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عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در فهرست طالیهداران علم
دکتـر قاسـم حسـینی سـالکده ،معـاون پژوهشـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در فهرسـت دانشـمندان برتر پایگاه اسـتنادی طالیهداران علم تامسون
رویتـرز در زمـره یـک درصد اول دانشـمندان پراسـتناد جهان در حـوزه بیولوژی
و بیوشـیمی معرفی شـد.
از بیـن دانشـمندان برتـر جهانی ایـران در تازهترین فهرسـت طالیـهداران علم تنها
سـه نفـر از پژوهشـگاهها و مراکـز تحقیقاتـی خـارج از وزارت علوم و بهداشـت
حضـور دارنـد که دکتر حسـینی سـالکده از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
در حـوزه موضوعـی بیولوژی و بیوشـیمی در این فهرسـت ثبت شـده اسـت.
مبنـای گزینـش دانشـمندان برتـر در پایـگاه طالیـهداران علـم ،مرجعیـت علمی
اسـت که براسـاس تعـداد ارجاعات صـورت گرفته به پژوهشهای پژوهشـگران
تعیین میشـود .ارجاعات یا اسـتنادها بیانگر میزان اسـتفاده از نتایج پژوهشهای
منتشـر شـده هسـتند .هـر چه تعـداد اسـتنادهای صـورت گرفته بـه پژوهشهای
یـک محقق بیشـتر باشـد ،کیفیـت پژوهشهـای وی باالتر بوده و ایـن پژوهشها
از طـرف جامعـه علمی بیشـتر پذیرفته شـدهاند.

زنـده و غیرزنـده متمرکـز کـرده اسـت .بیـان پروتئینهـای مهـم در سیسـتمهای
پروکاریوتـی و یوکاریوتـی از دیگـر زمینههـای تحقیقاتـی دکتـر حسـینی اسـت.
وی معـاون سـازمان پروتئـوم کشـاورزی آسـیا  -اقیانوسـیه ( ، )AOAPOعضـو
شـورای مرکـزی  AOHUPO ، HUPOو رئیـس پـروژه پروتئـوم کرومـوزوم Y

اسـت .از فعالیتهـای ملـی وی میتـوان به تاسـیس انجمن پروتئومیکـس ایران
در سـال  1383اشـاره کرد .دکتر حسـینی سـالکده به عنوان عضو هیئت تحریریه

گفتنـی اسـت دکتـر قاسـم حسـینی سـالکده در سـال  1381پـس از دریافـت

بـا مجالتـی از جملـه:

مـدرک دکتـری از موسسـه تحقیقات بین المللـی برنج ( )IRRIمسـتقر در فیلیپین

Proteomics ,Frontiers in plant science

همکاری خود را با پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی آغاز کرد .وی تحقیقات

همـکاری دارد .انتشـار بیـش از  150مقالـه علمی در مجلات بینالمللی از جمله

خـود را بـر روی کشـف ژنهـا و مکانیسـمهای درگیـر در تنشهـای زیسـتی

فعالیتهـای علمـی دکتر حسـینی اسـت.

Nature Scientific Reports, Journal of Proteome

  Research ,Proteome science
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کارگاه بینالمللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی برگزار شد
کارگاه تئــوری و عملــی مهندســی ژنتیــک و

بــه خشــکی کــه مشــکلی جــدی در کشــورهایی

ویرایــش ژنومــی گیاهــی بــا هــدف آمــوزش

ماننــد ایــران اســت کار میشــود یــا نــه گفــت:

روشهــای مهندســی ژنتیــک جــو در تاریــخ 16

در زمینــه تولیــد گیاهــان مقــاوم بــه کــم آبــی
پروژههــای متعــددی در

و  17اردیبهشــت بــا حضــور دکتــر هنــزل ،رییــس
آزمایشــگاه بیولــوژی گیاهــی موسســه

()IPK

اجــرا شــده و

()IPK

طرحهــای تحقیقاتــی متعــددی هــم در حــال

آلمــان در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی

اجراســت چــون مناطقــی از آلمــان هــم بــا مســاله

برگــزار شــد.

کــم آبــی مواجــه هســتند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده

دکتــر پژمــان آزادی ،مســوول راهانــدازی معاونــت

بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،دکتــر گوتــز هنــزل،

فنــاوری پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی و

رییــس آزمایشــگاه گــروه بیولــوژی گیاهی موسســه

از اعضــای هیــات علمــی شــرکت کننــده در ایــن

تحقیقــات ژنتیــک گیاهــی و گیاهــان زراعــی

کارگاه در پایــان ایــن دوره ،برگــزاری ایــن قبیــل

الیبنیتــس ( )IPKدر ایــن دوره ســه روزه کــه از روز

کارگاههــا بــا حضــور محققــان برجســته خارجــی

شــنبه  16اردیبهشــت بــا اســتقبال اعضــای هیــات

را گامــی مثبــت در انتقــال تکنیکهــای جدیــد

علمــی ،محققــان و دانشــجویان مراکــز تحقیقاتــی

بــه اعضــای هیــات علمــی و دانشــجویان کشــور و

برگــزار شــد ،روشهــای مهندســی ژنتیــک جــو،

فراهــم کــردن زمینــه تعامــل هــر چــه بیشــتر بــا

انتقــال ژن بــه جنیــن نــارس جــو بــا اســتفاده از

اســاتید و مراکــز علمــی خارجــی عنــوان کــرد.

تفنــگ ژنــی ،غیرفعــال کــردن ژن دلخــواه بــا روشهــای ویرایــش ژنومــی و
آنالیزهــای عملکــردی بــا میکروســکوپ فلوئورســنت را در دو بخــش نظــری

وی گفــت :برگــزاری چنیــن برنامههــای علمــی صــرف نظــر از بعــد آموزشــی
مــی توانــد بــه آشــنایی محققــان خصــوص دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی  

و عملــی بــه محققــان ایرانــی آمــوزش داد.

بــا فضــای علمــی بینالمللــی و حوزههــای تحقیقاتــی روز و زمینههــای

توگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــکده
دکتــر هنــزل در پایــان ایــن کارگاه در گف 

فعالیــت اســاتید و محققــان خارجــی کمــک کــرده و زمینــه طــرح ای دههــای

بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا ابــراز خرســندی از ســفر بــه ایــران و تدریــس در

نــو و تعریــف پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک بــا مراکــز تحقیقاتــی خارجــی

کارگاه ســه روزه مهندســی ژنتیــک و ویرایــش ژنومــی گفــت :فضــای علمــی و

را هــم فراهــم کنــد.

اجتماعــی کــه در ایــن ســفر بــا آن مواجــه شــدم ،بســیار فراتــر از انتظــار مــن

دکتــر کســری اصفهانــی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه ملــی مهندســی

بــود و مطمئنـ ًا در بازگشــت بــه آلمــان همــکاران را بــه ســفر بــه ایــران ترغیــب

خواهــم کــرد.
وی افزود :شــباهت پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی
بــا موسســه ()IPKکــه در آن کار میکنــم بــرای مــن
بســیار جالــب بــود هــم از لحــاظ محیــط دوســتانهای کــه
در آن وجــود دارد و هــم ســطح علمــی بــاالی محققــان و
دانشــجویان ،بــه طــوری کــه در ایــن مــدت خــود را در
خانــه خــود تصــور میکــردم .همچنیــن او خاطــر نشــان
کــرد کــه محیــط سرســبز و شــاداب پژوهشــکده بــرای
کارهــای تحقیقاتــی بســیار مناســب اســت.
هنــزل در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در
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پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی اظهــار داشــت :در ایــن کارگاه آموزشــی
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گفــت :بــا وجــود ایــن کــه زمینــه تحصیلــی مــن بیوتکنولــوژی و مهندســی
ژنتیــک نیســت ولــی دکتــر هنــزل بــه حــدی مباحــث تئــوری و عملــی را
روشــن و مناســب بــه شــرکت کننــدگان آمــوزش میداننــد کــه بــرای مــن هــم
کامــا قابــل فهــم بــود و بســیار از ایــن کارگاه اســتفاده کــردم.
گفتنــی اســت ،دکتــر هنــزل ،مســوول ایمنــی زیســتی و رییــس آزمایشــگاه
گــروه بیولــوژی گیاهــی موسســه ( )IPKمقطــع دکتــری خــود را در ســال 1999
در رشــته بیولــوژی در دانشــگاه" " Braunschweigبــه پایــان بــرده اســت.
عمــده فعالیتهــای دکتــر هنــزل در کشــت بافــت و مهندســی ژنتیــک جــو،
 ،گنــدم و توتــون و تولیــد غــات و توتــون دابلــد هاپلوئیــد میباشــد .وی
تکنیکهــای مختلــف مهندســی ژنتیــک گیــاه جــو از جملــه تکنیــک جدیــد

در پروژههــای تحقیقاتــی خــود بــرای مهندســی ژنتیــک گیاهــان مختلــف از

کریســپر توســط یکــی از مدرســان مجــرب آلمانــی ارائــه شــد کــه امیــدوارم در

روشهــای " TALENو  "CRISPRاســتفاده میکنــد .هنــزل همچنیــن در زمینــه

آینــده نیــز شــاهد برگــزاری کارگاههایــی بــا چنیــن ســطح مطلوبــی در کشــور

کشــاورزی مولکولــی جهــت تولیــد واکســنهای نوترکیــب و آنتــی بادیهــا

باشــیم.

در دانــه جــو ،سیســتمهای بیانــی مختــص آندوســپرم ،مطالعــات توزیــع و

ســمیرا کهــک ،دبیــر شــورای مشــورتی مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی و از

جــذب آهــن در گنــدم تراریختــه و همچنیــن اثــر متقابــل گیاهــان بــا عوامــل

محققــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی هــم بــا مفیــد و مطلــوب

بیماریــزای قارچــی و ویروســی نیــز فعالیــت دارد.

توصیــف کــردن مباحــث ارائــه شــده در کارگاه خصوصــ ًا آمــوزش تکنیــک

ایــن دانشــمند برجســته آلمانــی ضمــن عضویــت در انجمنهــا و مجامــع

کریســپر کــه از روشهــای پیشــرفته مهندســی ژنتیــک شــناخته میشــود ،از
برگــزاری ایــن کارگاه خصوصــ ًا حضــور اســتادان و محققــان پژوهشــکده در

علمــی بینالمللــی بــه عنــوان داور بــا بســیاری از مجــات معتبــر بینالمللــی
ماننــد" Biotechnology Journal، BMC Plant Biology، Molecular Biology

کنــار مــدرس خارجــی بــرای ارائــه توضیحــات الزم بــه محققــان و دانشــجویان

Reports، Molecular Breeding، Molecular Plant Pathology، The Plant

ایرانــی شــرکت کننــده تقدیــر کــرد.

" Journal، Transgenic Researchو  ...نیــز همــکاری دارد .همچنیــن ایشــان

مهنــدس پونــه پورامینــی ،کارشــناس ارشــد گیاهــان دارویــی و از دیگــر شــرکت

دارای تألیفــات متعــددی در مجــات معتبــر بینالمللــی ماننــد " Cellو

کننــدگان کارگاه آموزشــی مهندســی ژنتیــک و ویرایــش ژنومــی گیاهــی هــم

"Cell

Plant

اســت.
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بازدید رییس مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
رییس مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه که به دعوت وزارت علوم
به ایران سفر کرده بود ،صبح روز سه شنبه مورخ  96/1/22با حضور در
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن بازدید از بخشهای مختلف و
آشنایی با توانمندیها و دستاوردهای پژوهشکده در خصوص راهبردهای
تبادل فناوری بین پژوهشکده ،بخش کشاورزی ،شرکتهای خصوصی و
مراکز داخلی و خارجی بحث و تبادل نظر کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر قاسم
حسینی سالکده ،معاون پژوهشی پژوهشکده در این دیدار ضمن معرفی
مدیریتهای مختلف پژوهشکده ،گزارشی در خصوص ظرفیتها،
توانمندیها و زمینههای فعالیت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه داد.
در ادامه دکتر پژمان آزادی ،مسئول راهاندازی معاونت فناوری پژوهشکده نظر
دکتر میشیکو انوموتو ،رییس مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه ()APCTT
را در خصوص مدل و راهبردهای پیشنهادی برای گسترش ارتباط پژوهشکده
با بخش خصوصی و مبادله فناوری با مراکز داخلی و خارجی و همچنین  
راهکارهای انتخاب پروژههای قابل تجاریسازی جویا شد.
دکتر انوموتو در نشست خود با معاونان و مدیران پژوهشکده با تأکید بر اهمیت
راهبردی فناوریهای زیستی در فائق آمدن بر بحران غذا در دنیا ،پیشرفتهای
دو دهه اخیر جمهوری اسالمی ایران در این حوزه و سایر شاخههای علم و
فناوری را که به رغم تحریمهای شدید غرب حاصل شده ،ستود.
رییس مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه توجه به مقوله تجاریسازی را از
ماموریتهای اصلی مراکز پژوهشی و فناوری عنوان کرد و گفت :موسساتی
مثل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در صورتی که با ایجاد ساختارهایی
مشخص ،ابتدا نیازهای کشاورزی کشور را شناسایی کنند و سپس پروژههای
تحقیقاتی خود را براساس این نیازها تعریف کنند ،مشکلی برای تجاریسازی
دستاوردهای خود نخواهند داشت.
وی با اشاره به تجربه صنعت تلفن ژاپن بر ضرورت نیازسنجی و توجه به
ملزومات بازار جهانی تاکید کرد و افزود :براساس چنین نگرشی است که  صنعت  

تلفن ژاپن با این که نتوانسته بازار این محصول در دنیا را در اختیار بگیرد ولی
جایگاهی پیدا کرده که می تواند استانداردهای این حوزه را تعیین کند.
گفتنی است ،مرکز انتقال تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه ( )APCTTکه مقر آن در
شهر دهلی نو کشور هند است در سال  1977توسط کمیسیون اقتصادی اجتماعی
سازمان ملل متحد (اسکاپ) هند تاسیس شده است .این مرکز به عنوان یک سازمان
منطقهای در نظام ملل متحد ،تحت هدایت اسکاپ در زمینه واسطهگری تکنولوژی
در سطح کشورهای منطقه فعالیت دارد .این مرکز به دنبال شناسایی عرضهکنندگان
وتقاضاکنندگان تکنولوژی است و یکی از فعالترین نهادهای انتقال تکنولوژی در
منطقه آسیا و اقیانوسیه محسوب میشود.
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و
فنآوری محور ملی و ارتباطی ایران با مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه است.

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند
و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یگانه راز جـاودانگی
اوسـت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم
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بازدید اعضای کارگروه زیسـت بانک ستاد زیست فناوری از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
نخسـتین جلسـه کارگـروه تخصصـی زیسـت بانـک و ذخایـر ژنتیـک سـتاد

تخصصـی زیسـت بانـک و ذخایـر ژنتیکی سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری هم

توسـعه زیسـت فناوری در سـال جدیـد روز شـنبه مـورخ  96/1/26با حضور

در پایـان ایـن بازدیـد اظهـار داشـت :پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی از

اعضـای کارگـروه در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگـزار شـد.

