل  يو تجربیات دیگري که دربارهبراساس تحقیقات سچ و آلتمن 

 اي شکل گرفت.ي سادهفرضیه ،در آب انجام شد RNAهاي مولکول
 ، اولین مولکول خود همانندساز بوده است.RNAشاید که، مبنی بر این

را نیز  هاي پروتئینیتشکیل اولین مولکولاین مولکول ممکن است 
تواند ین مولکولی مینچاین است که  ترمطلب مهمکاتالیز کرده باشد. 

  کند. تغییراز یک نسل به نسل دیگر 

  )4(فصل المارك
رابطه با تفسیر چگونگی رخداد تغییر  در 1809در سال 
ا استفاده یي ها، احتمال داد که این تغییر در نتیجهگونه

است و  هاي بدنزیکی افراد از اندامي فیعدم استفاده
  .را مطرح کرد موروثی شدن صفات اکتسابیي نظریه
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  )4(فصل چارلز داروین

، ساز و کار قابل قبولی براي توضیح 1859در سال 
 ها منتشر کرد. او این ساز وچگونگی فرآیند تغییر گونه

ها را به نامید و تغییرات گونه "انتخاب طبیعی"کار را 
  گذاري نمود.نام "سازش"منظور تطابق بهتر با محیط 

  

  )4(فصل چارلز لیل
رات تغییي خود از فرضیه» مبانی زمین شناسی«در کتاب 

این  حمایت کرده است. تدریجی سطح زمین در طی زمان
اش نظریه ياندیشه بر روي تفکرات داروین در ارائه

  تأثیرگذار بود.
  

  )4(فصل توماس مالتوس
تر از منابع رشد جمعیت انسانی سریعاعتقاد داشت که 
هاي او، رشد هبر طبق نوشت است. غذایی در دسترس

 است در حالیتصاعد هندسی جمعیت انسانی به صورت 
  دارند. رشد عدديکه منابع غذایی، در بهترین حالت خود 

  
  )5(فصل هوگو دووري

 ي گلرا در گونه یزایی هم میهنگونهبراي نخستین بار 
هاي میکروسکوپی نشان داد مغربی کشف کرد بررسی
شتباه در اپلوئید است و علت آن که گیاه تغییر یافته تترا

  هاست.ي جدا نشدن کروموزوممیوز و پدیده
  

  )5(فصل کارل لینه
شناسان قدیمی، گونه را به کارل لینه و سایر زیست

ظاهري  هايگروهی از جانداران که شباهتعنوان 
زیادي به هم دارند و از جانداران دیگر  (فنوتیپی)

  متمایزند، تعریف کردند.
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  )5(فصل واینبرگ  هاردي   
ها هاي بزرگ که در آنهاردي و واینبرگ پی بردند که در جمعیت

هاي غالب به نسبت اللگیرد، ها به صورت تصادفی صورت میآمیزش
هاي پی در پی در نسل خالص به ناخالصمغلوب و نیز نسبت فراوانی افراد 

که جمعیت تحت فشار نیرو یا مگر آن کند.ثابت است و تغییر نمی
قرار گیرد که به نفع یا به زیان ماندگاري یک یا  هنیروهاي تغییر دهند

  .گویندمی هاردي ـ واینبرگکنند. به این امر اصل چند الل خاص عمل می

  

  )6(فصل رابرت مک آرتور
 سسک گونه پنجکنام واقعی و بنیادي ي پژوهشی را درباره

نتیجه رسید بر روي درخت کاج نوئل انجام داد و به این 
که روي یک درخت هایی که اگر چه کنام بنیادي گونه

ها کنند، یکسان است، اما چون کنام واقعی آنزندگی می
ابد. یکاهش میها بنابراین رقابت بین آن ،متفاوت است

(کسب غذا از بخش کوچکی از کنام  ايالگوهاي تغذیه
ي سسک بین پنج گونه کاهش رقابتبنیادي) باعث 

ي سسک پنج گونه هاي کسب غذايمحلشود. چون می
  گیرد.ها در نمیاست، رقابت بین آن متفاوت

  
  )6(فصل ژوزف کانل

چسب در ي کشتی ي رقابت بین دو گونهپژوهشی درباره
 کنام بنیادي و واقعیو متوجه شد سواحل اسکاتلند انجام داد 

