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ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی منطقه شمال کشور افتتاح و مورد
بهره برداری قرار گرفت.
صفحه 3

شماره چهارم دی  1395خورشیدی

دراین شماره میخوانید
 ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. بازدید نماینده شهرستان رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور گزارش سفر به دانشگاه گرینویچ لندن نشست نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی با مدیران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید معاون توسعه فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه در حال احداث ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی انتخاب نماینده اعضای هیأت علمی در کمیته منتخب هیأت ممیزه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از پروژه ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ارتباط با شرکتهای خصوصی و تجاری سازی دستاوردهای محققان ایمنی و سالمت محصوالت کشاورزی از اهداف اصلی کمیته فناوری نانو بازدید پروفسور راشمر استاد دانشگاه مک کوئین استرالیا از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی -انتشار مقاله عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مجلهای با ضریب تاثیر باال
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سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشـور افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
مراسـم افتتاح سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه

مـورد تهدیـد قـرار میدهد ،بـه درآمدزایی بـاالی طرحهـای بیوتکنولوژی

حضـور آقای دکتـر زند ،معاون وزیـر و رییس سـازمان تحقیقات ،آموزش

بـا انتقـال دانـش فنـی تولیـد بـذر سـالم حاصـل از کشـت بافت از سـوی

شـمال کشـور در سـاعت  19:30روز پنجشـنبه مـورخ  1395/6/25بـا

و ترویـج کشـاورزی و حجـت االسلام حـاج آقـا سـعیدیان نماینـده ولی
فقیـه در سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،آقـای الهوتی

رییـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیالن در مجلس شـورای اسلامی ،دکتر

جعفـرزاده نماینـده مردم گیلان در مجلـس و نماینده فرماندهی کل سـپاه

اسـتان گیلان پـس از پردهبرداری از لـوح یادبود و بریدن روبان آغاز شـد.
در ادامـه میهمانان ضمن بازدید از نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـکده ،با
فعالیـت های مهم پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ایـران و مخصوصا

پژوهشـکده منطقه شـمال کشور آشـنا شدند.

 -تقدیر بنیاد ملی نخبگان کشور از دانشجوی دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در مراسـم بهرهبـرداری از
سـاختمان جدید سـخنرانی داشـتند .ایشـان بیان داشـتند که اجـرای برنامه

خودکفایـی در تولیـد بذر سـالم سـیبزمینی یکی از دسـتاوردهای بسـیار

مهـم پژوهشـکد ه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران اسـت .ایشـان اضافـه
نمودنـد" :ایـران اکنـون بـا تولیـد سـاالنه  5میلیـون تـن سـیبزمینی رتبـه

فرازهایـی از بیانـات مقـام معظـم رهبری

 -تفاهمنامه همكاريهاي علمي بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان منعقد شد

 -بازدید دانشجویان جدید مقطع دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده

در ادامـه جنـاب آقـای دکتـر اسـکندر زنـد معاون وزیـر و رییس سـازمان

شـود ".ایشـان انجـام پژوهشهـای هدفمنـد بـا اسـتفاده از فناوریهـای

مراسـم سـرکار خانم دکتر خوشخلقسـیما ،رییس پژوهشـکده ضمن ارائه

کشـور ،به تاریخچه تاسـیس پژوهشـکده

 -سرقت علمی و نقض حقوق پدیدآورندگان در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

صرفهجویـی ارزی شـده اسـت را مثـال ملموس آن دانسـتند.

پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و همچنین پخش سـرود ملی ،در ابتدای

 -انتصاب دکتر ابوالقاسم محمدی به سمت مشاور رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

 -آمار و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشـکده بـه بخـش خصوصـی کـه منجـر بـه بیـش از 29میلیـون دالر

سـیزدهم جهـان را بـه خـود اختصاص داده کـه جبران کسـری واردات آن

و ریاسـت محترم جمهوری در خصوص

 -تصمیمات جدید کمیته رفاهی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ابالغ شد

کشـاورزی اشـاره نمودند و برنامه خودکفایی تولید بذر سـالم سـیبزمینی

ضـرورت اسـتفاده از بیوتکنولـوژی در
بیوتکنولوژی کشـاورزی ایران ،ماموریت
هـا و اهـداف آن ،دسـتاوردهای مهـم

پژوهشـکده در طـی سـالهای گذشـته،
و فعالیـت هـای مهـم جـاری پرداختنـد.
در ادامـه ایشـان ضمـن تبییـن فعالیت ها