قویترین پژوهشـکدهها و موسسـات تحقیقات زیسـت فناوری کشـور اسـت

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،اعضـای

کـه از لحـاظ امکانـات و نیـروی انسـانی وضعیـت خوبـی دارد .تنهـا نگرانـی

کارگـروه بعـد از برگـزاری ایـن جلسـه از بانـک میکروبـی پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد و از نزدیـک بـا ظرفیتهـا ،توانمندیهـا و

موجـود در بخـش سیسـتماتیک اسـت که در صـورت حمایت مناسـب دولت
از طرحهـا و برنامههـای آیندهنگرانـه پژوهشـکده میتوانـد در بعـد کاربـردی
خدمـات فراوانـی بـه بخـش تولید ارائـه کند.
وی تصریـح کـرد :در نشسـت کارگـروه کـه پـس از بازدید از بانـک میکروبی
پژوهشـکده برگـزار شـد تعامـل هـر چـه بیشـتر ایـن بانک بـا سـتاد در زمینه
استانداردسـازی و گسـترش فعالیت ها ،تعامل بیشـتر با سـایر زیسـت بانکها،
بحـث شبکهسـازی و رعایت سـازوکارهای مربوطـه برای ارتباط موثر زیسـت
بانـک ها ،تقویت زیرسـاختها و تربیت نیروی انسـانی متخصـص ،طبقهبندی
و اولویتبنـدی زیسـت بانکهـا بـه منظـور توزیع بهینـه امکانـات و کمکها،
تزریـق منابـع مالـی و فرهنـگ سـازی و تبییـن اهمیت زیسـت بانـک و ذخایر
ژنتیـک برای مسـووالن مـورد تاکید قـرار گرفت.

نیازهـای ایـن زیسـت بانـک آشـنا شـدند.
دکتـر مریـم هاشـمی ،رییـس بخـش تحقیقـات بیوتکنولـوژی میکروبـی
پژوهشـکده در خصـوص مباحـث مطـرح شـده در نشسـت امـروز کارگـروه
تخصصـی زیسـت بانکهـای سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری کـه بـه میزبانـی
پژوهشـکده برگـزار شـد گفـت :در ایـن نشسـت بحـث تشـکیل کارگروههای
تخصصـی از جملـه کارگـروه تخصصـی بانکهـای میکروبـی ذیـل کارگـروه
زیسـت بانکهـای سـتاد و راهاندازی شـبکه مجازی زیسـت بانکهای کشـور
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.
وی خاطرنشـان کـرد :اعضای کارگروه

گفتنـی اسـت در ایـن بازدید علاوه بر دکتر سـرخی ،دکتر نصـر و دکتر امیری
نیا از سـتاد توسـعه زیسـت فناوری ،دکتـر محمدرضا زمانی رییس پژوهشـگاه
ملـی مهندسـی ژنتیـک و زیسـت فنـاوری  ،دکتـر سـید ابوالحسـن شـاهزاده
فاضلـی رییـس مرکـز ملـی ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی ایـران ،دکتـر محسـنی،
رییـس مرکـز کلکسـيون قارچهـا و باکتريهاي صنعتـي ايران  ،دکتـر آموزگار،
مدیـر بانـک میکروارگانیسـمهای مرکـز ملـی ذخایر ژنتیـک و زیسـتی ایران ،
دکتـر عنایـت راد از وزارت نفـت ،دکتـر شـکرگزار مدیـر گـروه فناوریهـای
نویـن از انسـتیتو پاسـتور ایـران و دکتـر حامدی ،عضـو هیات علمی دانشـگاه
تهـران حضور داشـتند.

کـه نماینـدگان دسـتگاه هـای ذیربط و
از مدیـران زیسـت بانکهـای بـزرگ
کشـور هسـتند در بازدیـد از بانـک
میکروبـی از امکانـات و طرحهـای
کاربـردی بانـک اسـتقبال کـرده و
ابـراز تمایـل کردنـد کـه در قالـب
تفاهمنامههایـی بـا زیسـت بانـک
همـکاری کـرده و از ظرفیتهـای
موجـود اسـتفاده کننـد.
دکتـر بهـزاد سـرخی رییـس کارگـروه
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آموزش نحوه ارائه مطالب علمی
توسط استاد ایرانی موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی آلمان

دکتر حاجیرضایی ،استاد تمام موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان
زراعی ()IPK

آلمان به منظور مشاوره و تقویت ارتباطات علمی پژوهشکده

بیوتکنولوژی کشاورزی به ایران سفر کرد.

زینتی و غیرزینتی و مهندسی ریشهزایی در گیاهان زینتی میباشد .از جمله تحقیقات
برجسته وی در مقطع دکتری کار بر روی انتقال ژن به گیاهان از جمله کار بر روی

P-enzyme

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر محمدرضا
حاجیرضایی در راستای انتقال تجارب خود به محققان و دانشجویان جوان

پژوهشکده روز سه شنبه  96/1/29کارگاهی آموزشی در خصوص نحوه ارائه
مطالب علمی در مراکز علمی دانشگاهی و مجامع بینالمللی برگزار کرد.

دکتر حاجیرضایی که متولد تهران است تحصیالت خود را تا مقطع دبیرستان در
این شهر گذرانده و تحصیالت دانشگاهی خود را در آلمان در رشته زیستشناسی

به پایان بردهاست .وی دانش آموخته دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی از دانشگاه

بایرویت آلمان است .تحقیقات ایشان در زمینه مقاومت گیاهان به تنش در گیاهان

و تاثیر آنها بر روی متابولیسم و انجام آزمایشهای فیزیولوژی و

بیوشیمی بودهاست .چاپ دو کتاب به زبان انگلیسی و انتشار افزون بر  ۸۰مقاله ISI

بخشی از کارنامه علمی این استاد ایرانی موسسه ( )IPKرا تشکیل میدهد.

ایجاد ارتباطات گسترده با مراکز علمی جهان از جمله موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی

و گیاهان زراعی ( ، )IPKهمکاری در اخذ گرنتهای پژوهشی از بنیاد پژوهشی آلمان

) Federal Ministry of Education and Research (DFGو برگزاری کارگاههای
d

آموزشی به منظور آشنایی محققان پژوهشکده با تکنیکهای برتر بینالمللی موسسه

( )IPKو ارزیابی پروژههای پژوهشی درحال انجام در پژوهشکده از جمله اهداف

فعالیت دکتر حاجیرضایی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میباشد.

بازدید مدیران شرکت فرانسوی لیماگرین از پژوهشکده
هیاتی متشکل از مدیران شرکت فرانسوی لیماگرین ،روز شنبه  96/2/2ضمن

آزادی تصریح کرد :در همکاری مشترک از منابع ژنتیک در اختیار آن شرکت برای

طرحهای تولیدی و انتقال دانش فنی خود در ایران استقبال کردند.

از آن منابع خواهد بود.

بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از همکاری پژوهشکده در اجرای

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر پژمان آزادی

 ،قائم مقام فناوری پژوهشکده در حاشیه بازدید هیات فرانسوی از پژوهشکده

گفت :شرکت لیماگرین یک مجموعه بزرگ تعاونی فعال در زمینه اصالح بذر
غالت و سبزیجات است که حدود دو هزار کشاورز فرانسوی در آن عضویت
دارند .این شرکت در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده بذرهای اصالح شده

سبزیجات در دنیا پس از شرکت مونسانتو است.

وی خاطرنشان کرد :لیماگرین  -ویلمورین از سال گذشته همکاری هایی را در زمینه

تولید بذر غالت با معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرده که پژوهشکده

بیوتکنولوژی کشاورزی نیز می تواند در زمینه تولید ارقام جدید انواع سبزیجات همکاری

خوبی با این شرکت فرانسوی داشته باشد .مدیران لیماگرین در بازدید از پژوهشکده با

8

مالحظه توانمندیها و ظرفیتهای موجود نسبت به همکاریهای مشترک در زمینه
تولید ارقام اصالح شده سبزیجات ابراز عالقه کردند.

دورگ گیری ارقام ایرانی استفاده می شود و محصول نهایی ،دورگههای حاصل

گفتنی است در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،آرنو مشاژه ،رییس

بخش تحقیقات صیفیجات و سبزی ،برونو الندن ،رییس بخش تجاریسازی و
مارکتینگ صیفیجات و سبزی ،آلن بونژان ،محقق گندم و رییس بخش استراتژی

شرکت و دو تن از مشاوران ایرانی لیماگرین  -ویلمورین حضور داشتند.
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سـخنرانی عضو هیات علمی پژوهشـکده در کنفرانس منطقه ای مالکیت فکری آسـیا 2017
دومین کنفرانس علمی

وی در سخنرانی خود

منطقه ای مالکیت فکری

منبع

اظهار

داشت:

آسیا

"IPSCHOLAR

ژنتیک کشاورزی از یک

"ASIA

تحت مدیریت

سو مواد خام مورد نیاز

سازمان جهانی مالکیت

فناوریهای زیستی و

فکری و سازمان تجارت

مهندسی ژنتیک بوده و از

حضور

سوی دیگر به عنوان یک

متخصصانحقوقمالکیت

عنصر مهم تنوع زیستی

جهانی

با

فکری آسیا در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شد.

تلقی می شود .این نقش بیانگر اهمیت این منابع و ارتباط الینفک آن با حقوق

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این کنفرانس که

مالکیت فکری و حقوقی محیط زیست است .از همین منظر شایسته است که

همزمان با دومین گردهمایی سالیانه اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا

اقدامات و سیاستهای متخذه در خصوص منابع ژنتیک کشاورزی متناسب با

از سوی مرکز تحقیقات کاربردی داراییهای فکری و حقوق در آسیا""ARCIALA

اصول حقوق محیط زیست و همچنین حقوق مالکیت فکری باشد .بویژه آنکه

برگزار شد دکتر محمدرضا پروین ،عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

"اصل تناسب" به عنوان یکی از اصول حقوق بینالملل محیط زیست حاکی از به

کشاورزی نیز شرکت داشت.

رسمیت شناخته شدن این هدف در عرصه بینالمللی است.

رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طی گزارشی از

وی در خصوص سایر مباحث جالب توجه مطرح در این کنفرانس گفت :یکی

روند برگزاری این گردهمایی که  20تا  24فوریه ( 2لغایت  6اسفند) برگزار

از مباحث برجسته کنفرانس مربوط به موضوع مقاله ارایه شده از سوی معاون

شد گفت :عمده موضوعات تحت پوشش این کنفرانس ساالنه شامل مباحث

مالکیت فکری سازمان تجارت جهانی بود که به عنوان یک موضوع زیربنایی که

حقوق مالکیت فکری و ارتباط آن با حقوق رقابت ،حقوق تجارت بین الملل،

الزم است همواره در محافل علمی و رسمی مالکیت فکری در کشور لحاظ شود،

فناوری اطالعات و  ...است .در این کنفرانس پس از برگزاری پنل اصلی و ارایه

تلقی می شود .آنتونی توبمن در ارائه مقاله خود تاکید کرد که تعریف تجارت

مقاالت کلیدی ،جلسات در قالب پنلهای موازی با موضوعاتی از قبیل پتنت ،حق

امروزه با تعریفی که در گذشته از آن ارایه می شد ،کام ً
ال متفاوت است .تحول

بهنژادگری گیاهی ،دانش سنتی ،اسرار تجاری ،منابع ژنتیک و  ...ادامه یافت.

صورت گرفته دال بر این مهم است که امروز به جای تجارت در کاال ،شاهد

دکتر پروین با اشاره به این که از ایران عالوه بر وی دکتر فرزانه شاکری از دانشکده

تجارت در ایده و خدمات میباشیم و آنچه که در عمده صنعت امروزه مطرح

حقوق دانشگاه تهران نیز در دومین کنفرانس علمی منطقهای و گردهمایی سالیانه

است تجارت حقوق مالکیت فکری است و نه تجارت کاال.در همین خصوص

اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا شرکت داشت ،درباره ترکیب

پروین افزود :این موضوع تائیدی بر این است که به جای انتظار و برداشت محدود

شرکت کنندگان در این نشست علمی گفت :طیف وسیعی از اساتید مالکیت

از مفهوم "تجاری سازی" در قالب صرف بیع کاال ،بایست به سمت تجاری سازی

فکری نه فقط از کشورهای آسیایی نظیر مالزی ،هند ،اندونزی ،مغولستان ،ویتنام،

حقوق مالکیت فکری برنامه ریزی ملی دقیق اتخاذ و اقدام مقتضی معمول داشت .

سنگاپور ،ایران ،تایوان ،چین ،ژاپن ،تایلند و هنگ کنگ که از سایر کشورها

پروین خاطرنشان کرد :موضوع قابل توجه دیگر در این کنفرانس مربوط به رانجیت

همچون ایاالت متحده ،ایتالیا ،استرالیا ،انگلیس و نمایندگان و مدیران سازمان
جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی در این کنفرانس شرکت داشتند.
وی ادامه داد :هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ارایه مقاالت به روز مرتبط
با حقوق مالکیت فکری در مرزهای علوم با تأکید بر منطقه آسیا جهت بررسی،
تطبیق و تبادل نظر پیرامون هریک از موضوعات با سایر کشورها بوده است.
دکتر پروین با حضور در این کنفرانس ضمن ارائه مقاله خود به عنوان سخنران
اول در پنل تخصصی حمایت از ارقام گیاهی در گردهمایی اساتید منتخب مالکیت
فکری آسیا نیز در موضوعات مربوط به منابع ژنتیک ،حمایت از نژادهای جانوری
و  ...مشارکت فعال داشته است.
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کومار عضو هیات علمی موسسه فناوری اطالعات هند بود .وی در مقاله ارایه شده

منظر اهمیت یابد که بذور عقیم شده صرف ًا با هدف حمایت مطلق از بهنژادگران

خود تحت عنوان "تحلیل جستجوی اختراع بر اساس ارجاعات به کارگرفته شده

توزیع می شود و حق سایر بهنژادگران در انجام تحقیقات مضاعف (ایجاد بذور

در اسناد ثبت اختراع" ،اذعان کرد که تمام ارجاعاتی که مخترع در اسناد ثبت اختراع

غیر اساس ًا مشتق شده) و حتی حق کشاورز تضعیف شده است.

خود انجام میدهد و معطوف به وضعیت فنی پیشین بوده بیانگر تمام دانش و

وی آشنایی با تحوالت نوین علمی در عرصه های متعدد حقوق مالکیت فکری به

معلوماتی است که اختراع حاضر وی بر آن اساس ساخته شده است.

ویژه در سطح آسیا ،شناسایی زمینههای همکاری مشترک تحقیقاتی با دانشگاهها

پروین تصریح کرد :متأسفانه در سیستم دولتی و مراکز پژوهشی کشور ما این

و مراکز پژوهشی پیشرفته حقوقی آسیا و بعض ًا اروپا و آشنایی با اساتید و مدیران

موضوع چندان نهادینه نشده و استقبالی نیز از آن به عمل نیامده است .این درحالی

سازمانهای بینالمللی از جمله پرفسور شویهاگوش ،استاد حقوق و مدیر برنامه

است که یکی از مهمترین اصول تجاری سازی موفق در بخشهایی از جمله دارو

حقوق تجاری سازی دانشگاه سیراکوس آمریکا مدیر بخش مالکیت فکری

و کشاورزی ،تحلیل اطالعات این قبیل پتنتها است.

