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هیات مدیره انجمن زیسـت شناسـی ایران در دانشـگاه شـهید چمران 
ز ا هو ا

و  پژوهـش  معـاون  بـا حضـور  ایـران  انجمـن زیسـت شناسـی  هیـات مدیـره  نشسـت 
فنـاوری دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز، رئیـس دانشـکده علـوم، مدیـر گـروه زیسـت 
شناسـی و اعضـای هیـات علمـی گـروه زیسـت شناسـی در دانشـکده علـوم دانشـگاه 

شـهید چمـران اهـواز برگـزار شـد.

در این نشسـت که از سـاعت 8/30 تا 12 روز پنج شـنبه 94/10/3 برگزار شـد، پیرامون 
مسـائل مختلـف در حـوزه زیست¬شناسـی بحـث و تبـادل نظر صورت گرفـت. رئیس 
انجمن زیسـت شناسـی ایران در این نشسـت ضمن تشـکر و قدردانی از دانشـگاه شهید 
چمـران اهـواز و اعضـای هیـات علمـی آن دانشـگاه، گـروه زیسـت شناسـی دانشـگاه 
شـهید چمـران اهـواز را یکـی از گروههـای خـوب کشـور دانسـت و ابـراز امیـدواری 
کـرد کـه انجمـن زیسـت شناسـی ایـران بتواند بـا بهـره گیـری از توانمنـدی گروههای 

زیسـت شناسـی در جهـت اعتـای دانش زیسـت شناسـی در کشـور گام بردارد. 

دکـر محسـن رشیفـی، رئیـس انجمـن زیسـت شناسـی ایـران، بـا تاکیـد بـر اینکـه انجمـن زیسـت 

شناسـی ایـران مـی توانـد در جهـت دهـی بـه پژوهشـها به سـمت نیاز کشـور و ایجـاد هامهنگی 

بیـن زیسـت شناسـان نقـش داشـته باشـد گفـت: انجمـن زیسـت شناسـی برنامـه کوتـاه مـدت 

خـود را تدویـن کـرده اسـت و در ایـن برنامـه قـرار اسـت بطـور مـداوم در دانشـگاههای مختلف 

جلسـات هیـات مدیـره را در حضـور اعضـای هیـات علمـی، دانشـجویان، دبیران زیسـت شناسـی 

و مسـئولین دانشـگاهها برگـزار کنیـم. اولیـن نشسـت در خـرداد مـاه سـال جـاری در رشـت در 

دانشـگاه گیـان بـود عـاوه بـر جلسـات تبـادل نظـر بـا زیسـت شناسـان، دانشـجویان و دبیـران 

زیسـت شناسـی، بـا شـهردار محـرم و اعضـای شـورای شـهر رشـت جلسـه ای برگـزار شـد کـه یکی 

از دسـتاوردهای آن راه اندازی خانه زیسـت شناسـی در شـهر رشـت با همکاری شـهرداری رشـت 

بـود. دومیـن نشسـت در دانشـگاه تربیـز برگـزار شـد کـه آنهـم دسـتاوردهای خوبـی دربرداشـت. 

سـپس اعضـای هیـات مدیـره انجمـن در ادامـه نظراتشـان را ابراز داشـتند و اضافـه کردند که یک 