سـاالنه بـرای کشـور  29میلیـون دالر صرفهجویـی ارزی را شـامل مـی-

نویـن را از ماموریتهـای مهم پژوهشـکدههای بخش کشـاورزی دانسـتند
و اشـاره داشـتند کـه تولیـد پروبیوتیکهـای مکمـل خـوراک دام و طیور،

فرموالسـیون غنیسـازی مـواد غذایـی ،آرایشـی وبهداشـتی بـا اسـتفاده از
ریزجلبکهـا ،تکثیـر انبـوه پایههـا و ارقـام تجـاری پسـته و پژوهشهـای

مرتبـط بـا انـواع گیاهـان داروئـی ،آبزیـان و ماهیـان خاویاری تنها بخشـی
از مطالعـات کاربـردی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایران اسـت.

در ادامـه ایشـان اعلام داشـتند ۴۰" :درصد بودجه سـازمانی ،صـرف امور
تحقیقاتـی در  ۲۰مؤسسـه پژوهشـی کشـاورزی میشـود و  ۶۰درصـد آن

 -بازدید دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران از بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

و اهـداف پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی منطقـه شـمال کشـور در

بـرای حقـوق پرسـنل اسـت .بـه عبارتـی  ۲۵۰میلیـارد تومـان بـه صورت

 -یک استراتژی جدید برای مبارزه با آفات

مترمربـع و زیربنـای  3600مترمربـع با فضـای آزمایشـگاهی و اداری و نیز

میشـود".

 صنعت بیوگاز :اهمیت ،جایگاه ،محیط زیست و اقتصاد افزایش قابل توجه تراریزش تک لپهای با بیان همزمان دو ژن ذرت نگاهی تازه به باکتریهای تثبیت کننده ازت :اکتینومیستها نقش میکروارگانیسمهای تثبیت کننده ازت و بررسی روابط همزیستی بین آنها پوشش خوراکی نانویی که میتواند مدت زمان ماندگاری مواد غذایی را افزایش دهد دانشمندان شواهد ژنتیکی را کشف کردند که نشان میدهد "ما آنچه که میخوریم هستیم" تقدیر از فنآور برتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور وزرای علوم و جهاد کشاورزی جشن پژوهش و فناوری در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد -سومين جشنواره دانش آموزي زيست فناوري با حضور فعال پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي برگزار شد
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رشـت ،اشـاره داشـتند کـه ایـن پژوهشـکده در زمینی به مسـاحت 7000
 370مترمریـع فضـای گلخانهای در سـال  1385راهانـدازی و در حوزههای
جانـوری و گیاهـی شـروع به فعالیـت نموده اسـت .مهمتریـن فعالیتهای

ایـن پژوهشـکده بیوتکنولـوژی دام ،طیور و آبزیان اسـت که به اسـتفاده از
فناوریهـای جدیـد بیوتکنولـوژی مثـل امیکسهـا و مهندسـی ژنتیـک در

سـاالنه بـرای تحقیقـات زیرمجموعههـای مختلـف کشـاورزی هزینـه

دکتـر اسـکندر زنـد با اشـاره بـه اینکـه امسـال اولویـت سـازمان ،پیگیری

پروژههـای اقتصـاد مقاومتـی اسـت ،افـزود" :پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ،تاکنون دو پروژه مهم در بذر سـیبزمینی و سـیب را عملیاتی

اصلاح ژنتیکـی و همچنیـن بهبود خـوراک و مکملهای دامـی میپردازد.

همچنیـن از دیگـر فعالیتهـای ایـن پژوهشـکده ،اسـتفاده از فناوریهـای
جدیـد بیوتکنولـوژی در حـوزه گیاهـی شـامل برنـج ،زیتـون و مرکبـات،

حشـرات صنعتـی ماننـد کـرم ابریشـم و زنبور عسـل و گونههـای مختلف

طیـور و انـواع آبزیان اسـت.

ایشـان بـا بیـان اینکـه دو عامل مهـم مانند خشـکی و بیکاری کشـورمان را
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کـرده کـه طبـق برآوردهـا عایـدات اقتصـادی آن بـه انـدازه  ۵۰درصد کل

کشـاورزی در کالم محور توسـعه میباشـد ولی در عمل اینچنین نیسـت

گرفتـه بود".