سازمان تجارت و معاون اجرایی موسسه علمی وایپو که نسبت به فعالیت در

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد :موضوع

حوزه مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و همکاریهای علمی  -پژوهشی ابراز

جالب توجه دیگر توسط روحیت مونکا از موسسه حقوقی دانشگاه نیرمای هند

عالقمندی کردهاند را از دستاوردهای شرکت در کنفرانس علمی منطقهای و

مطرح شد که در مقاله خود تحت عنوان "حمایت از ارقام گیاهی در مقابل حق

گردهمایی سالیانه اساتید منتخب حقوق مالکیت فکری منطقه آسیا عنوان کرد.

کشاورز" ،به طرح برخی تعارضات میان حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورز

پروین در پایان با اشاره به آشنایی با مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان

در موارد مربوط به بذور عقیم شده و موارد مشابه پرداخته بود .از دیدگاه وی ،با

تجارت جهانی و وجود زمینههای مساعد همکاری ،پیشنهاد کرد نسبت به بررسی و

اعطای حق مالکیت فکری به بهنژادگر گیاهی عدم ملحوظ نمودن حق کشاورز،

تعیین زمینههای همکاری تخصصی با این دو سازمان در عرصه حقوق مالکیت فکری

کشاورز قادر نخواهد بود که بذر مازاد خریداری شده را برای معیشت سال آینده

و کشاورزی ،از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام و تصمیمگیری شود.

خود نیز نگاه دارد و این عمل فقط به نفعدارندگان حقوق مالکیت فکری است که

وی همچنین پیشنهاد کرد با مرجع ثبت اختراع و وزارت دادگستری هم جهت

به فکر افزایش سود و منفعت خود میباشند .به نظر دکتر پروین ،دیدگاه وی از

شرکت حداقل یک نماینده حقوقی از وزارت متبوع در جلسات رسمی و یا

این جهت قابل نقد است که در غالب نظامهای بهنژادگری گیاهی اگر چه الزامی

کنفرانسهای مرتبط با حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی مالکیت فکری

نیست ولی حق کشاورز نیز قابل رعایت شده است .لیکن این ادعا شاید از این

هماهنگیهای الزم صورت گیرد.

بازدید سـه محقق برجسـته خارجی اصالح و تکثیر گیاهان زینتی از پژوهشکده
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سه نفر از متخصصان برجسته حوزه اصالح و تکثیر گل و گیاهان زینتی
که برای شرکت در سمپوزیوم بینالمللی گل و گیاهان زینتی بومی به
ایران آمده اند ،از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر یوهان
وان هلینبروک از موسسه تحقیقات کشاورزی و علوم دامی دانشگاه
گنت بلژیک ،دکتر رودریگو باربارا گونزالس ،رییس شاخه گیاهان
زینتی وحشی انجمن بینالمللی علوم باغبانی که تجارب فراوانی در
زمینه بهرهگیری از منابع ژنتیک بومی مکزیک در برنامه های اصالحی
دارد و پابلو مرالس که در کشور شیلی  -به عنوان یکی از قطبهای
تولید گیاهان زینتی پیازی در بخش خصوص در زمینه گیاهان زینتی
بومی آن کشور فعالیت دارد در این بازدید از نزدیک با توانمندیها
و دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آشنا شدند.
دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشکده با بیان این که سطح فعالیت
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سوی بازدیدکنندگان باالتر از انتظار
توصیف شده است اظهار داشت :بازدیدکنندگان از همکاری با پژوهشکده  
استقبال کردهاند که امیدواریم بتوانیم از همکاری آنها برای تعامل بیشتر با
فعاالن حوزه گیاهان زینتی در بلژیک ،مکزیک و شیلی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد :اولین سمپوزیوم بینالمللی گل و گیاهان زینتی بومی
که روز سهشنبه رسما در رامسر افتتاح شد بزرگترین رویداد علمی کشور
در زمینه گیاهان زینتی است که محققانی از  12کشور جهان در آن شرکت
داشتند .هدف از برگزاری این سمپوزیوم افزایش تعامل محققان داخلی و
خارجی این حوزه و انتقال تجارب کشورهای دیگر در زمینه استفاده از
منابع ژنتیک بومی در اصالح و تجاری سازی گل و گیاهان زینتی بود.
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دومین جلسه کارگاه آموزشی
برنامهریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن برگزار شد
دومین جلسه كارگاه آموزشي

مجری طرح کالن برنامه

كارت امتيازي متوازن ( )BSCبا

حوزه مدیریتی ،اقتصادی،

برنامهریزی استراتژيك با رويكرد

استراتژیک تحقیقات در

حضور مدیران ارشد موسسههای

اجتماعی و ترویجی سازمان

آموزش و ترویج کشاورزی به

کشاورزی تصریح کرد :هدف

تحقیقاتی

سازمان

تحقیقات،

تحقیقات آموزش و ترویج

میزبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی

از برگزاری کارگاه آموزش

برگزار شد.

رویکرد کارت امتیاز متوازن

کشاورزی در تاریخ 96/2/4

تدوین برنامه استراتژیک با

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده

این است که  در وهله اول

آموزشی در راستای  سیاستها و

مدیران میانی با مبانی اولیه

بیوتکنولوژی کشاورزی ،این کارگاه

مدیران ارشد و در ادامه

رویکردهای کالن سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر برنامه محوری

برنامهریزی استراتژيك بیشتر آشنا شده و عمال این کار را تمرین کنند تا مقدمهای

شده که جلسه نخست  28فروردین ماه در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار

وی در ادامه با بیان اینکه مسائل مبتال به موسسات تحقیقاتی اغلب پیچیده بوده و

و هماهنگی و انسجام در تدوین برنامهها در سطح موسسات در هشت جلسه طراحی

شده بود .دکتر امیرمسعود صابری ،عضو هیات علمی و رئيس گروه تدوين سياستها و

برای تدوین برنامههای اصلی موسسات باشد.

حل آنها به همفکری و اتفاق نظر مدیران نیاز دارد ،اظهار داشت :برگزاری چنین

توگو با روابط عمومی
راهبردهاي سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در گف 

نشستهای آموزشی زمینهای برای گردهمایی مدیران و همفکری و تعامل آنها

جلسه دوم کارگاه گفت :برنامه محوری و اتخاذ رویکردی منسجم در تدوین برنامهها

صابری در پاسخ به این سوال که صرف برگزاری چند جلسه کارگاه و دوره

پژوهشکده با ابراز خرسندی از استقبال و حضور بیشتر مدیران موسسات تحقیقاتی در

از سه سال پیش به طور جدی در سازمان مدنظر قرار گرفته و در این راستا با برگزاری

کارگاهی در اوایل سال  94برنامه استراتژیک سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن در
سطح کالن سازمان تدوین شد .همچنین از حدود یک سال و نیم پیش تدوین برنامههای
استراتژیک تحقیقات در پنج حوزه امنیت غذایی ،منابع طبیعی و آب و خاک ،ذخایر

برای ارزیابی بهتر مشکالت و رسیدن به راه حلهای موثر برای رفع آنهاست.

آموزشی برای مدیران تا چه حد میتواند در روند برنامهریزی مناسب موسسات

موثر باشد گفت :اگر مدیران موسسات تا آخر در دوره شرکت کنند و در فاصله
بین جلسات هم روی مباحث مطرح شده کار فکری و عملی کنند مطمئن ًا
میتوانند بهره زیادی از آموزشها ببرند و حتی اگر حضور فعالی در جلسات

ژنتیک ،تغییر اقلیم و مدیریت اقتصادی ،اجتماعی و ترویجی در دستور کار قرار گرفت.

نداشته یا مطالعه و تمرین آنها به همان چند ساعت زمان هر جلسه محدود باشد
باز هم نفس شرکت در دوره بیتاثیر نیست چون در این کارگاه صرف ًا مباحث

دستور کار قرار گرفت.

مهارتهای آموزش داده شده را تمرین کنند و در پایان جلسه همه کارها ارزیابی

وی خاطرنشان کرد :با توجه به ضرورت تدوین برنامههای راهبردی موسسات

سازمان براساس برنامه کلی ،برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه هم در

نظری مطرح نمیشود بلکه شرکتکنندگان فرصت دارند طی هر جلسه عمال
و به شرکت کنندگان گزارش میشود.

وی تصریح کرد :کارگاه آموزشی تدوین برنامههای استراتژیک

با رویکرد کارت امتیاز متوازن در قالب مجموعهای هشت جلسه
ای طراحی شده که جلسات به صورت هفتگی یا یک هفته در

میان برگزار میشود.

رییس گروه تدوین سیاستها و راهبردهای سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا این

کارگاه محدود به مدیران است یا برای سطوح دیگر نیز دورههای

مشابهی برگزار خواهد شد گفت :هدف ما توسعه هر بیشتر این

دورههاست که البته به مقدار زیادی منوط به حمایت سازمان
و مطالبه و استقبال موسسات تحقیقاتی مربوطه است که

11

ش ما ر

سعی میکنیم حتی االمکان در این زمینه در خدمت موسسات باشیم.

توگو با روابط
دکتر رضایی ،رییس موسسه تحقیقات علوم دامی هم در گف 

عمومی پژوهشکده با ابراز رضایت از مباحث کاربردی و مفید ارائه شده از سوی

مدرس کارگاه اظهار داشت :کارگاه بسیار پربار بوده و مباحث جدید ارائه شده در

ه ش ش م٬

تی ر ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

این کارگاه قطعا میتواند در جهت دهی و برنامهریزی بهتر در موسسات تحقیقاتی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در راستای شش سیاست محوری

سازمان بسیار اثرگذار باشد.

آن برای شرکتکنندگان که اغلب آشنایی تخصصی با حوزه برنامهریزی راهبردی
ندارند بسیار جالب و مفید است و میتواند با کمک به برنامهریزی هر چه بهتر
سرنوشت موسسات و سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد  :کارگاه این دید را به شرکت کنندگان میدهد که چه طور

استراتژیک فکر و برنامهریزی کنند .امیدوارم پس از ارائه این آموزشها در مرحله بعد

شاهد پیادهسازی آنها در موسسات در قالب تدوین برنامه های راهبردی باشیم.

دکتر کرمی ،یکی دیگر از مدیران شرکتکننده در کارگاه آموزشی نیز با بیان

این که افزایش قابل توجه شرکتکنندگان در جلسه دوم کارگاه حاکی از اعتقاد
مدیران به اهمیت و اثربخشی مباحث طراحی شده در کارگاه است اظهار داشت:

بازدید پژوهشگر برجسته موسسه بین المللی تحقیقات دام
دکتــر جیانلیــن هــان ،عضــو هیــات علمــی موسســه تحقیقــات بینالمللــی دام و

دامهــای اهلــی و وحشــی بــه عنــوان مشــاور خارجــی ارتبــاط نزدیکتــری

بازدیــد از پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی در زمینــه ژنتیــک گوســفندان

زمینههــای تحقیقاتــی اخیــر وی شناســایی ژنهــای مرتبــط بــا مقاومــت در

پروفســور آکادمــی علــوم کشــاورزی چیــن روز دوشــنبه مــورخ  96/2/11ضمن
اروپــا و آســیا و رونــد اهلــی شــدن گوســفند در ایــن منطقــه در جمــع محققــان

پژوهشــکده ســخنرانی کــرد.

بــا پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی دارد ،خاطرنشــان کــرد کــه یکــی از
برابــر شــرایط آب و هوایــی مختلــف در گوســفندان اســت.

هــان گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده

ســخت آب و هوایــی چیــن ،بــا بررســی

بــه عنــوان مشــاور خارجــی در برخــی

کاندیــدای مقاومــت بــه تغییــر شــرایط

بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،دکتــر هــان که

نژادهــای مختلف گوســفند تعــدادی ژن

طرحهــای پژوهشــکده همــکاری دارد در

آب و هوایــی را شناســایی کردهایــم.

ســفر بــه ایــران از مدیریــت بیوتکنولوژی

یــادآوری میشــود ،دکتــر هــان در

کشــاورزی شــمال کشــور نیــز بازدیــد و

ســال  2000دکتــرای تخصصــی خــود

از نزدیــک بــا اعضــای هیــات علمــی و

را در رشــته ژنتیــک مولکولــی و بــوم
شناســی از دانشــگاه النــژو

محققــان پژوهشــکده بحــث و تبــادل نظر
داشــت.

Lanzhou

در کشــور چیــن دریافــت کــرد .وی در

پروفســور هــان در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــکده بــا اشــاره بــه این

ســال  2001بــه موسســه بینالمللــی تحقیقــات دام

تحقیقــات  دام در نایروبــی کنیــا در قالــب یــک پــروژه بینالمللــی مشــترک

گســتردهای را در زمینــه پایــش و نگهــداری و همچنیــن اصــاح نــژاد مولکولــی

اســت اظهــار داشــت :مــن ســال گذشــته هــم از پژوهشــکده بازدیــد داشــتم و

و دارای بیــش از  140مقالــه معتبــر در ایــن زمینــه اســت.

کــه از ســال  2000همزمــان بــا پیوســتن بــه هیــات علمــی موسســه بیــن المللــی

بــا فائــو و موسســه بــا پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی همــکاری داشــته
بــا امکانــات آزمایشــگاهی و محققــان بســیار خــوب پژوهشــکده آشــنایی دارم
و امیــدوارم کــه ایــن همکاریهــا در آینــده بیشــتر شــود.

وی کــه از ســال  2000ارتبــاط مســتمری بــا پژوهشــکده داشــته و اخیــرا
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پــس از دعــوت بــه همــکاری در یــک طــرح مرتبــط بــا ژنومیکــس
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وی کــه تجربــه همــکاری بــا  40پژوهشــکده ملــی و جهانــی در کشــورهای

توســعه یافتــه و در حــال توســعه را در کارنامــه خــود دارد ،رئیــس آزمایشــگاه
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تولید کودهای زیسـتی برای صیفیجات گلخانهای
محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با جمع آوری و شناسایی  400گونه

باکتری بومی از گلخانهها و مزارع صیفیجات کشور موفق به شناسایی انواع

مختلفی از باکتریهای القا کننده رشد گیاهی و ممانعت کننده رشد بیمارگرهای

قارچی شدند .دکتر اکرم صادقی ،عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی

در مرحله بعد تاثیر این باکتریها بر رشد گیاه و افزایش حجم ریشه بررسی شد.

مطالعه تاثیر باکتریهای منتخب بر عملکرد و کیفیت محصوالت در مرحله بعد انجام

خواهد شد .باکتریهای بومی شناسایی شده متعلق به سه جنس استرپتومایسس

( ،)Streptomycesسودوموناس ( )Pseudomonasو باسیلوس ( )Bacillusهستند.

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم این مطلب به روابط عمومی

در مرحله نهایی فرموالسیون و بسته بندی باکتریها برای افزایش پایداری کود زیستی

اسـتفاده گسترده از سـموم و کودهـای شـیمیایی در بخـش کشـاورزی که

وی تصریح کرد :در این پروژه تالش داریم کودهای زیستی را حسب نیاز کشاورزان

دارد ،ضرورت استفاده از کودها و سموم زیستی را بیش از پیش مورد توجه

چندان مد نظر نیست از باکتریهایی استفاده میشود که اختصاصا به افزایش حجم

پژوهشکده خاطرنشان کرد:

تبعـات زیسـت محیطـی و مخاطـرات بهداشـتی بسـیار زیـادی را بـه همـراه

قرار داده است .به طوری که ارزش بازار جهانی عوامـل کنترل زیسـتی در حـال
حـاضر به حـدود  3.3میلیـارد دالر رسیده که ساالنه  18.8درصد هم رشد دارد.