زمستان سیاه
ــن  ــتجوی ای ــا جس ــوان ب ــتان را می ت ــه واژه زمس ریش
واژه در زبان هــای دیگــری کــه بــه فارســی وابســتگی 
ــوی واژه  ــان پهل ــرد. در زب ــدا ک ــد، پی ــک دارن فیلوژنتی
ــده اســت  ــه صــورت zam و zamestan آم زمســتان ب
و در زبــان اوســتایی بــه صــورت zaem و zya. در بقیــه 
زبان هــای ایرانــی نیــز کامبیش نــام این فصــل از همین 
ریشــه گرفتــه شــده اســت، از جملــه در زبــان کــردی 
)زیویســتان(، زبــان پشــتو )ژمــای( و زبــان اوســتی کــه 
در منطقــه اوســتیا بیــن گرجســتان و روســیه رواج دارد 
ــای  ــود. در زبان ه ــنیده می ش ــورت zimag ش ــه ص ب
دیگــر هندواروپایــی کــه رابطــه فیلوژنتیــک دورتــری 
ــا  ــد، واژه هایــی هم ریشــه ب ــا زبان هــای ایرانــی دارن ب
زمســتان دیــده می شــوند کــه هــامن معنــی یــا معانی 
نزدیــک بــه آن دارنــد، از جملــه zima در بســیاری 
ــی،  ــلواک و روس ــک، اس ــل چ ــاوی مث ــای اس زبان ه
zhiema در زبــان لیتوانــی، heman در سنســکریت 
ــه  ــه ب ــت، hiems و hiber ک ــی رسماس ــه معن ــه ب ک
معنــی زمســتان و یخ زدگــی هســتند و واژه هایــی مثل 
hibernation از همیــن ریشــه التیــن مشتق شــده اند. 
امــا نکتــه جالــب این جاســت کــه ایــن واژه هــا و ایــن 
ریشــه بــا واژه  زمیــن و واژه هــای مرتبــط بــا آن در ایــن 
زبان هــا مرتبــط هســتند. در زبــان پهلــوی zamik، در 
اوســتایی zam، در زبــان اوســتی zanxa، در چــک و 
اســلواک zeme و zem و در التیــنhumus همگــی بــه 
معنــی زمین و خاک هســتند. ارتباط این واژه ها نشــان 
ــه  ــه فراســت دریافت ــا ب ــاکان م ــاز نی می دهــد از دیرب
بودنــد که زمســتان بیــش از هر فصل دیگــری به زمین 
تعلــق دارد و بارش هــای زمســتانی زمیــن خفتــه را زنده 
نگه می دارنــد.  امــا چندســالی اســت کــه زمســتان ها 
بی ســپیدی بــرف و بی طــراوت بــاران، به امتدادخشــک 
فصــل خــزان بــدل شــده اند و ایــن یعنــی زنــگ خطری 
ــی و  ــش بارندگ ــت بوم، کاه ــر زیس ــه تغیی ــبت ب نس
گرمایــش جهانــی. زمیــن نیازمنــد یــاری اســت و کلیــد 
حــل ایــن مشــکل در دســت زیست شناس هاســت.  به 

زمیــن و زمســتان فکــر کنیم!
ــان فارســی«،  ریشه شناســی ها از کتــاب »ریشــه های هندواروپایــی زب

تألیــف دکــر منوچهــر آریان پــور کاشــانی، انتشــارات جهاد دانشــگاهی 

دانشــگاه اصفهــان برگرفتــه شــده اند.

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین

خـبر



بـاور کلـی در وزارت علـوم بوجـود آمـده که ما 

بایـد از انجمنهـای علمـی اسـتفاده کنیـم و اگـر 

انجمنهـای علمـی را بیشـر به بازی مـی گرفتیم 

اثـرات خودشـان را در جامعـه نشـان می دادند 

مثـاً در هفتـه گذشـته در هفتـه پژوهـش یـک 

بـا مسـئولین  تـا 4 سـاعته انجمنهـا   3 نشسـت 

قـرارداد  و  نامـه  تفاهـم  چندیـن  کـه  داشـتند 

امضـا شـد تـا در وزارت علـوم از تـوان انجمنهـا 

بیشـر اسـتفاده شـود بعنـوان منونـه در بحـث 

برنامـه ریـزی هـای درسـی و بازنگـری رسفصلها 

آموزشـی  معـاون  نیـارس  رشیعتـی  دکـر  آقـای 

وزیـر علـوم بـا انجمنهـای علمی قـرار داد امضا 

کـرد کـه متـام بحثهایـی را که در حوزه آموزشـی 

وجـود دارد در وهلـه اول بـا انجمنهـا در میـان 

مقوالتـی  هـم  پژوهشـی  حـوزه  در  بگـذارد. 

وجـود دارد کـه انجمنهـا مـی تواننـد کار کننـد 

مثـاً در بحـث ارزیابی هـا، تصویـب آئین نامه، 

نظـارت بـر نرشیـه هـای علمـی و ماننـد اینهـا 

انجمنهـا  کـه  شـده  ریـزی  برنامـه 

بیاینـد و کمـک کننـد و نظـر بدهند.