کشـاورزی تخصیص داده شـده اسـت ،در حالی که کشـاورزی خود را در

و در برنامههـای توسـعه اول تـا پنجـم کشـور  4الی  5درصـد اعتبارات به

هزینههایـی اسـت کـه دولـت در سـال گذشـته بـرای تحقیقـات در نظـر
وی خاطرنشـان کـرد" :بیوتکنولـوژی از رشـتههای جدیـدی اسـت کـه

جنـگ و همچنیـن در تحریـم کارآمد نشـان داده اسـت.

انـدازه کافـی سـرمایهگذاری نکـرده و بسـیاری از پتانسـیلهای آن مغفـول

همچـون آقـای شـجاع مشـاور عالـی معـاون اول رییـس جمهـور و رییس

در پایـان مراسـم دکتـر خوشخلقسـیما از حضـور میهمانـان ارجمنـدی

ظرفیـت بسـیار باالیـی دارد ،امـا متأسـفانه کشـور مـا در ایـن ارتبـاط بـه

سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی کشـور و دکتـر زند معاون وزیـر و رییس

مانـده اسـت .ایـن در حالی اسـت که کشـوری مانند کوبا کـه در تحقیقات

سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و حـاج آقـا سـعیدیان

بیوتکنولـوژی پیشـرو محسـوب میشـود ،سـالهای قبـل پروژههـای

نماینـده ولـی فقیـه در سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی و

گوناگونـی را شـروع کـرده و اکنـون یکـی از موفقتریـن کشـورها اسـت.

بـه گفتـه دکتـر زنـد ،سـرمایهگذاری در تحقیقـات بیوتکنولـوژی ،میتواند
بین  ۳۰تا  ۵۰درصد سـودآوری داشـته باشـد .بنابراین یکی از راهکارهای

بهبـود وضعیـت اقتصـادی اسـت که بـا فراهم شـدن زیرسـاختها باید آن

را پیـش بـرد .وی دربـاره سرنوشـت محصـوالت تراریخته در ایـران ادامه
داد :ایـن مقوله سـه بخـش دارد :تحقیقات ،تولید داخلـی و واردات .بخش

نخسـت را میتـوان یکـی از اجـزای الینفـک پیشـرفت کشـور دانسـت.

بنابرایـن محققـان ما باید بـه جدیدترین علوم و فنـون بیوتکنولوژی آگاهی
کامـل داشـته و مـا نیـز آن را بـه شـدت دنبـال میکنیـم ،زیـرا قانـون هـم

بـه هیـچ عنـوان پژوهـش در ایـن زمینـه را محدود نکـرده اسـت .در تولید
داخلـی نیـز قانون ایمنی زیسـتی به واسـطه کمیته ویژه خـود ،تمام جوانب

یـک محصـول تراریختـه را سـنجیده و پـس از تأییـد ،اجازه رهاسـازی به
آن را خواهـد داد .امـا مهمتریـن بخـش مربـوط بـه بحث واردات اسـت و

بـهنظـر میرسـد آنهایی که نسـبت بـه مبحـث تراریخته احسـاس نگرانی
میکننـد ،بایـد بیشـتر در ایـن بخش تمرکـز کنند.

دکتـر زنـد تصریـح کـرد" :اکنـون بخـش عمـدهای از تغذیـه دام بهویـژه

طیـور کشـور و همچنیـن روغن مصرفی ،تراریخته هسـتند کـه در صورت
قطـع واردات ،قطعـا امنیـت غذایـی کشـور بـه خطـر خواهد افتـاد ،این در
حالـی اسـت که نمونههـای غیرتراریخته ایـن محصوالت یـا در دنیا وجود

نـدارد یـا اگـر هـم باشـد ،قیمـت بسـیار باالیـی خواهـد داشـت .بنابراین
تصمیمگیـری در ایـن زمینـه بایـد حسـاب شـده و دقیـق صـورت گیرد".

وی معتقـد اسـت" :اکنـون جهتگیریهـا و مخالفتهـا بیشـتر علیـه
تحقیقـات اسـت و ایـن موضـوع بـه صلاح منافـع ملـی نیسـت .چـرا که

محققـان داخلـی بایـد بـه آخریـن اطالعـات دنیـا مجهـز شـده و هیـچ

شـخصی نگـران رهاسـازی نباشـد ،زیـرا کمیتـه ایمنـی زیسـتی ،بـر تمـام

جوانـب احاطـه کامـل دارد .بنابرایـن غیرمتخصصـان نیز نباید بـا اظهارات
غیرکارشناسـی ،آرامـش جامعـه را بـه هـم زده و ذهـن مـردم را نسـبت به

موضـوع تراریختـه مغشـوش کننـد".