ارزش ساالنه بازار جهانی کودهای زیستی هم حدود  800میلیون دالر برآورد
شده است .در اسناد باالدستی کشور ما هم بر تولیـد و افزایـش مصرف کودهـای

زیسـتی و آلـی و همچنیـن عوامـل  کنترل زیستی آفات ،بیماریها و علفهای

هرز تاکید شده است که بر این اساس پروژههای متعددی در زمینه تولید کود و

سموم زیستی در دستور کار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی قرار دارد.

در شرایط محیطی انجام خواهد شد.

در اشکال متنوع به آنها عرضه کنیم .مثال در مورد ارقامی مثل خیار که رشد طولی بوته

ریشه کمک کنند .همچنین با تهیه فرموالسیون مناسب امکان استفاده توام کودهای

زیستی همراه با کودهای شیمیایی و دامی خواهد بود.

صادقی در پایان با بیان این که این طرحها با سرعت خوبی در حال پیگیری
هستند ابراز امیدواری کرد که طی چند ماه آینده نخستین کودهای زیستی تولید

شده برای استفاده آزمایشی در گلخانههای تجاری در اختیار کشاورزان کشور
قرار گیرد.

وی تصریح کرد :محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده با توجه

به حساسیت و ضرورت مضاعف کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی در

صیفیجاتی مثل خیار ،گوجه فرنگی و فلفل دلمهای که به دلیل تازه خوری بیش
از سایر ارقام کشاورزی با مشکل بقایای سموم و عوامل شیمیایی بیماری زا مواجه

هستند تولید کودهای زیستی مورد استفاده در این محصوالت را در دستور کار

قرار دادهاند .در تولید این محصوالت خصوص ًا گوجه فرنگی و خیار که بوتههای
آنها معموالً حدود  8الی  9ماه در گلخانه محصول میدهند ناچارا از کود و سموم
شیمیایی زیادی استفاده میشود .استفاده از کودهای بیولوژیک مناسب و بومی

میتواند موجب افزایش حجم و وسعت ریشه و در نتیجه باال بردن جذب مواد
مغذی موجود در کود بویژه کودهای دامی شود .همچنین آنزیمهای تولید شده

توسط باکتریهای مورد استفاده به هضم بهتر کودهای آلی مانند کمپوست کمک

میکنند .در مجموع استفاده از کودهای زیستی راندمان کودهای شیمیایی و دامی
مورد استفاده در گلخانه را افزایش داده و در نتیجه میزان مصرف آنها و هزینههای

این نهادهها را کاهش میدهد .با توجه به اثرات ضد قارچی باکتریهای موجود
در کودهای زیستی استفاده از آن کشاورزان را از مصرف بیرویه سموم شیمیایی

به عنوان عامل پیشگیری از بیماری گیاه بی نیاز خواهد کرد.

صادقی خاطر نشان کرد :در مرحله نخست طرح  400گونه باکتری مختلف از 29
گلخانه صیفی واقع در سه استان اصفهان ،یزد و کرمان جمعآوری و بررسی شد.
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تحول در عملکرد سیب درختی
از طریق اشاعه دانش فنی تولید نهال برتر به روش کشت بافت
بـا دانـش فنـی تولید نهال برتر به روش کشـت بافـت ،افزایش  30درصدی

هـزار اصلـه نهـال سـیب "مالینـگ  -مرتـون" از روش کشـت بافـت بیـن

رخ داد.

بهطـور متوسـط در هـر هکتارتعـداد 1500اصلـه ،موردنیاز میباشـد.

در عملکـرد سـیب محقـق شـد وتحولی بـزرگ در عملکرد سـیب درختی

بهرهبـرداران اسـتانهای آذربایجـان غربی و شـرقی توزیع شـده اسـت ،که

بـه گـزارش روابـط عمومی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی به نقل از

زنـد در ادامـه سـخنان خـود گفـت :بنابراین تعـداد یک میلیون و دویسـت

دکتـر خوشخلقسـیما رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اعالم

در این دو اسـتان کشـت شـده است.

معاونت پژوهش و فناوری سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،

کـرد :دانـش فنـی تولید نهـال سـیب مالینگ از طریق کشـت بافت توسـط

ایـن پژوهشـکده ایجاد شـد و در سـال  1389بـه بخش خصوصـی واگذار
شـد .از آن زمـان شـرکتهای دریافـت کننـده دانـش فنـی اقـدام بـه تولید

نهالهـای سـالم و شناسـنامهدار نمودنـد .وی اضافه نمـود بخش خصوصی

میتوانـد ضمـن تولیـد نهال مـورد نیاز کشـور ،ظرفیتـی را بـرای صادرات
نهـال ایجـاد نمایـد .بخـش باغبانی کشـور ،از جملـه بخشهایی اسـت که

دارای ظرفیـت بـاالی صادراتیاسـت .خوشخلقسـیما گفـت :بـا دانـش

فنـی فـوق میتـوان بازسـازی نهالسـتانهای موجـود را طـی  8تـا  9سـال

آینـده ،کامـل نمـود و تولیـد سـیب کشـور را بـا حفـظ سـطح زیر کشـت
موجـود ،تـا میـزان  2برابـر (افزایش صـد در صـدی) افزایش داد.

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در ادامـه سـخنانش گفـت:
میانگیـن عملکـرد در کشـور مـا حـدود  16/5تـن در هکتـار میباشـد ،اما

میانگیـن عملکـرد جهانـی  32تـن در هکتـار بـرآورد میشـود .وی اشـاره
کـرد :عملکـرد حاصـل از انتقـال فناوری تولیـد پایه های سـیب "مالینگ -

مرتـون" بـا روش کشـت بافـت در اوایل سـال  1395مـورد ارزیابـی دقیق
قـرار گرفـت ،بررسـیهای اقتصـادی براسـاس منافـع اقتصـادی حاصله در

باغهایـی کـه از پایههـای تولیـد شـده از طریـق ایـن فـنآوری در داخـل

کشـور توسـعه یافتهانـد ،انجام شـد.

وی اظهار داشت :نتایج این بررسی نشانگر آن است که قیمت تمام شده
فنآوری تولید پایههای سیب "مالینگ  -مرتون" از روش کشت بافت برای

پژوهشکده ،با محاسبه نرخ بهره وتورم 98/۵میلیارد ریال میباشد .قابل
ذکر است ،که قیمت تمام شده فناوری تولیدپایههای سیب مالینگ  -مرتون

به روش کشت بافت برای باغداران بعد از  5سال دوره انتظار ،با اضافه

کردن بهره سالیانه ،تقریبا  ۱/۹۸۰میلیارد ریال میباشد ،که در این محاسبه

هزینههای تولید لحاظ شده است.

اسـکندر زنـد معـاون وزیر و رئیـس سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج
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کشـاورزی در ایـن رابطه اظهار داشـت :تعداد یک میلیون و دویسـت

هـزار اصلـه نهال تولید شـده ،در سـطح  800هـزار هکتار از باغات سـیب،
بـا توجـه بـه توسـعه  800هـزار هکتـار بـاغ سـیب در اسـتانهای

آذربایجانشـرقی و غربـی بـا اسـتفاده از ایـن پایههـا ،منابـع ایـن فنـآوری
از سـال پنجـم تـا دهـم ،جمعـ ًا  ۷۲میلیـارد ریـال برآورد میشـود (نسـبت

سـود  -هزینـه ایـن فنـآوری بـرای بهرهبـردار  36میباشـد) .بـه عبـارت

دیگـر منافـع ایـن بهرهبرداری بـرای یک باغدار کـه از این فنـآوری در یک
هکتـار اسـتفاده میکنـد  ۱۸میلیـون ریـال خواهـد بـود.

قابـل ذکـر اسـت ،که مقـدار منافع اولیه بـرای اقتصاد ملی در طول یکسـال،

از ناحیـه ایـن فنـآوری ،عدد  2/7میباشـد  .بدین شـرح که بـا  1ریال هزینه

در تولیـد ایـن فنآوری 2/7 ،ریال سـود اولیـه به اقتصاد ملـی تزریق خواهد
شـد (نسـبت  36برای  5سال).

بـه ایـن نکتـه نیـز بايد توجـه داشـت ،که مقـدار منافع محاسـبه شـده ،تنها
آثـار اولیـه یک فنآوری اسـت ،که در واحـد هکتار و بازه زمانی مشـخص
بـه دسـت آمدهاسـت .در صورتـی که بـا افزایش سـطح بکارگیـری و زمان

بهرهبـرداری ،آثـار اولیـه ،آثار ثانویـه و آثار انباشـتی حاصله نیز بسـیار زیاد
خواهـد بود.
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ورود بیوتکنولوژی به ســرفصل برنامههای ترویج کشاورزی
مباحث بیوتکنولوژی با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به
برنامههای ترویج کشاورزی وارد می شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر شاهپسند ،قائم
مقام معاونت ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با اعالم این
مطلب خاطر نشان کرد :جای مباحث بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه ترویج
خالی است که امیدواریم با کمک اعضای هیات علمی و محققان بیوتکنولوژی
کشاورزی بتوانیم یافتهها و اطالعات علمی این حوزه را در سطوح مختلف
ترویجی در اختیار کشاورزان ،کارشناسان و سایر بهرهبرداران قرار دهیم.
وی که در نخستین جلسه کارگاه آموزش مباحث ترویجی در جمع اعضای
هیات علمی پژوهشکده سخن میگفت از محققان این حوزه دعوت کرد در کنار
انتشار فعالیتهای تحقیقاتی و ارائه یافتههای پژوهشی در قالب مقاالت علمی
نسبت به تدوین نوشتارهای ترویجی جهت ارائه مستقیم به کشاورزان یا کمک
به مروجان حوزه کشاورزی در انتقال یافتههای جدید این حوزه اقدام کنند.
قائم مقام معاونت ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
خاطرنشان کرد :نهضتی برای تولید محتوا براساس نیاز مراکز جهاد کشاورزی
دهستانها در سازمان شکل گرفته که به تهیه  100عنوان نشریه و هندبوک
ترویجی منجر شده است .امیدواریم امسال در کتاب یافتههای قابل ترویج
سازمان شاهد ارائه مباحث زیست فناوری کشاورزی نیز باشیم.
شاهپسند تصریح کرد :محتوای فنی و تخصصی قابل ترویج گسترده وسیعی
از یافتههای تحقیقاتی (دانش فنی جدید) تا دانش بومی ،دانش تجربی ،دانش
فنی موجود و دانش سایر کشورها را شامل میشود که میتوان آن را متناسب
با سطح دانش ،سن و تحصیالت مخاطبان در قالب محتوای ترویجی از طریق
رسانههای مختلف – متناسب با شرایط مخاطبان – در اختیار آنها قرارداد.
وی خاطر نشان کرد :متناسب با سطح سواد مخاطب و حجم و فشردگی مطالب
میتوان از پوستر ،چارت ،تک برگ ترویجی ،بروشور ،نشریه ترویجی ،نشریه
فنی ،هندبوک و کتاب برای انتقال مباحث ترویجی به مخاطب استفاده کرد.
شاهپسند در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص ویژگیها و کارکردهای
متفاوت این ابزارهای ترویجی آموزشهایی را در خصوص نحوه ارائه مناسب
اطالعات علمی و یافتههای تحقیقاتی از طریق آنها ارائه داد.
این کارگاه با هدف آموزش عملی تهیه اقالم ترویجی در قالب چند جلسه در
پژوهشکده ادامه خواهد داشت.

بازدید اختصاصی تعدادی از دانشــجویان گروه
کشاورزی دانشگاه تهران
از بخــش تحقیقات نانوتکنولوژی

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته اصالح نباتات دانشگاه تهران
از بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
بازدید کردند.

جمعی از دانشجویان رشته زراعت و اصالح نباتات مقطع کارشناسی
ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به سرپرستی
کارشناس گروه این رشته در تاریخ  96/2/25در بازدید از بخش
نانوتکنولوژی کشاورزی با اهم دستاوردها و اهداف و تجهیزات این
بخش تحقیقاتی آشنا شدند .به گزارش اداره روابط عمومی و ترویج
یافتهها طی این بازدید خانم مهندس ملک محمدی کارشناس آزمایشگاه
نانوتکنولوژی به توضیحاتی پیرامون علم سیتوژنتیک پرداخت و تشریح
کرد سیتوژنتیک علمی است که به بررسی ساختار و شناسایی کروموزومها
می پردازد .وی در تکمیل توضیحاتش افزود در نانوتکنولوژی با استفاده
از نانوذرات و رنگ های فلورسنت می توان به رنگ کردن قسمتهای
مختلف کروموزم پرداخت تا از این طریق قسمتهای جابه جا شده و
یا ناهنجاریهای کروموزمی قابل شناسایی شوند .در بخش دوم بازدید
خانم مهندس هادیان کارشناس دیگر بخش تحقیقات نانوتکنولوژی
کشاورزی توضیحات تکمیلی در راستای تجهیزات میکروسکوپی بخش
ارائه نمود .وی در مصاحبه با اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها
افزود در توضیحاتی که به دانشجویان ارائه دادیم آشنایی با انواع
میکروسکوپها نظیر میکروسکوپهای اپتیکی ،فلورسنت ،کانفوکال،
الکترونی و میکروسکوپ نیروی اتمی( )AFMشرح داده شد .وی ادامه

داد هرچند در بخش نانوتکنولوژی تنها دو میکروسکوپ اپتیکی و AFM

موجود میباشد اما سعی شد با در معرض نمایش گذاشتن نمونههای
اسکن شده از این تجهیزات ،دانشجویان را از نزدیک با نحوه بزرگنمایی
در این میکروسکوپها آشنا کنیم.
گفتنی است دانشجویان مذکور پس از این بازدید ضمن ابراز خرسندی
و رضایت از بازدید ،تجهیزات موجود در بخش نانوتکنولوژی را در
سطح باالی تحقیقات دانستند.
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فرزند عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در کنفرانس بینالمللی دانشمندان جوان  2017خوش درخشید
دالیا داودی ،دانش آموز نخبه کرجی و فرزند شایسته دکتر داریوش داودی

 )Beeکه اسفند  ۱۳۹۳در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده بود و همچنین

عضو هیات علمی بخش نانوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی

دومین دوره پیکار ریاضیات شهری که آبان ماه گذشته با حضور  ۳۱تیم

کشاورزی در کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان در آلمان موفق به کسب
نشان برنز این رقابتها شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دالیا داودی
دانش آموز سال سوم رشته ریاضی دبیرستان فرزانگان  1کرج با ارائه پروژهای
با عنوان

“Green Nanotechnology Approach in

of CaCo3 Nanoparticles from Eggshell

   ”Manufacturingو شرکت  

در کنفرانس دانشمندان جوان  2017که اواخر فروردین ماه  1396در شهر
اشتوتگارت آلمان برگزار شده بود با ارائه طرحی نو در حوزه "نانوفناوری
سبز" در بخش محیط زیست بیست و چهارمین دوره کنفرانس دانشمندان
جوان ،موفق به کسب این نشان شد.
در این پروژه برگزیده ،پوست تخم مرغ به عنوان یک ماده خام بیارزش
و رها شده در طبیعت به ماده ای با ارزش افزوده بسیار باال تبدیل میشود
که عالوه بر کاربردهای غذایی و صنعتی فراوان در زمینه نانو پزشکی نیز به
عنوان ناقل دارو در سیستمهای دارو رسانی هدفمند کاربرد دارد.
دالیا داودی پیش از این نیز در مسابقه دانش آموزی علوم اعصاب