دکـر  نشسـت،  ایـن  در 

فنـاوری  و  پژوهـش  معـاون  دولّـو  حاجـی 

دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز اظهـار داشـتند 

چنیـن برنامـه ای در سـایر انجمنها سـابقه ندارد 

و مـی توانـد بعنـوان یک ایـده جدید بـرای آنها 

باشـد و حسـن ایـن جلسـات ایـن اسـت وقتـی 

انجمنهـا در رسارس كشـور جلسـه داشـته باشـند 

گروههـای  مشـكات  از  اطـاع  بـا  تواننـد  مـی 

ریـزی  برنامـه  كشـور  رسارس  شناسـی  زیسـت 

جامـع و بهـری انجام دهند. در مورد مشـكات 

مطرح شـده توسـط دانشـجویان، خرب دادند كه 

در اثر تقاضاهای اسـاتید و دانشـجویان زیسـت 

شناسـی بودجه خریـد دسـتگاهها و تجهیزات را 

دو برابـر كـرده ایـم.

در ایـن نشسـت دکر احمـد مجد، دکـر علیرضا 

سـاری، دکـر علـی غضنفـری مقـدم، دکـر نـادر 

محمدیـان،  افشـار  منصـور  دکـر  چاپـارزاده، 

دکـر سـید لطیـف موسـوی گرگری، دکـر محمد 

نبیونـی، دکـر سـعید امیـن زاده، دکـر امین الـه 

گـروه  علمـی  هیـات  اعضـای  و  بهاءالدینـی، 

زیسـت شناسـی دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز 

بـه بیـان نظرات و پیشـنهادات خود در راسـتای 

همـکاری نزدیکـر و حضـور مؤثرتـر در انجمـن 

امـور  پیشـربد  جهـت  ایـران  شناسـی  زیسـت 

پرداختنـد. علمـی 
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در پایـان این جلسـه، تفاهم نامـه همکاری بین 

انجمن زیسـت شناسـی ایران و حوزه پژوهشـی 

دانشـگاه شـهید چمـران اهواز به امضـای رئیس 

انجمن زیسـت شناسـی ایـران و معاون پژوهش 

و فنـاوری دانشـگاه شـهید چمران اهواز رسـید. 

محورهـای همـکاری منـدرج در تفاهمنامـه فی 

مابیـن بـا هـدف بهره گیـری از توامنندیهـای دو 

اعتـای  جهـت  هم افزایـی  ایجـاد  و  مجموعـه 

پژوهـش و فنـاوری علـوم زیسـتی در کشـور به 

رشح ذیـل می باشـد:

و  كنفرانـس  هامیـش،  برگـزاری   •

كنگـره هـای جامـع و تخصصـی بـه صـورت 

ك مشـر

آموزشـی  هـای  كارگاه  برگـزاری   •

مشـرك صـورت  بـه  تخصصـی  و  جامـع 

سـایر  و  مجـات  كتـب،  انتشـار   •

مشـرك صـورت  بـه  تخصصـی  عناویـن 

و  سـخرنانی  جلسـات  برگـزاری   •

بـه  تخصصـی  اندیشـی  آزاد  هـای  كرسـی 

مشـرك صـورت 

تحقیقاتـی  هـای  طـرح  انجـام   •

مشـرك بـا اولویـت های منطقـه ای و محلی

دروس  رسفصـل  ارایـه  و  بررسـی   •

عالـی آمـوزش  گسـرش  دفـر  بـه  جدیـد 

حـق  پرداخـت  جهـت  حامیـت   •

عضویـت اعضای هیات علمی و دانشـجویان 

شناسـی زیسـت  انجمـن  در 

حامیـت جهت رشکت در کنفرانس   •

دانشـجویان و  علمـی  هیـات  اعضـای 

یـا  گواهـی  صـدور  و  همـکاری   •

فعالیتهـای  بـرای  نیـاز  مـورد  تاییدیه¬هـای 

علمـی هیـات  اعضـای  انتشـاراتی 

همـکاری در جهـت اجـرای طـرح   •

املللـی بیـن  و  ملـی  هـای 

برگـزاری دوره هـای نوآمـوزی بـه   •

مشـرك صـورت 

همـکاری در برگزاری مسـابقات و   •

علمـی هـای  جشـنواره 

هـای  چهـره  نکوداشـت  برگـزاری   •

مشـرك صـورت  بـه  برتـر 

انجمـن  مدیـره  هیـات  اعضـای  و  رییـس 

ایـران طـی نشسـت هـای  زیسـت شناسـی 

جداگانـه بـا دانشـجویان تحصیـات تکمیلی 

شـهید  دانشـگاه  شناسـی  زیسـت  گـروه 

چمـران اهواز و مدیران پژوهشـی دانشـگاه 

شـهید چمـران اهـواز نیـز بـه بیـان اهـداف 

پیشـنهادات  شـنیدن  و  سـفر  ایـن  از  خـود 

اعضـای حـارض در جلسـه در راسـتای تعامل 

بیشـر و بهـر فـی مابیـن پرداختنـد.