مهـرداد بائـوج الهوتـی ،رئیس مجمـع نماینـدگان گیالن ،سـخنران بعدی
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ایـن مراسـم بـود .وی ضمن قدردانـی از عوامل و دسـتاندرکاران

ایـن مجموعـه ،نقـش پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی شـمال کشـور
را در آسیب شناسـی و بهبـود عملکـرد محصـوالت دامـی و کشـاورزی

آقـای الهوتـی رییـس مجمـع نمایندگان اسـتان گیلان در مجلس شـورای

اسلامی و آقـای دکتر جعفـرزاده نماینده مردم گیلان در مجلس و نماینده

فرماندهی کل سـپاه اسـتان گیالن و دیگر مسـئوالن محلی تشکر و قدردانی

نمودنـد .همچنیـن با اهـدا لوح از زحمات مسـئولین درگیـر در تکمیل این
سـاختمان شـامل دکتـر سـید ضیاالدین میرحسـینی ،دکتر علیرضـا ترنگ و

دکتـر فضـل اله افـراز قدردانی شـد.

گیلان مهـم دانسـت و ضمن اشـاره بـه وضعیـت نامطلوب کشـاورزی در
اسـتان گیلان ،بـه لـزوم پیادهسـازی نتایـج تحقیقـات کاربـردی مبتنـی بر

فناوریهـای نو در حل معضالت بخش کشـاورزی کشـور و اسـتان گیالن

اشـاره داشـتند .ایشـان بـه مشـکالت و معضلات کشـاورزان تولیـد کننده

برنـج ،ابریشـم ،چـای و مرکبـات و از دسـت رفتـن بسـیاری از فرصتهـا
در خصـوص صنایـع وابسـته بـه آنهـا داشـتند و تاکیـد کردنـد مـا بایـد با
اسـتفاده از فناوریهـای نویـن موانـع تبدیـل دانش بـه ثروت را شناسـایی

کـرده و از سـر راه برداریـم در غیر اینصـورت با بحرانها و رکود بیشـتری

مواجـه خواهد شـد .ایشـان خاطرنشـان کردند کـه تبدیل دانـش به ثروت
کار عظیمـی اسـت کـه مجموعـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و

مناطـق وابسـته آن در ایـن عرصـه پیشـرو بوده و توانسـتهاند رسـالت خود
را بـه نحـو احسـن انجـام دهنـد و در اجرای ایـن امر به سـرکار خانم دکتر

خوشخلقسـیما و عوامـل و دسـتاندرکاران ایـن مجموعـه ارزشـمند
تبریـک و عرض خسـته نباشـید داشـتند.

آقـای شـجاع مشـاور عالی معـاون اول رییس جمهـوری به عنـوان آخرین

سـخنران مراسـم افتتاحیـه ،ضمـن عـرض پـوزش بـه دلیـل عـدم حضـور
آقـای دکتـر نوبخت معـاون اول رییس جمهـور و رییس سـازمان مدیریت

و برنامهریـزی کشـور و بـا عـرض تبریـک افتتـاح و بهرهبـرداری از ایـن

مجموعـه علمـی ،اظهـار داشـتند" :در طـی ایـن سـالها ،شـاهد زحمـات

دلسـوزانه و پیگیـری مصرانـه سـرکار خانـم دکتـر خوشخلقسـیما بـه

همـراه آقـای دکتر افراز مدیـر پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی منطقه
شـمال کشـور بـرای دریافـت اعتبـارات بـرای تکمیـل ایـن طـرح بـزرگ

بودهانـد و ایـن کار را بـه نحـو احسـن بـه اتمـام رسـاندند ".وی با اشـاره

بـه سـابقه  70سـاله تحقیقات در بخش کشـاورزی از عـدم توجه به بخش
خصوصـی گالیـه نمودنـد ،همچنیـن علـت عقـب ماندگـی و عـدم رشـد