16

سه نفره در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد ،موفق به کسب عناوین برتر
کشوری شده است.
کسب رتبه دوم نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری  1390در
بخش مقاله تحلیلی نیز از دیگر افتخارات ملی این نوجوان خانواده پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی است.
کنفرانس بینالمللی دانشمندان جوان ( ،)ICYSمسابقهای در زمینه علوم
پایه شامل ریاضی ،فیزیک ،علوم زیستی ،محیط زیست ،و علوم کامپیوتر
است که هر ساله به صورت دورهای در کشورهای مختلف برگزار میشود.
نوجوانان رده سنی 14تا  18سال میتوانند در این کنفرانس شرکت کنند و
پروژه های ارائه شدهای در این کنفرانس برگزیده مرحله کشوری میباشند
که جنبه نوآوری داشته باشند .ایران از سال  2010در این کنفرانس حضور
داشته است.
در بیست و چهارمین دوره کنفرانس دانشمندان جوان  )ICYS( 2017که در
بخشهای مختلف از جمله مهندسی ،ریاضی ،کامپیوتر ،فیزیک ،علوم زیستی
و محیط زیست و با حضور  27کشور برگزار شد ،تیم ایران در مجموعها

(Brain

پس از آلمان رتبه دوم را کسب کرد.
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کاهش 12میلیون دالری واردات
مینی تیوبر سیب زمینی از طریق ایجاد و واگذاری دانش فنی
دانـش فنـی تولیـد مینیتیوبـر سـیبزمینی در داخـل کشـور تاکنـون 29

میلیـون دالر صرفهجویـی ارزی بـه همـراه داشـته و یکـی از مهمتریـن

عوامـل موثـر درافزایـش سلامت و تولید سـیبزمینی با اسـتفاده از غده
بذری سـالم و مناسـب شـناخته شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی ایـران بـه نقـل

از معاونـت پژوهـش و فنـاوری سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج

کشـاورزی دکتـر خـوش خلـق سـیما رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

کشـاورزی اظهار داشـت :تولید مینی تیوبر سـیبزمینی یکـی از مهمترین از  29میلیـون دالر ارز بـه خارج از کشـور و اشـتغال بـه کار بیش از   200

عوامـل موثـر در سلامت و افزایـش تولید سـیبزمینی با اسـتفاده از غده نفـر افـراد تحصیلکـرده در دو بخـش آزمایشـگاه و گلخانـه (  118نفـر

بـذری سـالم و مناسـب اسـت که بنـا به گفتـه کارشناسـان کشـاورزی تا کارشـناس در بخـش آزمایشـگاه و  82نفـر در بخـش گلخانه) میباشـد.

 30درصـد بـر میـزان تولیـد سـیبزمینی کشـور تاثیـر گـذار بوده اسـت .زنـد بـا اشـاره بـه آثـار اقتصـادی فنـاوری مینـی تیوبـر اضافـه کـرد :بذر

تولیـد غـده بذری در کشـور موجب شـده اسـت تـا ضمـن جلوگیری از تولیـد شـده طـی سـالهای  83-94مقـدار  5/8میلیـون کیلوگـرم بـوده

خـروج مقدارمتنابهـی ارز از کشـور ،از ورود احتمالی آفات و بیماریهای اسـت .ارزش اقتصـادی حاصـل از مابهالتفاوت هزینه تمام شـده تولیدات
قرنطینـهای نیـز ممانعـت به عمـل آید.

داخلـی و هزینـه ارزی الزم بـرای واردات همیـن مقـدار بذر تولید شـده،

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی گفت :در سـالهای گذشـته بیـش از  286میلیـارد ریـال میباشـد کـه در نهایـت بـه نفـع اقتصـاد و
بـذر سـیبزمینی از کشـورهای خارجـی وارد میشـد ،امـا در سـالهای اشـتغال در بخـش کشـاورزی بوده اسـت و طی مـدت  10سـال ،به طور
اخیـر ،تولیـد غـده بـذری ایـن محصـول در داخـل کشـور منجر بـه قطع میانگیـن حـدود سـه میلیون و دویسـت و پنجاه هزار دالر در سـال صرفه

وابسـتگی به کشـورهای خارجی شـده اسـت.

جویـی ارزی صـورت گرفتـه اسـت .وی در ادامه به مقدار بـذر مورد نیاز

وی گفـت ،سـیبزمینی بـه علت تکثیر رویشـی ،یکی از گیاهان حسـاس سـاالنه کشـور اشـاره کردکـه بـر اسـاس آمـار واردات سـال  1383مقدار

بـه انـواع بیماریهـای گیاهـی بـا منشـا ویروسـی اسـت کـه ابتال بـه این  4000تـن می--باشـد .تولید غدههای بذری گواهی شـده از سـال 1383
بیماریهـا سـبب کاهـش عملکرد درواحد سـطح میشـود.

تـا  1394تقریبا  5برابر شـده اسـت .رئیس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و

وکشـت درون شیشـه و گلخانه ،مینـی تیوبر یا ریزغده گفته میشـود.

را بـرای سـالهای آینـده در نظـر بگیریـم ،در سـال  1400از نظـر تولیـد

الزم بـه توضیح اسـت که بـه غدههای حاصل از کشـت بافـت گیاهچهها ترویـج کشـاورزی همچنیـن اعالم کرد :اگـر حداقل افزایش مقـدار تولید
در ادامـه ایـن گـزارش دکتر زند معـاون وزیر و رئیس سـازمان تحقیقات ،مینـی تیوبـر سـیب زمینـی تقریبـا خـود اتـکا خواهیم شـد ،که سـاالنه 8

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اضافـه نمـود :از جملـه مزایای بسـیار مهم میلیـون دالر معـادل  24میلیارد تومان صرفه جویی ارزی خواهیم داشـت.

دانـش فنـی تولیـد مینی تیوبـر در داخل کشـور ،ممانعت از خـروج بیش

از همکاران ،دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست میشود تا مطالب علمی خود را
در قالب خبر به پست الکترونیک newsletter@abrii.ac.ir :ارسال فرمایند.
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آشنایی با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،گام بزرگ توانمندسازی دانشجویان
طبـق روال معمـول و مطابـق تقویـم آموزشـی دانشـکدههای کشـاورزی

دانشـجویان تدارک دیده شـده اسـت.

کشـور ،پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در اردیبهشـت مـاه و اوایـل

 27اردیبهشـت مـاه هـم تعـداد  30نفـر از دانشـجویان رشـته بیوتکنولوژی

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی20 ،

گـروه بیوتکنولوژی کشـاورزی دانشـگاه از پژوهشـکده بازدیـد کردند.

خردادمـاه جـاری میزبـان گروههـای مختلـف دانشـجویی بـود.

کشـاورزی دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجـان در معیت دکتـر پژوهنده ،مدیر

اردیبهشـت مـاه گروهـی از دانشـجویان مقطـع کارشناسـی رشـته زراعـت

در ایـن بازدیـد کـه همزمـان بـا روز روابـط عمومـی و ارتباطـات صـورت

بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی بازدیـد کردنـد.

ارائـه توضیحـات کارشـناس اداره روابـط عمومـی و ترویـج یافتههـا از دو

و اصلاح نباتـات دانشـگاه صنعتـی اصفهـان بـا حضـور در پژوهشـکده از
 23اردیبهشـت مـاه هـم پژوهشـکده میزبـان هشـت نفـر از دانشـجویان

گرفـت دانشـجویان پـس از ورود به پژوهشـکده و مشـاهده فیلـم معرفی و

دکتری رشـته بیوتکنولوژی کشـاورزی دانشـگاه فردوسـی مشـهد بود که به

سرپرسـتی دکتـر علیرضـا سـیفی از پژوهشـکده بازدیـد کردند.

دکتر سـیفی که سرپرسـتی مدیریت بیوتکنولوژی کشـاورزی منطقه شـرق و
شـمال شـرق کشور(مشـهد) را بر عهده دارد در گفتوگو با روابط عمومی

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی گفـت :هـدف از انجـام ایـن بازدیـد

آشـنایی دانشـجویان بـا پـروژه هـای مختلـف و قابلیتهـا و پتانسـیلهای

بیوتکنولـوژی کشـاورزی مـی باشـد کـه بـه دانشـجویان کمـک میکند در

انتخـاب موضـوع پایـان نامـه هـای خـود هوشـمندانه عمـل کننـد .از آنجا
کـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن حـوزه از جایـگاه اول یا
دوم در سـطح کشـور برخـوردار اسـت مسـلما امکانـات و تجهیـزات مورد

اسـتفاده در ایـن مجموعـه در سـطح باالیـی قـرار دارد کـه سـبب میشـود
دانشـجو دیـد وسـیع و متفاوتـی بـه بیوتکنولوژی پیـدا کند.

وی همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی

مشـهد طـی ماههـای آینـده بـه طـور جـدی و رسـمی راهانـدازی شـود.

سرپرسـت مدیریـت بیوتکنولـوژی کشـاورزی مشـهد در پایـان اضافه کرد:

در ایـن تـور علمـی دو روزه بازدیدهایی از بخش ژنتیک موسسـه تحقیقات
اصلاح و تهیـه نهال و بذر ،موسسـه کنتـرل و گواهی بذر ،پژوهشـگاه ملی

مهندسـی ژنتیـک ،موسسـه گیـاه پزشـکی و بـاغ گیاه شناسـی چیتگـر برای

بخش تحقیقاتی کشـت بافت و سـلول و مهندسـی ژنتیک و ایمنی زیسـتی
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد و از نزدیـک بـا اهـم وظایف
دو بخش آشـنا شـدند.

بازدیـد از اتـاق رشـد (فیتوترون) و گلخانه کشـت محصـوالت تراریخته از

دیگـر برنامههـای این بازدیـد بود.

دکتـر پژوهنـده در پایـان بازدیـد طـی مصاحبـهای بـا روابـط عمومـی
پژوهشـکده ضمن تشـکر از فراهم شـدن زمینههای این بازدید ،پژوهشـکده

را قویتریـن و بزرگتریـن مرکـز بیوتکنولوژی کشـاورزی جمهوری اسلامی

ایـران عنـوان و بـا مفیـد توصیف کـردن بازدید دانشـجویان از پژوهشـکده
چنیـن بازدیدهایـی را از ضرورتهـای دانشـجویان ایـن رشـته خوانـد.

مدیـر گـروه بیوتکنولـوژی دانشـگاه آذربایجـان در پایان با تأکیـد بر اهمیت

ایـن مجموعـه علمـی بـرای اقتصـاد کشـور ،مراکـز علمـی بیوتکنولـوژی

کشـاورزی کشـور را از بارزتریـن نقـاط قـوت ایـن علـم و از سـرمایه های

کشـور برای امیددهی به آینده سـازان کشـور که این رشـته را برای تحصیل

برگزیـدهاند ،برشـمرد.

در ادامـه بازدیدهـای دانشـجویی 10 ،نفر از دانشـجویان کارشناسـی ارشـد
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اردیبهشـت مـاه بـه سرپرسـتی دکتـر راحلـه خادمیـان ،عضـو هیـات علمی
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دانشـگاه از پژوهشـکده بازدید کردند .دانشجویان پس از استماع توضیحاتی
دربـاره اهداف و فعالیتهای پژوهشـکده ازبخشهـای تحقیقاتی فیزیولوژی
مولکولـی ،کشـت بافـت و سـلول ،بیوتکنولـوژی میکروبـی ،نانوتکنولوژی،
زیست سـامانه هاو سـالن فیتوترونهای پژوهشـکده بازدیدکردند.
دکتـر خادمیـان طـی سـخنانی در این بازدید بـا بیان این مطلب کـه امکانات
و اسـاتید برجسـته پژوهشـکده بیوتکنولوژي کشـاورزی ،این پژوهشکده را
بـه قطـب علمی کشـور در زمینـه بیوتکنولوژی کشـاورزی و شـاخص مهم
نیازسـنجی علمی دانشـجویان مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتری رشـتههای
مرتبـط کشـاورزی تبدیـل کـرده اسـت ،افـزود :پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی دارای فعالیتهـا و امکانـات منحصـر بـه فـردی اسـت کـه الزم
اسـت دانشـجویان بـه دلیـل انتخابـی کـه درآینـده خواهنـد داشـت بـا این
مرکـز مهم علمی آشـنا شـوند.
آخریـن گروهـی کـه پیـش از مـاه مبـارک رمضـان امسـال از پژوهشـکده
بازدیـد کردنـد گروهی  10نفره از دانشـجویان کارشناسـی زراعت و اصالح
نباتـات دانشـگاه رامیـن خوزسـتان بودنـد کـه اول خردادمـاه به سرپرسـتی
دکتـر موسـوی از بخشهـای تحقیقاتی فیزیولـوژی مولکولی ،کشـت بافت
و سـلول ،مهندسـی ژنتیـک و ایمنـی زیسـتی ،بیوتکنولـوژی میکروبـی و
زیسـت شناسـی سـامانههـا بازدیـد کردند.

دانشـکده کشـاورزی رامیـن اسـت کـه بـه تازگـی جایـگاه خـودش را در
آزمایشـگاههای تحقیقاتـی پیـدا کـرده اسـت.
وی ادامه داد طی دو سـال گذشـته دانشـگاه رامین اقدام به جذب دانشـجو
در مقطع کارشناسـی ارشـد بیوتکنولوژی کشـاورزی می کند کـه امیدواریم
ایـن حرکت در حل معضالت جدی اسـتان خوزسـتان مفید باشـد.
دکتـر موسـوی ادامـه داد از آنجا که بیوتکنولوژی رشـتهای جدیـد در گروه
کشـاورزی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رامین می باشـد ،هنوز پروژههای
جـدی در ایـن زمینـه آغـاز نشـده اسـت امـا امـروزه پروژههـای کالن بـا
ترکیـب اصلاح ،زراعـت و بیوتکنولـوژی میتواند در کشـور بسـیار نتیجه
بخـش باشـند و چه بسـا جـدا در نظر گرفتـن هریک از آنهـا باعث توقف،
افزایـش هزینـه و بـی نتیجه مانـدن کارهای تحقیقاتی شـود.
مـدرس دانشـگاه خوزسـتان بـا اشـاره بـه معضـل جدی اسـتان خوزسـتان
کـه آلودگـی هـوا و ریزگـرد ها هسـتند اظهار داشـت :مـی توان بـا اصالح
گیاهـان بومـی اسـتان و افزایـش کاشـت نهـال و گیاهـان مقاوم به خشـکی
و شـوری و بـا اسـتفاده از فنآوریهـای نویـن نظیـر بیوتکنولـوژی ،تنفس
سـالم را بـه ریههـای مـردم ایـن اسـتان بازگرداند .بـه عقیده وی با اسـتفاده
از فنـاوری زیسـتی میتـوان در راسـتای حـل مشـکالت اسـتان خوزسـتان

دکتر موسـوی در پایان این بازدید ضمن تشـکر از مدیران پژوهشـکده بابت
فراهـم کـردن امـکان ایـن بازدیـد ،اظهـار داشـت :امکانـات و فعالیتهـای
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در حـدی اسـت کـه آشـنایی بـا آنها
بـرای همـه دانشـجویان و متخصصـان ایـن حـوزه و رشـتههای مختلـف

نظیـر بیابـان زدایـی ،جلوگیـری از فرسـایش خـاک و کنتـرل ریزگردهـا که
مسـتقیم ًا بـا سلامتی مردم شـهر مرتبط هسـتند اقـدام کـرد .وی در پایان با
تأکیـد بـر اینکـه برخـی گیاهـان بومی خوزسـتان نظیر نخـل ،کنـار و انجیر
معابـد از ارزش اقتصـادی باالیـی برخوردارند گفت :انتظـار میرود محققان
عرصـه کشـاورزی از روشهـای نوین نظیرکشـت بافت و مهندسـی ژنتیک

کشـاورزی مفید اسـت.