بـه  تقدیـری  لـوح  جلسـات،  ایـن  پایـان  در 

پژوهـش  معـاون  دولـو  حاجـی  دکـر  آقـای 

و فنـاوری دانشـگاه شـهید چمـراه اهـواز از 

طـرف هیـات مدیره انجمن زیسـت شناسـی 

ایـران اهـدا گردیـد.
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حـــدود ســـه ســـال متوالـــی اســـت كـــه بـــا اولیـــن 

ــهر  ــردم شـ ــادی از مـ ــده زیـ ــزی عـ ــای پائیـ بارانهـ

ــش  ــم و بیـ ــكات كـ ــردن مشـ ــدا كـ ــا پیـ ــواز بـ اهـ

راهـــی  آلرژیـــك  حالتهـــای  و  تنفســـی  جـــّدی 

شـــهر  ایـــن  درمانـــی  مراكـــز  و  بیامرســـتانها 

ـــی  ـــّدی تنفس ـــكات ج ـــا مش ـــده ای ب ـــوند و ع می ش

مواجـــه مـــی گردنـــد. مســـئولین محـــرم حفاظـــت 

محیـــط زیســـت شهرســـتان، اســـتان و حتـــی رسكار 

ــت  ــرم ریاسـ ــت محـ ــكار معاونـ ــر ابتـ ــم دكـ خانـ

ــط  ــت محیـ ــازمان حفاظـ ــت سـ ــوری و ریاسـ جمهـ

زیســـت كشـــور، آقـــای موســـوی مناینـــده محـــرم 

دانشـــگاه  متخصصـــان  از  منایندگانـــی  اهـــواز، 

ــواز  ــاورزی اهـ ــكده كشـ ــواز و دانشـ ــكی اهـ پزشـ

ــای  ــی هـ ــا هامهنگـ ــكل بـ ــن مشـ ــّل ایـ ــرای حـ بـ

الزم جلســـات مشـــورتی، تصمیـــم گیـــری و پیـــش 

بینـــی راهكارهایـــی را داشـــته انـــد و در تاریـــخ 3 

آذر مـــاه 1392، 10 فرضیـــه دربـــاره عامـــل تنگـــی 

ــا:  ــم آنهـ ــه اهـ ــد كـ ــرح شـ ــواز مطـ ــس در اهـ نفـ

آب رشب آلـــوده بـــا فاضـــاب شـــهری، آلودگـــی 

هـــای نفتـــی و صنعتـــی، آلودگـــی هـــای ناشـــی از 

صنعـــت نیشـــكر، آلودگـــی ناشـــی از آتـــش ســـوزی 4 

ـــار الســـتیك در لشـــكر 92 زرهـــی اهـــواز،  ســـاعته انب

ـــن  ـــه بنزی ـــزوده شـــده ب ـــد آزمایشـــی اف ـــب جدی تركی

ــان  ــواز و درختـ ــهر اهـ ــی شـ ــت گیاهـ ــز بافـ و نیـ

ـــه اهـــواز  ـــر ب Conocarpus  كـــه در ســـال هـــای اخی

و دیگـــر شـــهرهای اســـتان آورده شـــده انـــد و در 

ـــد  ـــده ان ـــرده ش ـــهر گس ـــطح ش ـــارض در س ـــال ح ح

نیـــز از دیگـــر فرضیـــه هـــای مـــورد بحـــث بـــوده 

اســـت. 

ــت  ــت اسـ ــل اهمیـ ــه قابـ ــان دو نكتـ ــن میـ در ایـ

ــه  ــدگان بـ ــه كننـ ــب مراجعـ ــه اغلـ ــن كـ ــی ایـ یكـ

مراكـــز درمانـــی از ســـاكنان شـــهرهای جنوبـــی 

اســـتان بـــوده انـــد كـــه گیـــاه Conocarpus  در 

ــه  ایـــن نواحـــی گســـرش بیشـــری دارد و مقتدرانـ

ـــب  ـــخیر و تخری ـــه تس ـــود ب ـــی خ ـــت تهاجم ـــا حال ب

ـــی  ـــوذ تهاجم ـــی از نف ـــدید ناش ـــا ی ش ـــب ه )تخری

ریشـــه هـــای گیـــاه بـــه اســـفالت شـــهری – لولـــه 

آب و فاضـــاب( ادامـــه مـــی دهـــد و دیگـــر ایـــن 

كـــه شـــدت ناراحتـــی هـــای افـــراِد ســـاكن مناطـــق 

نزدیـــك بـــه واحدهـــای صنعتـــی بیشـــر بـــوده 

اســـت.