ها است. صخره مناطق پاییناش مورد مطالعه 2ي گونه
 مناطق باالیی و کنام بنیادي ،1ي کنام واقعی گونهکه درحالی
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هاست. (کم عمق و عمیق) صخره آن مناطق باالیی و پایینی

فقط از بخشی از کنام  2به دلیل رقابت با گونه  1یعنی گونه 
فت که نتیجه گر بنابراین کانلکند. بنیادي خود استفاده می

  شود.ها به منابع محدود میبر اثر رقابت دسترسی گونه
  

  )6(فصل گوس
ت ها کشي رقابت بین آنپارامسی را براي مطالعه گونه سه

پارامسی که از یک  2و  1هاي و از آزمایش بین گونهداد 
 بدون رقابتمتوجه شد که کردند نوع باکتري تغذیه می

با مطالعه  شود و از طرفیمی تقسیم منابع باعث انقراض
که غذاي یکسانی داشتند اما غذاي  1و  3 يپارامسی گونه

 دریافت که کردند،ا از مناطق متفاوتی کسب میخود ر
   توانند با هم سازش داشته باشند.کنندگان میرقابت

  
  )6(فصل رابرت پاین

 و پهن) باریک هايي دریایی و شکار آن (صدفستارهنوعی 
 یدریای يرابرت پاین، ستاره .را مورد مطالعه قرار داد

د و مشاهده کرد آن خارج کر ازي طبیعی را منطقهیک 
به  15دریایی از  يهاي شکار این ستارهگونهکه تعداد 

اصلی هاي باریک که شکار د. در واقع صدفیرس 8
این هفت گونه را از  شوند،دریایی محسوب می يستاره

صیادي نتیجه گرفت، اند. بنابراین محیط حذف کرده
  دهد.رقابت را کاهش می

  
  )6(فصل دیوید تیلمن

اي هتنوع گونهقدر دیوید تیلمن و همکارانش دریافتند هر چه
وده و تر ببیش تولید کنندگیتر باشد، در منطقه بیشگیاهی 

 تربیشنیز در آن منطقه  پایداري زیستگاه و اجتماعات زیستی
  .خواهد بود
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  )7(فصل ایوان پاولوف
 ي یادگیري از نوعفیزیولوژیست روسی بود که در زمینه

 در برابر ترشح بزاق سگ ، آزمایششرطی شدن کالسیک
(ابتدا محرك و صداي زنگ  (محرك طبیعی)پودر گوشت 

  را انجام داد. اثر و سپس محرك شرطی)بی
  

  )7(فصل اسکینر
در  (شرطی شدن فعال) اآزمون و خطبراي بررسی نقش 
ي اسکینر و جعبهها هایی را با موشیادگیري، آزمایش

طبق آزمایش او موش با آزمون و  طراحی و اجرا کرد.
گیرد براي به دست آوردن غذا اهرم را فشار یاد می اخط

توان به جانور یاد داد دهد. در واقع با آزمون و خطا می
یا  موقعیتی خاص، رفتار مشخص انجام دهد وکه در 

  که آن را انجام ندهد.این
  

  )7(فصل لورنز کنراد
است  یادگیريکه شکل خاصی از پذیري نقشي درباره

در غازها مطالعاتی را انجام داد و نتیجه گرفت در 
نیز باشد، تأثیر  صدا ،ء متحركشیصورتی که همراه با 

طبق تحقیقات  تر است.پذیري در جوجه غازها قوينقش
  هاي غاز است.رفتار جوجه پاسخ به محرك بخش غریزياو 
  

  )9(فصل استانلی پروزینر
را کشف  پریوننام جدیدي به زا)عفونی(بیماريذرات 

ید اسند و نوکلئیکساخته شده بود پروتئینکرد که از 
 بیماري گوسفنديها اولین بار به یک پریون نداشتند.

  نیز پریون است. جنون گاويعامل  نسبت داده شدند.
  

  )9(فصلالکساندر فلمینگ 
ري را از محیط کشت باکت سیلینپنیشناسی بود که باکتري

ي استافیلوکوکوس اورئوس که با قارچی از سرده
  آلوده شده بود، کشف و نامگذاري نمود. سیلیومپنی