در جهـت افزایـش سـطح تولید و کشـت محصـوالت مقاوم به آفـات و در

عضـو هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه رامیـن خوزسـتان

نهایـت افزایـش سـرانه فضای سـبز شـهری در این اسـتان بهـره گیرند.

خاطرنشـان کـرد :بیوتکنولـوژی کشـاورزی رشـتهای نوپـا و تـازه ورود بـه
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نقش روغن خرما در پاكســازي محيط زيست
درخـت خرمـا يكـي از قديميترين محصوالت شـناخته شـده ميباشـد كه
بيـش از  5000سـال مورد كشـت قرار گرفته اسـت .امروزه خرمـا مهمترين
محصـول بينالمللـي اسـت كـه در مناطـق وسـيعي از پاكسـتان تـا تانزانيـا
زراعـت و بـه بازارهـاي سراسـر جهـان صـادر ميشـود .ايـن محصـول در
فرهنـگ سـومری باسـتانی بیـن النهریـن ،بیـن رودخانههای دجلـه و فرات
كـه هـم اكنـون در مناطـق عـراق و سـوريه درگير جنگ ميباشـد ،بسـيار با
ارزش بـوده اسـت .میـوه خرمـا حاوی یک هسـته بزرگ اسـت کـه به طور
معمـول دور انداختـه ميشـود و بـه طـور سـنتی در خاورمیانـه جمعآوری
شـده و بـرای تغذیـه دام و یـا سـاخت مهرههـای تزئینی بـه كار ميرود.
هسـته خرمـا میتوانـد در جهت حل یک مشـکل جدی ،در سراسـر جهان
بـه خصـوص در مناطـق درگيـر جنگ ماننـد عراق و سـوريه مورد اسـتفاده
قـرار گيـرد .هسـتهی خرمـا حـاوی مقادیـر كـم اما قابـل توجهـی از روغن
ميباشـد کـه میتوانـد تحت فشـار اسـتخراج شـود .ایـن روغـن در فرآيند
سـاخت صابـون و سـایر محصـوالت آرايشـي اسـتفاده ميشـود .در یـک
طـرح مشـترک بيـن سـوریه ،فرانسـه و دانشـگاه والـز جنوبـي ،ايـن روغن
برای پاكسـازي محیط زیسـت از مواد سـمي پيشـنهاد شـده اسـت .محققان
ايـن تحقيـق را در راسـتاي حـذف مـواد سـمي بـه نـام دیواكسـينها كه به
دليـل آلودگيهـاي صنعتـي و جنـگ در آب نهرهـا و خـاك تجمـع مييابد
آغـاز نمودند.
دیوکسـینها محصـوالت جانبـی فرآیندهـای صنعتـی هسـتند و شـاید
مشـهورترين ماده شـناخته شـده از جنگ ویتنام دردهه 1960به دليل اسـپري
مقاديـر بسـیار عظیمـی از علـف کشـي بـه نـام "عامـل نارنجـی" بـه منظور
حـذف پوشـش گیاهی در آن منطقه مي باشـد .متأسـفانه فرموالسـيون عامل
نارنجـی داراي مقـدار زيـادي دیواكسـين بـود كه منجـر به تلفـات زیادی از
مـردم در اثـر بیمـاری و  نقـص مـادرزادي شـد كه امـروزه هم ادامـه دارد.
در حـال حاضـر دیواکسـین تولیـد شـده بـه روش صنعتـي ،در بسـیاری از
مناطـق جهـان بـه طور گسـتردهای وجـود دارد كـه از طریـق دام ،ماهی و یا
آب آشـامیدنی در مناطـق آلـوده به زنجیره غذایی انسـان وارد ميشـود .اين
مـاده در بـدن انسـان تجمـع و در نهایـت منجـر به مشـکالت تولیـد مثلي،
رشـد و نمـو ،آسـیب به سیسـتم ایمنی بدن و سـرطان ميشـود.
یکـی از بزرگتریـن مشـکالت در تلاش برای حـذف دیوکسـین از محیط،
خاصیت نامحلولی و ماندگاری شـدید در آب مي باشـد که مانعي در جهت
شستشـوي ايـن ماده اسـت .محققان دريافتند كه در هسـته خرمـا ،روغن در
سـاختارهاي بسـیار پایـدار به صـورت قطـرات چربی محصور ميباشـد كه
ايـن قطـرات نيـز توسـط یـک الیـه از پروتئینهای خاصـي احاطه شـدهاند
کـه آنها را به شـکل امولسـیون بسـیار پایـدار در ميآورد .اعتقـاد بر اين
اسـت كـه ایـن امولسـیون روغنی ممکن اسـت دیوکسـین را جذب
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و بـه صـورت كارا بـه عنـوان آهـن رباهـاي مولكولـي براي حـذف آنها از
محیط زیسـت عمـل كند.
چالـش اول در ايـن زمينـه اسـتحصال قطرههـاي چربـی از دانههای سـخت
خرمـا قبـل از اسـتخراج قطـرات چربـي بـه فـرم امولسـيون خامـهاي بـود.
بنابرايـن دانـه هـا در آب بـه مـدت دو هفته خیسـانده شـدند تا نرم شـوند.
در مرحلـه بعـد ،این امولسـیون بـه مخلوط آب/حلال حـاوي رایجترین و
سـمیترین دیوکسـین( )TCDDاضافـه شـد .نتایج حاصل بسـيار چشـمگیر

و بیـش از انتظـار بـود .ظـرف یک دقیقـه ،تقریبا همـه دیوکسـین از محلول
زدوده و بـه داخـل قطـرات چربـی جذب شـده بود.
ایـن شـروعي براي ماهها تحقیقات فشـرده توسـط آزمایشـگاههای مربوطه
در سـوریه ،فرانسـه و انگلسـتان بـود .بـه خاطـر جنـگ جـاری در سـوریه
امـكان مالقـات حضوری ميسـر نبـود و محققان دمشـقي با كمبـود امكانات
و تجهيـزات مواجـه بودند.

اكنون اين پژوهشـگران عالقمند به كاربردهاي عملی این فرم بيوتكنولوژي
زيسـت محيطـي هسـتند .ايـده اسـتفاده از ایـن روش ميتوانـد در مـزارع
پـرورش ماهـی کـه سـطوح بااليـي از دیوکسـین در آبهـای سـاحلی در
مقایسـه بـا اقیانوسهـا وجـود دارد ،عملي شـده و در نهايـت از تجمع قابل
توجـه آن در ماهـی و صدف جلوگيري شـود .در ايـن روش آب میتواند از
طریـق کارتریـج حـاوی امولسـیون قطرههاي چربی هسـته خرمـا به منظور
حذف دیوکسـین عبور داده شـود.
اميـد اسـت از ايـن فـنآوري در كوتـاه مدت ،در راسـتاي پاكسـازي تعداد
زیـادی از سـایتهای آلـوده در مناطق جنـگ زده و در بلند مـدت به عنوان
تيمـار زيسـتي در جهت مقابله با مواد سـمي در سراسـر جهـان به كار گرفته
شـود .شـايد دانههـاي خرمـا حتـي مفيدتـر از آنـي باشـند كه گذشـتگان ما
تصـور ميكردند.
منبعhttp://theconversation.com :
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بهکارگیری باکتریوفاژهای برنامهریزی شــده
برای مقابله با بیماری کلی باســیلوز در طیور
بیمـاری کلـی باسـیلوز یکـی از بیماریهـای شـایع واحدهـای پـرورش
مـرغ گوشـتی بوده کـه بواسـطه مقاومـت باکتریایـی و اسـتفاده بیرویه از
داروهـا طـی سـالیان متمـادی بروز ایـن بیماری اکثـرا ً در مرغداریها شـایع

میباشـد .اشریشـیا کلـی ( )E.coliپاتوژنیـک عامـل اصلـی آن بـوده و
بررسـیها نشـان داده که ۱۰تـا  ۱۵درصد از کلی فرمهـای روده ای پرندگان
متعلـق بـه سـروتیپهای بیماریـزا هسـتند .باکتریهـای  E.coliموجود در

محیـط روده پرنـدگان ،تـوان بالقـوه انتقـال آلودگـی بیـن انسـان و حیوان
از طریـق مـواد غذایـی را نیـز دارنـد ( .)zoonotic potentialایـن بیمـاری

خسـارتهای اقتصـادی جـدی به صـورت بی اشـتهایی ،عـدم وزنگیری
مناسـب ،افزایـش ضریـب تبدیـل و در نهایت مـرگ و میر (حذف الشـه)
بـه پـرورش دهندگان طیـور وارد میکنـد .افزایش تهدید مقاومـت پاتوژن
بـه آنتیبیوتیکهـا در صنعـت طیور نیـاز به توسـعه اسـتراتژیهای جدید

ضـد میکروبـی دارد .درمـان فـاژی ( )Phage therapyبـه عنـوان یکـی از

موثرتریـن روشهـا بـرای حـل مشـکل مقاومـت بـه آنتیبیوتیـک مطـرح
شـدهاند.

تهیه کننده :سید محمد فرهاد وحیدی

یـک اسـتراتژی ژنتیکـی قابـل بررسـی ،حسـاس کـردن باکتریهـا بـه
آنتـیبیوتیکهـا و کشـتن انتخابـی باکتریهـای مقـاوم بـه آنتیبیوتیـک
و پتانسـیل

میباشـد .در ایـن اسـتراتژی ،از تکنولـوژی
اندونوکلئازهـای مهندسـی شـده ،بـه عنـوان آخریـن ابزار شـناخته شـده
بـرای ویرایـش هـدف دار ژنـوم ،اسـتفاده میشـود .از فاژهـای معتـدل
CRISPR/Cas

( )temperateبـرای انتقـال سیسـتم

CRISPR/Cas

بـه داخـل ژنـوم

باکتریهـای مقـاوم بـه آنتیبیوتیـک و همچنیـن از فـاژ لیتیـک  T7بـرای

کشـتن باکتریهـای حسـاس نشـده اسـتفاده میشـود .ژنهـای دخیل در
ایـن سیسـتم بـه همـراه ژنهای مقـاوم بـه آنتی بیوتیـک های مـورد نظر
(تترا سـایکلین ،سـولفادی متوکسـين تـری متوپریـم ،انروفلوکساسـین و

 )...کـه اطالعـات توالـی آن موجود میباشـد ،برای طراحـی  Spacersو

اسـتفاده از آن در سیسـتم  CRISPR/Casبهـره گرفتـه میشـود .فاژهـای

طراحـی شـده بدیـن صـورت ،ممکـن اسـت بـه صـورت شـوینده و یـا
اسـپری بـرای تیمار کردن بسـتر سـالنها و تبدیـل باکتریهـای مقاوم به
حسـاس بـرای افزایـش کارآیـی آنتـی بیوتیکهـای مصرفی بـه کار رود.

تولید مکملهای پروبیوتیکی جدید برای تغذیه
دام  ،طیور ،آبزیان و حشرات صنعتی
در سال  2001میالدی ،سازمان خواروبار جهانی ( )FAOو سازمان جهانی
بهداشت ( ،)WHOپروبیوتیک ها را اینگونه تعریف کردند " :ریزسازوارههای
زندهای که اگر در اندازههای کافی تجویز شوند ،اثر سودمندی روی تندرستی
میزبان خود میگذارند".
سودمندی پروبیوتیکها  در صنعت دام ،طیور و آبزیان ثابت شده است .از
آنجائی که استفاده از آنتیبیوتیکها به عنوان محرک رشد در صنعت دامپروری
ممنوع گردیده است ،پروبیوتیکها به عنوان یکی از امیدوار کنندهترین
ابزارهای موجود برای مبارزه با عوامل بیماریزا و بهبود عملکرد دام مطرح
میباشند .سازمان جهانی بهداشت ( )WHOو سازمان پایش و پیشگیری از

بیماری( )CDCدر سال  2014هشدار داده اند که مقاومت آنتیبیوتیکی ،یکی از
مهمترین تهدیدها برای تندرستی انسان در سراسر جهان است .امروزه گستره
بزرگی از ریزسازواره های پروبیوتیکی با روند فعالیت متابولیکی گوناگون،
برای بهرهگیری درصنعت تغذیه دام و طیوردر بازار جهان وجود دارند .
مکملهای پروبیوتیکی با ایجاد یک فلور میکروبی سالم  ،میتوانند در تغذیه

تهیه کننده :مریم رویان

دام  ،طیور ،آبزیان و زنبور عسل سودمند باشند  .با افزودن پروبیوتیکها به
غذا یا آب باکتریهای سودرسان در روده جای گرفته و کلونیزاسیون عوامل
بیماریزا کاهش مییابد  .از عواملی که میتواند نتایج متفاوت حاصل از کاربرد
پروبیوتیکها را توجیه نماید ،گونه و سویهی ریزسازواره است .پس دور از
ذهن نیست که  سویههای باکتریایی تازه یافت شده از دستگاه گوارش دامهای
بومی ایران ،به منظور بکارگیری در صنایع مربوطه در کشور بهینهتر بوده و به
بهرهوری بیشتر بیانجامند .
در همین راستا پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  -منطقه شمال کشور

طرحی در دست انجام دارد .در این طرح ابتدا پس از جداسازی و شناسایی
سویههای باکتریایی پروبیوتیکی از دستگاه گوارش دام،طیور ،آبزیان و زنبور
عسل ایران ویژگیهای پروبیوتیکی این باکتریها در شرایط برون تن بررسی
میشود .پس از آن عملکرد باکتریهای منتخب و مطلوب حاصل از آزمایشات
برون تن در شرایط درون تن ارزیابی شده و باکتریهای مطلوب برای استفاده
در فرموالسیون مکمل پروبیوتیکی جدید معرفی میشوند.
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تهیه کننده :پریسا کوباز

پیشرفتهای بیوتکنولوژی زیادی در دستکاری گلهای مهم تجاری انجام

ژنومی است .عالوه بر موارد ژنومی ،حضور یا غیاب متابولیتهای خاص

دادهها به وضوح نشان میدهد که تنظیم مسیرهای بیوسنتزی وابسته به

گزارش شده ،قرارگیری رنگدانه در گلبرگها و افزایش میزان رنگدانه در

شده است که موجب توسعه الینهای گیاهان زینتی متنوعی شده است.