و  غیربومـــی  گیاهـــان  از   Conocarpus گیـــاه 

ـــل  ـــه عم ـــای ب ـــی ه ـــا بررس ـــه ب ـــت ك ـــی اس مهاجم

آمـــده توســـط آقـــای دکـــر مجـــد  و خانـــم جاویـــدان 

ـــی دارد. ـــز، گل ده ـــار و پایی ـــال، در به ـــار در س دو ب

انبـــوه دانـــه هـــای گـــرده ایـــن گیـــاه بـــا آزمایـــش 

هـــای اولیـــه كـــه در قالـــب پایـــان نامـــه دوره 

ـــد  ـــی ده ـــان م ـــده نش ـــام ش ـــد انج ـــی ارش كارشناس

كـــه در منونـــه هـــای حیوانـــی مـــورد آزمایـــش 

خاصیـــت آلـــرژی زایـــی دارنـــد كـــه البتـــه بســـیار 

ـــرده  ـــه هـــای گ ـــه دان ـــا از آنجـــا ك شـــدید نیســـت. ام

ایـــن گیـــاه كوچـــك و بســـیار فراواننـــد مـــی تواننـــد از 

ـــی شـــهری  ـــده هـــای صنعت ـــا جـــذب آالین ـــك ســـو ب ی

ـــه  ـــده ب ـــال آالین ـــی از تجمـــع و ســـپس انتق ـــه كانون ب

افـــراد عمـــل كننـــد و بـــه شـــدت موجـــب ناراحتیهـــای 

آلرژیـــك شـــوند. از ســـوی دیگـــر پژوهشـــهای ســـالهای 

ــرده  ــای گـ ــه هـ ــه دانـ ــد كـ ــان داده انـ ــر نشـ اخیـ

ــتخوش  ــط دسـ ــاد از محیـ ــذب رطوبـــت زیـ ــا جـ بـ

تغییـــرات متعـــدد فیزیكوشـــیمیائی مـــی شـــوند و 

ــی  ــه مـ ــا كـ ــای آنهـ ــی از پروتئینهـ ــه بخشـ از جملـ

تواننـــد آلـــرژن باشـــند بـــه مولكولهـــای كوچكـــری 

ـــی شـــوند  ـــرژن هســـتند شكســـته م ـــز آل ـــا نی ـــه آنه ك

ـــل  ـــی از ایروُس ـــه بخش ـــی ك ـــورت گرانولهای ـــه ص و ب

ـــده  ـــط پراكن ـــیعی در محی ـــاس وس ـــه مقی ـــتند ب هس

ـــش  ـــل افزای ـــه دلی ـــه ب ـــا ك ـــن گرانوله ـــوند. ای ـــی ش م

ـــت( از  ـــذب رطوب ـــا ج ـــرده )ب ـــای گ ـــه ه ـــم دان حج

ـــط  ـــه محی ـــرده ب ـــای گ ـــه ه ـــیارهای دان ـــذ و ش مناف

پخـــش مـــی شـــوند بـــه دلیـــل كوچكـــی مولكولهـــا 

ـــك  ـــا تحری ـــد و ب ـــی گذرن ـــا م ـــه ســـهولت از مخاطه ب

ـــوارض  ـــت ع ـــه رسع ـــی و ب ـــه راحت ـــی ب ـــتم ایمن سیس

ــر دانـــه  ــد. چـــون هـ ــاد مـــی كننـ آلرژیـــك را ایجـ

ـــك  ـــوارض آلرژی ـــروز ع ـــب ب ـــد موج ـــی توان ـــرده م گ

ـــن ذرات ممكـــن  ـــه ای ـــرد ك ـــد فرامـــوش ك ـــردد. نبای گ

اســـت در برخـــی مـــوارد آلـــرژن نباشـــند و یـــا آلـــرژن 

ــا  ــاس بـ ــا در متـ ــند. امـ ــته باشـ ــی داشـ ــی كمـ زایـ

ـــارص  ـــا و عن ـــی یونه ـــی و برخ ـــای محیط ـــده ه آالین

ـــرژی زا در  ـــت آل ـــه حال ـــط ب ـــود در محی ـــی موج كان

مـــی آینـــد و یـــا ناقـــل آالینـــده هـــای آلـــرژی زا و 

ســـهولت عبـــور آنهـــا از مخـــاط مـــی گردنـــد.