خصوصیاتی مانند تولید رنگدانه ،مورفولوژی گل و تولید عطر امکانپذیر و

نیز ما را به تغییراتی در گلها هدایت میکند .همچنین از دیگر چالشهای

کاسبرگهای لیسیانتوس است .با توجه به موارد یاد شده نقش مهندسی

شده در گیاهان زینتی در مزرعه مورد آزمون قرار گرفته است .امروزه تولید

ژنتیک در بیوتکنولوژی تغییر در ویژگیهای گل بیشتر مشخص میشود.
تغییر در رنگ گل میتواند مستقیم ًا به تنظیم ژنهای هدف کنترل کننده پیش

تراریخته مورد توجه قرار گرفته است .اما صفات دیگر در گلها اهمیت

به دست میآیند که ژنهای تولید کننده آنتوسیانین در آنها کاهش بیان یافته

قابل پیش بینی است .علیرغم اهمیت زیاد ،تعداد کمی از واریتههای مهندسی
رنگ های جدید گل به عنوان سود تجاری عمده حاصل شده از گیاهان

بیشتری دارند و پتانسیل تجاری باالتری را به خود اختصاص دادهاند .به

سازهای رنگدانهها مربوط شود .گلهای سفید از گیاهان تراریخته مختلفی

باشد .چنانچه رنگهای مختلف در داودی نتیجه وجود کاروتنوئیدها و

جز معماری جدید ،ایجاد رنگ های گل اصالح شده گزارش کمی از انتقال

گلوکوزیدهای سیانیدینی است .غیاب آنتوسیانینهای وابسته به دلفینیدین
نیز عمدت ًا به دلیل نقص ژن تولید کننده رنگ آبی( )F3’ 5’ Hاست .به همین

تغییر در آناتومی و مورفولوژی مورد بحث قرار گرفته است .صنعت باغبانی

پیشبرهای مختلف هنوز ناموفق باقی مانده است .کنترل زمان گلدهی و

موفقیتآمیز دیگر اختصاصات باغی ارزشمند گزارش شده است .تالشهای

دیگر بیوتکنولوژی مرتبط با افزایش گل و القا گلدهی زود هنگام همراه با
با توجه به سهم گیاهان زینتی تحول آشکاری یافته است .امروزه گیاهان

زینتی مختلف به شکل وسیعی در باغبانی خانگی ،محوطهسازی حرفهای و

دلیل رنگ آبی در داودی دیده نمیشود .اگرچه انتقال این ژن به داودی تحت

القای زودتر از موعد گلدهی نیز یکی از عوامل موفقیت در تجارت گیاهان

زینتی است .القای گلدهی زودتر از موعد موجب رسیدن گلها و میوهها در

گلهای شاخه بریده مورد استفاده قرار میگیرند .محصوالت گیاهی و گیاهان

زمان کوتاهتری میشود .چنین تغییرات اقتصادی بزرگ میتواند از توسعه

صنعت گیاهان زینتی به واریتههای جدید برای تغییر در صفات برجستهای

در زمان کوتاهتر وجود دارد که یکی از آنها ژنهای خانواده

زینتی در سطح جهان معامله میشوند .با توجه به نیازهای در حال افزایش،

ازجمله بهبودی رنگ گل  ،صفات آناتومی ،رنگدانهها ،تحمل به تنش و

عمل سیستم گلدهی گیاه نشات گیرد .گزارشات موفقی درباره ایجاد گلها
MADSBOX

مقاومت به بیماری نیاز دارد .تغییر صفات در گلها توجه ویژهای را میطلبد.
صفاتی مانند شکل ،عطر و رنگ گل به خودی خود و همراه با دیگرصفات

اهمیت ویژهای دارد .برخی از گل ها عالوه بر ارزش زینتی در صنایع دارویی

و صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین اختصاصات گل اهمیت

ویژهای برای مهندسی ژنتیک دارند .پتانسیل تولید رنگهای جدید که تا
کنون در طبیعت یافت نشده است از جمله استراتژیها برای گیاهان تراریخته

است .تغییر در سطح ژنوم برای گلها موجب سودمندی آنها از جنبههای

دیگر نیز هست .امروزه کارهایی برای تولید گیاهان تراریخته با رنگهای
متنوع و دیگر صفات مختلف صورت گرفته است .معموالً گیاهان زینتی
دارای مشکالتی به دلیل اشکال در هیبریداسیون جنسی هستند .این مسئله

بیشتر به دلیل هتروزیگوسیتی باال ،تعداد زیاد کروموزوم ،ذخیره ژنی ناکافی

و عقیم بودن است .برای مثال آلوپلوئیدی در کریزانتموم (گل داودی) باعث

افزایش تعداد کروموزوم آنها از  36تا  72عدد بیشتر از تعداد پایه آنها ()9

میشود .در آنتوریوم چرخه زندگی گیاه سه ساله است که موجب میشود

تا توسعه ارقام جدید بیشتر از  8تا  10سال طول بکشد .سایز بزرگ ژنوم
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است که در کنترل زمان گلدهی و توسعه اندامهای گل نقش دارند .در داودی

ایجاد کند .از دیگر مشکالت گیاهان زینتی کوتاهی عمر آنهاست .برگهای

گیاهان غیر تراریخته میشود .به منظور ایجاد تغییرات آناتومی و مورفولوژی

و در معرض قرار گرفتن با اتیلن این پیری را تشدید میکند .این زرد شدگی

افزایش بیان یکی از ژنهای این خانواده موجب گلدهی  14روز زودتر از

در گلها ،تحقیقات زیادی انجام شده است .کاهش ارتفاع گیاه نیز از طریق
انتقال ژن  GAبه داودی حاصل شده است .همچنین انتقال ژن  GAGمیتواند

گیاهان شاخه بریده اغلب اوقات قبل از رسیدن به مرحله پیری زرد میشوند

موجب از بین رفتن جذابیت گل ،کاهش کیفیت و عمر آن میشود .تولید

گلهای داودی تراریخته موجب کاهش حساسیت آنها به اتیلن شده و پیری

موجب تغییر مادگی و نافه گل به بافتی شبیه جام گل شود .استفاده از ژنهای

را به تأخیر میاندازد .توسعه نشانگرهای مولکولی و توالی ژنوم کامل گیاهان

لیسینتوس میباشد که نشاندهنده حضور سوبستراهای الکلی به عنوان بخش

که موجب واریتههای جدید تراریخته میشود .استفاده از تکنیکهایی مانند

تولید کننده سوبستراهای الکلی نیز ازجمله روشهای تولید عطر در گیاه

اساسی برای القای گیاهان تراریخته شاخه بریده محسوب میشود .اگرچه

تولید متابولیتهای خاص برای ایجاد عطر تنها از طریق واکنشهای آنزیمی
نیست و تا حد زیادی به نقش ترانسکریپشن فاکتورها ( )TFبرمیگردد.

ایجاد گیاهان تراریخته متحمل به تنشهای زیستی و غیر زیستی از جمله

دیگر فعالیتهای انجام شده در حوزه مهندسی ژنتیک گیاهان زینتی است

که توانسته است برخی ارقام رز متحمل به سرما و داودی متحمل به شوری

زینتی ،ما را به تولید ژنهای جدید و مسیرهای وابسته به آنها هدایت میکند
ZFN,TALEN ,CRISPR

پتانسیلهای الزم جهت تسهیل گیاهان زینتی را

با تغییر در ژنوم آنها فراهم میکند .البته علیرغم جنبههای علمی گیاهان

تراریخته ،موانع اقتصادی و تنظیمی در تجاری کردن گیاهان زینتی تراریخته

وجود دارد .زمان میتواند موجب کمک بیشتری جهت آزادسازی این
محصوالت باشد.

پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی،میزبان مبدعان ژاپنی گلهای آبی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  16و  17اردیبهشت ماه جاری میزبان

آزادی با اشاره به گردش مالی  200میلیارد دالری گل و گیاهان زینتی در

و ارکیدههای آبی رنگ در دنیا هستند.

زینتی آبی رنگ که با روشهای سنتی قابل تولید نیستند حداقل  60برابر

دو دانشمند برجسته ژاپنی بود که نخستین و تنها تولیدکننده رز ،میخک
دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشکده اظهار داشت :دکتر یوشیکاتزو

جهان که موتور محرکه آن تولید ارقام جدید است اظهار داشت  :گلهای

گلهای معمولی قیمت دارند لذا دستیابی به تکنیکهای مهندسی ژنتیک
تولید این گلها ارزش افزوده فوق العاده باالیی دارد.

تاناکا و دکتر ماساهیرومی به منظور بازدید و برگزاری کارگاه آموزش
اصالح مولکولی گیاهان زینتی به پژوهشکده دعوت

شدند .در این دوره آموزشی که با استقبال خوب محققان

و دانشجویان طی روزهای مذکور در پژوهشکده برگزار
شد آخرین تکنیکهای بیوتکنولوژیک بهنژادی گل و

گیاهان زینتی به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.
وی خاطرنشان کرد :امیدواریم با حضور این دو دانشمند

برجسته ژاپنی در پژوهشکده ضمن استفاده از دانش و تجارب
آنها ،زمینه همکاری با شرکت سانتوری  -تنها تولیدکننده
تجاری گلهای زینتی مهندسی ژنتیک شده  -در تولید ارقام

جدید گیاهان زینتی حاصل از مهندسی ژنتیک از ارقام بومی

در کشور فراهم شود.
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سایت ،PrometheusWiki
راهنمای پروتکل هــا در زمینه فیزیولوژی گیاهی
ایـن سـایت بـه معرفی پروتکلهـای مورد نیـاز در زمینه فیزیولـوژی گیاهی

میپـردازد و همـراه بـا آن توضیحـات و مـروری از تحقیقـات گذشـته،
اسـتانداردها ،و نیـز معرفـی منابـع بیشـتر یـا پیوندهای مـورد نیاز نیـز ارائه

میشـود .ایـن مجموعـه اطالعـات کامـل و مفیـدی را بـرای اسـتفادهکنند

تهیه کننده :مریم شهبازی

تبـادل نظـر و ارتباطـات بـه روز محققیـن برخوردار باشـند  .

زمانـی کـه پروتکلـی بـه طـور کامـل آزمایـش و تایید شـد و از اسـتاندارد

الزم برخـوردار گردیـد ،ایـن پروتکل در سیسـتم برگ طالیـی

(Gold Leaf

 )Editorial Processایـن سـایت قـرار میگیـرد و از فرمـت قابـل تصحیـح

فراهـم میسـازد کـه بـه صـورت پویـا و بـا مشـارکت داوطلبین در دسـت

خـارج و نهایـی میشـود .اسـاتید معتبر و مطرحـی مانند پروفسـور   Munns

فیزیولوژیسـتهای گیاهـی بتواننـد بـا دسترسـی آسـان بـه پروتکلهـا ،در

پروتکلهـا در دسـتههای محیطزیسـت ( خـاک و ریزوسـفر ،میکروبیـوم

تدویـن و تکمیـل اسـت .ایـن مجموعـه بـه صورتـی طراحـی شـده ،کـه

مـورد آنهـا بـه بحـث بپردازند .بـا توجه به پیشـرفت سـریع علـوم ،اکثریت

محققیـن از روشهـای مشـابه اسـتفاده میکننـد و از ایـن طریـق میتواننـد

و  Cornwellدر تهیـه پروتکلهـا مشـارکت داشـتهاند.

اطـراف گیـاه ،اتمسـفر) ،سـاختار ریشـه و انـدام هوایـی (آناتومـی و
میکروسـکوپی ،مورفولوژی و معماری و صفات زایشـی) ،کارکرد (تبادالت

ایـن روشهـا را تکـرار و بازبینـی نماینـد .در عین حـال ،نیاز اساسـی برای

گازی و فلورسـانس کلروفیـل ،تکنولوژیهـای تصویربـرداری ،روشهـای

اسـطوره یونانـی اسـت کـه آتش را بـه عنوان تکنولـوژی برتر عصر باسـتان

انتخـاب فـرد و تکـرار ،آمـار) تقسـیم بندی شـدهاند.

اسـتاندارد کـردن این روش ها وجود دارد .وجه تسـمیه این سـایت ،پرومته

بـه انسـان هدیـه نمود.

سـایت  PrometheusWikiیـک تلاش مشـترک بیـن هیات تحریریـه آن و
انتشـارات موسسـه مهـم

CSIRO (The Commonwealth Scientific and

 ) Industrial Research Organizationدر اسـترالیا اسـت کـه بـا حمایـت

شـبکه تحقیقـات بـرای فرآیند و کارکـرد گیاهی بـه فعالیت میپـردازد .این

سـایت تلفیقـی اسـت از منابـع موجود کـه از کیفیت و اعتبـار الزم به همراه
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ایزوتوپی ،روابط آبی و شـیمی بافت) و آنالیز و طرح (تیمارهای آزمایشـی،

برای اطالعات بیشتر به مقاله زیر مراجه نمایید:

Lawren Sack, Will K. Cornwell, Louis S. Santiago, Margaret M.
Barbour, Brendan Choat, John R. Evans, Rana Munns and Adrienne
Nicotra. 2010. A unique web resource for physiology, ecology and
the environmental sciences: PrometheusWiki. Functional Plant
Biology 37(8) 687693- https://doi.org/10.1071/FP10097

و برای استفاده به سایت زیر مراجعه شود:
http://prometheuswiki.org/tiki-custom_home.php
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نانوسـاختارهای هیبریدی اوره-هیدروکسـی اپاتیت برای تهیه کود نیتروژن آهسته رهش
تهیه کننده :الهه معتمدی
هرچند استفاده از فرموالسیونهای رهایش آهسته و کنترلشده با تکیه بر فناوری

نانو در سیستمهای دارورسانی و پزشکی در سالهای اخیر بسیار گسترش

یافتهاند ،اما کاربرد این فرموالسیونها به منظور انتقال مواد مغذی به گیاهان به

تازگی به عنوان یک زمینه جذاب در تحقیقات کشاورزی مطرح شدهاست .در
کشورهای در حال توسعه،

هزینههای کوددهی اغلب

قابلیت تولید در مقیاس باال را دارا میباشد .عالوه بر این ،سطح ویژه باالی

نانوذرات هیدروکسی آپاتیت موجب میشود تا ظرفیت بارگذاری اوره در این
نانوحامل باال بوده و ترکیب هیبرید نهایی از پایداری مناسبی برخوردار باشد.
این نانوهیبرید ،با داشتن  %40وزنی نیتروژن میتواند یک بستر مناسب برای

رهایش آهسته و کنترل

شده کود اوره درون خاک

به عنوان یک فاکتور اصلی

بوده و موجب افزایش

گیاهان مطرح میشود.

مصرف اوره در تولیدات

و محدودکننده در تغذیه

بنابراین توسعه تکنیکهایی
که هزینه کوددهی را

کاهش میدهند و توأم با

آن میتوانند رسانش مواد

مغذی را بصورت هدفمند و کنترلشده انجام دهند ،بسیار حائز اهمیت است.

یکی از مهمترین نهادههای کودی در کشاورزی دنیا ،ترکیب اوره است که غنی

عملکرد و کاهش میزان
کشاورزی شود.