آقـــای دکـــر مجـــد در مذاكراتـــی كـــه بـــا برخـــی 

زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  محـــرم  مســـئولین 

اســـتان خوزســـتان داشـــته انـــد بـــا ارائـــه طرحـــی 

پژوهشـــی بـــه ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت 

ــل  ــرای تكمیـ ــط بـ ــن رشایـ ــی تأمیـ ــور متقاضـ كشـ

ـــانیدن  ـــجام رس ـــه انس ـــه و ب ـــن زمین ـــات در ای تحقیق

ـــا  ـــراه ب ـــم هم ـــا انشـــاءالله بتوانی ـــد ت ـــج شـــده ان نتای

متخصصـــان و مســـئولین اســـتان در رفـــع مشـــكل 

مردمـــان رشیـــف خوزســـتان كمكـــی بنامئیـــم و 

ـــه  ـــن جلس ـــده در آخری ـــنهاد ش ـــرس پیش ـــل از ه قب

مســـئولین محـــرم اســـتان و رسكار خانـــم دكـــر 

ـــامل باعـــث مهاجـــم  ـــه احت ـــد ب ـــه مـــی توان ـــكار ك ابت

شـــدن بیشـــر ریشـــه هـــای گیـــاه Conocarpus  و 

ـــا  ـــردد، ب ـــه تأسیســـات شـــهری گ خســـارات ســـنگین ب

بررســـی هـــای علمـــی كافـــی مشـــخص شـــود كـــه 

ـــر  ـــاری بســـیار شـــدید ســـه ســـال اخی ـــا واقعـــاً گرفت آی

ــرده  ــای گـ ــه هـ ــه دانـ ــوط بـ ــواز مربـ ــاكنان اهـ سـ

ـــز  ـــا عوامـــل دیگـــری نی ـــاه Conocarpus  اســـت ی گی

ـــری  ـــهم بیش ـــاید س ـــهیمند و ش ـــكل س ـــن مش در ای

داشـــته باشـــند.

آیا Conocarpus  مقصر اصلی مشکالت تنفسی اهوازی هاست؟

Conocarpus گیاه
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پیرو نامه انجمن زیست شناسی ایران به دانشگاه های 

کشور، مبنی بر آمادگی آقای دکر منصور افشار محمدیان، 

عضو هیأت مدیره انجمن زیست شناسی ایران و دانشیار 

گروه زیست شناسی دانشگاه گیان، »سمینار ابهامات علمی 

نظریه تکامل« در دانشگاه های گیان و زنجان همراه با 

پرسش و پاسخ به ترتیب در تاریخ های 23 آذر و 12 اسفند 

1394 برگزار شد و با استقبال قابل توجهی مواجه شد. 

چکیده ی از مباحث مطرح شده در سمینار مذکور توسط 

سخرنان به رشح ذیل می باشد:

نظریه تكامل كه در قرن نوزده میادی پس از انتشار كتاب 

منشأ گونه ها  )The Origin of Species(در سال 1859 

میادی توسط چالز داروین )Charles Darwin( مطرح شد، 

در ابتدا بیشر جنبه ایدئولوژیكی داشت، ولی به تدریج جنبه 

علمی به خود گرفت و برخی از محققین شواهد علمی را در 

اثبات این نظریه مطرح كردند و با توجه به گسره ی وسیع 

و روزافزون حامیت از این نظریه، در عین وجود ابهامات 

علمی متعدد، در برخی محافل علمی و اجتامعی به گونه ای 

مطرح می شود كه حكایت از قطعیت نظریه ی مذكور دارد. 

در این سخرنانی ابتدا در مورد فلسفه تكامل بر اساس نظر 

داروین و دیگر مدافعان این نظریه و اركان وجودی این 

نظریه از قبیل تصادف، انتخاب طبیعی و جهش و نیز فلسفه 

تكامل از منظر دینی مباحث الزم مطرح شد و سپس آمار 

نسبی طرفداران نظریه تکامل در برخی از كشورهای توسعه 

یافته جهان ارائه شد. سپس میزان تأیید فسیلهای یافت شده 

از ادوار و امكنه مختلف تاریخی و جغرافیایی از نظریه 

تكامل مستنداتی ارائه و بررسی شد. موضوع انفجار كامربین 

و پیدایش ناگهانی موجودات متنوع و متعدد در این دوره از 

مباحث دیگر سمینار بود.

نظرات علمی دانشمندان منتقد تكامل و ارائه مستندات 

مربوطه و همچنین نظرات مدافعان تكامل و مستندات 

مربوط به تكامل موجودات مختلف كره زمین از طریق 

تصادف، انتخاب طبیعی و جهش بحث و بررسی شد.

در پایان در مورد نظریه پروفسور مایكل بهی با عنوان 

 )Irreducible Complexity( »پیچیدگی كاهش ناپذیر«

صحبت شد. نظریه »پیچیدگی كاهش ناپذیر« به 

دلیل ارتباطات مفهومی با نظریه »طراحی هوشمند« 

)Intelligent Design( كه نخستین بار توسط »ویلیام 

دمبسکی« )William Dembski( ریاضیدان و فیلسوف 

معارص امریکایی در سال 1996 مطرح شد، رابطه ی 

مستقیمی دارد. 

دانشگاه های دیگر در صورت متایل می توانند جهت 

برگزاری سمینار مذکور در دانشگاه خود، با آدرس الکرونیکی  

afshar@guilan.ac.ir مکاتبه منایند.  

برگزاری »سمینار ابهامات 
علمی نظریه تکامل« در 

دانشگاه های گیالن و زنجان

5



6

مســـابقه بحـــران کم آبـــی  
ـــط  ـــابقات توس ـــزاری مس ـــتای برگ در راس
ـــران، مســـابقه   انجمـــن زیســـت شناســـی ای
ـــن  ـــکاری انجم ـــا هم ـــی ب ـــم آب ـــران ک بح
علمـــی- دانشـــجویی زیســـت شناســـی 
جانـــوری دانشـــگاه خوارزمـــی برگـــزار 
ـــر  ـــده برت ـــه ای ـــدگان س ـــامی برن ـــد و اس ش
ارســـال شـــده، بـــه شـــرح ذیـــل اعـــام 

گردیـــد: 
نفـــر اول: آقـــای حبیـــب یـــزدان بخـــش 
ــگاه  ــری دانشـ ــع دکتـ ــجوی مقطـ دانشـ

تهـــران )1500000 ریـــال(
ــان  ــق بیـ ــس حـ ــم نرگـ ــر دوم: خانـ نفـ
ـــگاه  ـــی دانش ـــع کارشناس ـــجوی مقط دانش

خوارزمـــی )1000000 ریـــال(
ـــادی  ـــی آب ـــره زنگ ـــم زه ـــوم: خان ـــر س نف

دانشـــجوی مقطـــع کارشناســـی ارشـــد 
دانشـــگاه شـــیراز )700000 ریـــال(

ـــوای  ـــران، ه ـــابقه ای ـــر مس ـــال حاض در ح
پـــاک توســـط انجمـــن در حـــال برگـــزاری 
ـــه  ـــاه ادام ـــت م ـــا 20 اردیبهش ـــه ت ـــت ک اس
داشـــته و پـــس از آن اســـامی ارســـال کننـــده 
ـــز اعـــام  ـــه نی ســـه ایـــده  برتـــر در ایـــن زمین

خواهـــد شـــد. 



دومیـــن همایـــش ملـــی 
علـــوم زیســـتی

29 و 30 اردی بهشت ماه 1395

ـــامی  ـــگاه آزاد اس ـــده: دانش ـــزار کنن برگ
ـــان ـــد دامغ واح

مـــکان برگـــزاري: دامغـــان -  دانشـــگاه 
آزاد اســـامی واحـــد دامغـــان

ــدا  ــر ویـ ــس: دکتـ ــی کنفرانـ ــر علمـ دبیـ
ــی حجتـ

دبیـــر اجرایـــی کنفرانـــس: دکتـــر بهـــاره 
کاشـــفی

ـــه: 35225023- ـــا دبیرخان ـــاس ب ـــن تم تلف
023 و 023-35225058

وب سایت همایش:
ncbs.damghaniau.ac.ir 

کارگاه های جنبی همایش

م  نـــا ثبـــت  ه،  رگا بـــرای رشکـــت در کا
یـــان  پا اســـت. در  مـــی  لزا ا در هامیـــش 
کننـــدگان  رشکـــت  بـــه  برگـــزاری  روز 
معتـــرب  مـــه  گواهینا هـــا  ه  رگا کا یـــن  ا