نتایج ارزیابی میدانی این

ترکیب توسط مؤسسه
تحقیق و توسعه برنج در

سریالنکا ،بر روی گیاه مدل برنج به انجام رسیده و کارایی باالی آن مورد تأیید

قرار گرفتهاست .طی این آزمایشات ،نانوهیبرید کود اوره-هیدروکسی آپاتیت به

از نیتروژن میباشد .اخیرا در تحقیقی که نتایج آن در مجله  ACS NANOبه

میزان نصف مقدار کود اوره معمولی که کشاورزان منطقه برای تولید برنج مورد

اوره برای تغذیه گیاهان گزارش شدهاست .این نانوحاملها ،میتوانند بصورت

کود اوره معمولی عملکرد  7/3تن بر هکتار را در پی دارد ،در حالیکه نصف

چاپ رسیدهاست ،تولید نانوذرات دوستدار محیط زیست به عنوان حامل کود

استفاده قرار میدادند ،استفاده شده است .نتایج نشان داده است که کوددهی با

برنامهریزی شده جهت رهایش مواد مغذی به عنوان نانوکود استفاده شوند .در حال

این مقدار از نانوهیبرید کود اوره -هیدروکسی آپاتیت تهیه شده در این تحقیق

ترکیب در خاک شده و آلودگی زیست محیطی را ب ه همراه دارد ،حاللیت باالی

گروه تحقیقاتی اندرکنش بین گروههای آمین و کربونیل موجود در کود اوره

حاضر ،یکی از معضالت کود اوره که موجب اتالف و هدررفت بسیار باالی این

این ترکیب در آب است Kottegoda .و همکاران ،طی این تحقیق توانستهاند با

سنتز موفق نانوذرات هیدروکسیآپاتیت ( )HAو بارگذاری کود اوره در ساختار
این نانوذرات ،به فرموالسیونهای کود اوره آهسته رهش دست پیدا کنند که در

استفاده شود ،میزان عملکرد به  7/9تن بر هکتار افزایش پیدا خواهد کرد .این

را با گروههای عاملی هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاکتور مؤثر در بارگذاری

موفق و رهایش آهسته کود اوره در ساختار نانوهیبرید دانستهاند.

عین زیست سازگار بودن ،میتوانند به عنوان یک منبع غنی از نیتروژن و فسفر

برای تأمین نیاز غذایی گیاهان عمل کنند .بیوسراميکهاي کلسيم فسفاتي به
ويژه هيدروکسي آپاتيت[(  ]Ca10(PO4)6(OH)2بخش اصلي مينرالي دندان

و استخوان هستند که زيست سازگاري عالي و بافتی سخت دارند .تا کنون

مطالعات بسیاری در مورد کاربردهای نانوذرات  HAدر حوزههای علم مواد،

مهندسی بافت و پزشکی صورت گرفته است ،اما استفاده از این ترکیبات در

حوزه کشاورزی و به عنوان نانوحامل برای ترکیبات اگروکمیکال بسیار محدود
است .این گروه تحقیقاتی از روش سنتز درجا برای تولید سوسپانسیونهای
نانوهیبرید هیدروکسی آپاتیت استفاده کردهاند که یک روش آسان و مقرون

به صرفه برای تولید نانوهیبریدهای اوره اصالح شده با نانوذرات  HAاست و
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فراتر از تغییرات ســاختاری :الگوهای -5متیل ســیتوزین که
 RNAآرابیدوپســیس را شکل میدهند

تهیه کننده :کتایون زمانی

 DNAبـا اصالحـات اپـی ژنتیکـی متعددی شـکل میگیـرد که آثـار ژرفی بر

درصـد متیالسـیون بهویـژه در مکانهای  TRM4Bوابسـته بـه  m5Cدارد .عالوه

شـیمیایی کـه  RNAگیاهـان را تغییـر میدهنـد اطالعات کمی موجود اسـت

داده شـده اسـت که یک توالی  50نوکلئوتیدی در اطراف جایگاهی که  m5Cرا

پدیدار شـده اسـت .این اصالحات پس از ترجمه میتواننـد در بازهای RNA

در جایی که رشـد گل آذین و اندام هوایی در گیاهان  trm4bنرمال اسـت ،رشـد

تبدیـل زیرواحدهـای سـیتوزین بـه  -5متیـل سـیتوزین ( )m5Cاسـت که بر

میتواند به دلیل کاهش تقسـیم سـلولی در بافت مریسـتم باشـد .در واقع کاهش

بیـان ژن ،نمـو و پاسـخ بـه تنشها دارند .لیکـن در مورد بیـش از صد اصالح

موضوعـی کـه اخیـرا به عنـوان زمینهای جدید بـا نام اپی ترانسـکریپتومیک
یـا در اسـکلت قنـدی ریبـوز آن انجـام شـود .نمونـهای از چنیـن اصالحاتی

بـر این بـا بیانگـذرای  TRM4Bدر برگهـای  Nicotiana benthamianaنشـان
در برمیگیـرد بـرای بهکارگیـری  TRM4Bبه منظور اصالح  m5Cکافی اسـت.

ریشـه اولیـه کاهـش معنیداری را در مقایسـه با گیاهان طبیعی نشـان میدهد که

پایـداری و ترجمـه  ،tRNAو پـردازش ،سـاختار و ترجمه  rRNAدر بسـیاری

معنیداری در فعالیت میتوزی در ریشـههای گیاهان  trm4bدر مقایسـه با گیاهان

کمـی دربـاره نقـش  m5Cدر RNAهایـی بـا فراوانـی کـم هماننـد  mRNAو

( B1;1-GUSکـه فعالیـت میتـوزی را نشـان میدهد) با گیاه طبیعی در مقایسـه با

از ارگانیسـمها اثـر میگـذارد .بـه دلیل چالشهـای تکنیکی ،اطالعات بسـیار
 RNAهـای گوناگـون غیـر رمزکننـده ) noncoding RNAs (ncRNAsوجـود
i

دارد .آنزیمهایـی که واسـطه متیالسـیون  m5Cهنوز شـناخته نشـدهاند.

طبیعی تایید شـده اسـت کـه با اسـتفاده از تالقی الیـن گزارشـگر ProCYCLIN

گیاه  trm4bمشـاهده شـده اسـت (شـکل  .)1از آنجا که  m5Cمتیل ترانسـفرازها

در تنظیـم کنندههـای پاسـخگو بـه تنشهـای اکسـیداتیو دارای اهمیت هسـتند

 Davidو همکاران در سـال  2017با بررسـی الگوی  m5Cدر آرابید وپسـیس

پاسـخ گیاهـان  trm4bبـه ایـن تنشهـا نیـز بررسـی شـده اسـت و نتایج نشـان

مطالعاتـی را انجـام دادنـد .تحقیقـات آنها ترکیبـی از ایجاد تغییـر در  RNAبا

افزایـش مییابـد ولـی در پاسـخ بـه تنش شـوری بـدون تغییر اسـت .این نتیجه

ریشـه ،اندامهـای هوایـی و سـیلیک بـود .تیمـار  RNAبا بیسـولفیت به طور

اسـت .فنوتیپهای جهش یافته ممکن اسـت به دلیل تغییر در سـطوح  m5Cدر

بـر روی  m5Cاثـری نـدارد و ایـن امـکان پدیـد میآیـد کـه زیـر واحدهای

شـناخته شـده ،این مسـاله زمینه مناسـبی برای پژوهشهای آتی اسـت .ژنهای

تالیانا از طریق  single-nucleotide resolutionو بررسـی کلی ترانسـکریپتوم،
کمـک بیسـولفیت و سـپس توالییابـی نسـل دوم  Illuminaاز بافتهـای

انتخابـی سـیتوزین را آمیـن زدایـی نموده و به اوراسـیل تبدیـل مینماید ولی

تغییـر یافتـه سـیتوزین و همینطـور زیرواحدهـای باقیمانـده  m5Cبـا تکنیک

داده اسـت که در گیاهان جهش یافته  trm4bحساسـیت به تنشهای اکسـیداتیو
بیانگـر عملکـرد آنزیم  TRM4Bدر آرابیدوپسـیس در پاسـخ به تنش اکسـیداتیو
tRNAهـا باشـد ( که منجر به کاهـش پایداری  tRNAمیشـود) و نه mRNAهای
مرتبـط بـا تنـش اکسـیداتیو در ایـن گیاهان جهش یافتـه حتی در شـرایط کنترل

توالییابـی  Illuminaشناسـایی شـوند .با همردیفـی خوانشهـای  Illuminaبا

شـده نیـز فعال میشـوند که نشـان میدهد فنوتیپ ریشـه کوتاه گیاهـان trm4b

 RNAو در هـر سـه بافـت و همچنیـن الگـوی ویـژه بافت اصالحـات m5C

پدیـده کـه آیـا اصالحـات  m5Cدر mRNAهـا یـا  ncRNAهای دیگـری غیر از

ترانسـکریپتوم آرابیـد و پسـیس ،صدها جایگاه جدیـد  m5Cدر انواع مختلف
شناسـایی شد.

این تحقیقات سـپس بر روی یک جهشیافته آرابیدوپسـیس با جهش در ژن در

) tRNA-specific methyltransferase 4b (trm4bکـه یک  RNAمتیل ترانسـفراز
i

اسـت متمرکز شد RNA ،متیل ترانسـفراز اصالح  m5Cدر  mRNAو دیگر انواع
ncRNAها را بر عهده دارد .بررسـی و مقایسـه ترانسـکریپتوم بافت ریشـه ،اندام

هوایـی دانهرسـت و سـیلیکهای گیاهان جهـش یافته  trm4bبـا گیاهان طبیعی
با اسـتفاده از تکنیـک توالییابـی بیسـولفیت ) RNA (bsRNA-seqجایگاههای
i

بیشـماری را با کاهش متیالسـیون یا عدم متیالسـیون در مقایسـه با گیاه طبیعی

آشـکار کرده اسـت که نشـاندهنده نقش آنزیم  TRM4Bدر تشـکیل بسیاری از

جایگاههـای  m5Cدر انـواع گوناگون  RNAدر هر سـه نوع بافت گیاهی اسـت.
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در حقیقـت بیـش بیـان این آنزیم منجر به افزایش سـه تـا  124برابری در

احتماال با واسـطه فعالسـازی بخشـی از مسـیرهای تنش اکسـیداتیو اسـت .این

 tRNAهـا بـه جـای آنکه پدیـدهای تصادفی در نظر گرفته شـوند از نظر زیسـتی

مهـم اسـت یـا خیر ،موردی اسـت که باید روشـن شـود .نقشـهبرداری  m5Cدر

آرابیدوپسـیس ابـزار الزم برای پاسـخگویی به این مسـاله جالـب را تهیه میکند  .
شکل  :1مشاهده فعالیت
ژن گزارشگر GUS

تحت کنترل پروموتر
 ProCYCLIN B1در

گیاهان طبیعی و گیاهان
جهش یافته  trm4bبا
رنگ آمیزی GUS.

.Bars= 100 um
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جذب باکتری و ســرکوب سیســتم "درک حد نصاب" توسط نماتد
یک عامل موثر بــر جمعیت باکتریایی خاک
 Caenorhabditis elegansیـک نماتـد باکتـری خـوار اسـت کـه در

خاک،

تهیه کننده :اکرم صادقی

 .aaeruginos Pاز سیسـتم دیگـری غیـر از کشـتن آن اسـتفاده میکنـد .ایـن

کمپوسـت و میوههـای در حال پوسـیدگی زندگی می کند .بـر همکنشهای

نکتـه که نماتدها با تنظیم ترشـحات خود بر اکوسیسـتم و فلـور میکروبی آن

دوری از میکروبهـای بیماریـزا و دیگـر فعالیتهای ضـروری اکولوژیکی

خـود جـذب کـرده و در برابـر عوامـل بیمارگـر از خـود دفاع کننـد میتواند

شـیمیایی بـرای جفتگیـری ،تشـخیص تراکـم جمعیـت ،تشـخیص غـذا،

نماتـد مـورد نیـاز اسـت .اگرچـه ایـن موجـود یکـی از بهتریـن مدلهـای
مطالعه شـده در زیستشناسـی اسـت اما در مورد پیامهایی که

C. elegans

از آنهـا بـرای تعامـل شـیمیایی بـا محیط زیسـت و یا دفـاع از خود اسـتفاده

میکنـد اطالعـات اندکـی در دسـت اسـت .معمـوال مولکولهـای کوچـک

عامـل و آغازگـر شـروع ارتبـاط بـرای اکثـر موجـودات هسـتند .باکتریهـا،

قارچهـا و گیاهـان انواعـی از مواد شـیمیایی کـه موجودات دیگـر را جذب
و یـا دور میسـازد آزاد میکننـد .ریشـه گیاهان ترشـحاتی دارند کـه قادرند

میکروبهـا را از بیـن ببرنـد .ایـن ترشـحات ضـد میکروبـی در پاسـخ بـه

عوامـل بیماریـزا افزایـش پیـدا میکننـد .گونههـای متعـددی از باکتریهـا

تاثیـر دارنـد و میتواننـد منابـع غذایی باکتریایی مـورد نیاز خود را به سـمت

جهـت تغییـر فلـور میکروبی خـاک به نفـع گیاه یـا گیاهان خـاص زراعی و

یـا حفـظ جنگلهـا و منابع طبیعـی جالـب توجه و مفید باشـد.

چـه نتایـج ایـن پـروژه خطـوط پایـه را بـرای مطالعـات آتـی رسـم میکند

امـا تنهـا درکـی سـطحی از میکروبیـوم ارائه کرده و الزم اسـت که توسـعه

پیـدا کنـد و کامـل شـود .ایـن دانشـمند زن خـود بـر روی مطالعـات عمیق
در مـورد چگونگـی برهمکنـش گیاهـان و باکتریهـا کـه بـرای درک نقش

میکروبهـا در سلامتی گیـاه ضـروری اسـت ،متمرکز شـده اسـت  .

منبعJ Chem Ecol. 2009 35(8): 878–892 :

مـوادی از گـروه اسـیل هوموسـرین الکتـون ()acyl homoserine lactones

را بـرای نشـان دادن تراکـم سـلولی خـود در یـک محل که به سیسـتم درک

حـد نصـاب ( )quorum sensing - QSمعـروف اسـت ،فعالسـازی عوامـل

بیماریزایـی و تجمـع در سـاختاری بـه نـام بیوفیلـم ترشـح میکننـد .برخی

از گیاهـان و قارچهـا ترکیباتـی تولیـد میکنند کـه سیسـتم  QSباکتریایی را
مختـل میکند.

بررسـیهای دقیـق مشـخص کـرده اسـت کـه ترشـحات نماتـد حـاوی 36

متابولیـت شـناخته شـده شـامل اسـیدهای آلـی ،اسـیدهای آمینـه و قندهـا
در مقادیـر نسـبتا بـاال اسـت .غلظـت برخـی از ایـن ترکیبـات در ترشـحات
نماتـد بـه مرحله تکاملـی آن مرتبط اسـت .بازکنش شـیمیایی ()chemotaxis

ترشـحات نماتد با اسـتفاده از باکتری سـودوموناس پوتیـدا (Pseudomonas

 )putidaکـه یک باکتری محرک رشـد گیاهی اسـت ،سـودوموناس ایروژنوزا

( )aaeruginos Pseudomonasکـه یـک باکتـری بیمارگـر نماتد اسـت و ای
کـوالی ( )E. coliیـک باکتری بیتحرک به عنوان کنترل بررسـی شـده اسـت.

نتایـج ایـن بررسـیها نشـان داد کـه ترشـحات نماتـد میتوانـد هـر دو گونه

سـودوموناس را بـه عنـوان منابـع غذایـی به سـمت خـود جذب کنـد و هیچ

تاثیـر ضد باکتریایـی بر گونه بیماریزا ندارد .هر چند ترشـحات نماتدهایی که

در مرحلـه بلوغ و اوایل آن هسـتند از سیسـتم  QSباکتـری بیماریزای دیگری
بـه نـام ( )Vibrio fischeriکـه معمـوال در آب و خـاک وجـود دارد ممانعـت

میکننـد .پژوهشـگران احتمـال میدهنـد نماتـد برای دفـاع در برابـر بیمارگر
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