ــد.  ــد شـ ــا خواهـ اعطـ

تئـــوری  و  عملـــی  آموزشـــی  ه  رگا کا  -1
ییـــد  تا و  پاســـمید  و  ژنـــوم  تخلیـــص 
گارز-  آ ژل  روی  لکروفـــورز  ا بـــا  آن 
و   تشـــخیصی  یمرهـــای  پرا طراحـــی 

P C R

 - معدنچـــی  حمیـــد  دکـــر  مدرســـین: 
ــالی ــاس شـ ــر عبـ دکـ

 30 پنجشـــنبه  برگـــزاری:  زمـــان 
صبـــح   8  -  1395 مـــاه  ردیبهشـــت  ا

شـــب   8 لـــی  ا
مجتمـــع  برگـــزاری:  مـــکان 
اســـامی  د  آزا ه  نشـــگا یشـــگاهی دا آزما

مغـــان دا واحـــد 
16 نفـــر ظرفیـــت: 

ر  ــزا 150 هـ ه:  رگا ــه رشکـــت در کا هزینـ
نـــام  ثبـــت  بـــر هزینـــه  )عـــاوه  تومـــان 

در هامیـــش(

جســـتجوی  آموزشـــی  ه  رگا کا  -2
ــا  بـ ــی  نویسـ ــس  ــی و رفرنـ ــع علمـ بـ منا
EndNote ر  فـــزا ا نـــرم  ز  ا اســـتفاده 

ز  بزا مـــدرس: مهنـــدس معصومـــه 

 30 پنجشـــنبه  برگـــزاری:  زمـــان 
صبـــح   8  -  1395 مـــاه  ردیبهشـــت  ا

ظهـــر  ز  ا بعـــد   4 لـــی  ا
نشـــکده  دا ســـایت  برگـــزاری:  مـــکان 
د  آزا ه  نشـــگا دا مهندســـی  فنـــی 

مغـــان دا واحـــد  اســـامی 
20 نفـــر ظرفیـــت: 

ر  هـــزا  80 ه:  رگا کا در  هزینـــه رشکـــت 
نـــام  ثبـــت  بـــر هزینـــه  )عـــاوه  تومـــان 

در هامیـــش(

تخلیـــص  و  جداســـازی  کارگاه   -3
ز  ا نشـــیمی  مزا بنیـــادی  ســـلول های 

چربـــی فـــت  با
 23 پنجشـــنبه  برگـــزاری:  زمـــان 
صبـــح   8  -  1395 مـــاه  ردیبهشـــت  ا

ازظهـــر بعـــد   4 لـــی ا
مجتمـــع  برگـــزاری:  مـــکان 
اســـامی  د  آزا ه  نشـــگا یشـــگاهی دا آزما

مغـــان دا واحـــد 
لهی ا مـــدرس: مهشـــید 

نفـــر  16 ه:  رگا ظرفیـــت کا
ر  150 هـــزا ه:  رگا هزینـــه رشکـــت در کا
ثبـــت  هزینـــه  بـــر  )عـــاوه  تومـــان 

نـــام در هامیـــش(
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International meetings
•	 The	2nd	Conference	on	Biodiversity	and	Ecosystems	(CBdE	2016),	

June	1-3,	2016,	Nanjing,	China.	(http://www.engii.org/ws2016/Home.
aspx?id=735)

CBdE	2016	will	be	co-located	with	the	following	conferences:	
The	2nd	Conference	on	Embryology	and	Developmental	Biology	(CEDB	
2016)

The	2nd	Systematic	and	Evolutionary	Biology	Conference	(SEBC	2016)
The	5th	Genetics	and	Genomics	Conference	(GC	2016)
The	2nd	Conference	on	Advances	in	Biology	Education	(CABE	2016)
2016	Conference	on	Zoology	(CZ	2016)

•	 22nd	ICZ	and	87th	Meeting	of	the	Zoological	Society	of	Japan	(ZSJ)	
combined	in	one	event:	New	Waves	of	Zoological	Science	in	the	21st	
Century,	(Biotech	2016),	November	14-19,	2016	Okinawa,	Japan.	
(http://www.zoology.or.jp/2016-jointmeeting/)
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