بخـش کشـاورزی را نبـود اعتبـارات کافـی دانسـته و اظهـار داشـتند کـه

بازدید نماینده شهرسـتان رشـت و عضو کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشـاورزی منطقه شمال کشور
با هدف آشـنایی با فعالیت محققین در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
منطقه شـمال کشـور و بازدید از سـاختمان جدید آن ،نماینده مردم شـریف
شهرسـتان رشـت در مجلـس شـورای اسلامی در تاریـخ  95/7/19از ایـن
پژوهشـکده تحقیقاتـی بازدید کرد.
مهنـدس کوچکینـژاد کـه عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس
شـورای اسلامی نیـز میباشـد ،ضمن بازدید از پژوهشـکده شـمال کشـور،
بـه بررسـی مسـائل مراکـز پژوهشـی بـه ویـژه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی پرداختنـد .طـی ایـن بازدیـد دکتـر افـراز رییـس پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـمال کشـور بـه توضیحاتـی دربـاره طرحهـای
پژوهشـی و اهـداف آنهـا ،توانمندیهـای پژوهشـکده و نیازمنـدی آن بـه
گفتگـو پرداخـت .عضـو کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای
اسلامی با توجه به اشـرافی که نسـبت به مسـائل آموزشـی و پژوهشـی و

جایـگاه پژوهـش در عرصه کشـاورزی داشـت ،در زمینه بررسـی مشـکالت
بـه ویـژه تامیـن اعتبـارات کافی بـرای تکمیل سـاختمان جدیـد و تجهیزات
مـورد نیاز قـول مسـاعدت داد.
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بازدیـد معاون رییس جمهور و
رییس سـازمان برنامه و بودجه از پژوهشـکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور
دکتـر محمدباقـر نوبخت معاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان برنامه و بودجه،

نوبخـت از پژوهشـگران خواسـت تـا بـا دلگرمی به پژوهـش خود ادامـه دهند و

از سـاختمان جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی منطقه شـمال کشـور

مطالـب خویـش را به زبـان علمی مطـرح و از آن دفـاع کنند.

بازدیـد کرد .این پژوهشـکده ،یکـی از مدیریتهای مناطق چهارگانه پژوهشـکده

دکتـر محمدباقـر نوبخـت روز شـنبه در حاشـیه بازدیـد از سـاختمان جدیـد

بیوتکنولوژی کشـاورزی ایران وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی اسـت.

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی منطقـه شـمال کشـور در رشـت ،افتتـاح

اقدامات برای تاسـیس این مرکز از سـال  1393آغاز و در سـال  1385افتتاح شـد.

سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی منطقه شمال کشور را سند

سـاختمان جدیـد این پژوهشـکده نیز در
تاریـخ  95/6/25بـا حضـور مسـئولین
مملکتـی افتتـاح شـد .حـدود 70درصد

رویکرد و نگاه دولت حمایت از توسعه،
تحقیقات و تولید محصوالت تراریخته است

قابـل توجهـی از اهتمـام دولـت یازدهـم
بـه امـر پژوهـش و تحقیقـات دانسـت و
گفـت" :اعتبـاری کـه بـرای احـداث و

تحقیقـات این پژوهشـکده بیوتکنولوژی

تقویـت ایـن پژوهشـکده طـی  10سـال

جانوری شـامل دام ،طیـور و آبزیان و 30

تزریـق شـده بـود ،معـادل  27میلیـارد

درصـد آن نیـز مبتنـی بـر بیوتکنولـوژی

ریـال بـود ،اما طی دو سـال گذشـته35 ،

گیاهـان اسـتراتژیک منطقـه متمرکـز

میلیـارد ریال برای تکمیل این سـاختمان

میباشـد.

تخصیـص داده شـد ".معـاون ریاسـت

در جریـان ایـن بازدیـد ،دکتـر محمدباقر

جمهـوری همچنین در جمـع خبرنگاران

نوبخـت و هیـات همـراه پـس از بازدید

افـزود" :اعتبارات پژوهشـی برای امسـال

از نمایشـگاه معرفـی توانمندیهـای

حـدود  150هـزار میلیـارد ریـال پیـش

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی،

بینـی شـده که این اعتبار نسـبت به سـال

طی سـخنانی با بیان اینکه امسـال اعتبارات پژوهشـی صددرصد نسـبت به سـال

گذشـته ،صددرصـد افزایـش داشـته اسـت ".وی با یادآوری اینکه پارسـال سـهم

گذشـته افزایـش یافتـه ،گفـت" :مصمم هسـتیم بودجـه تحقیقاتیمـان را از تولید

پژوهـش از تولیـد ناخالـص داخلـی نیـم درصد بـود ،اظهار کـرد" :بـرای افزایش

ناخالـص ملـی ،تـا یـک درصـد در سـالجاری افزایـش دهیـم ".همچنیـن معاون

یـک درصـدی بودجه تحقیقاتـی از تولید ناخالـص داخلی ،مکانیزمـی در جدول

رئیـس جمهـوری در پاسـخ به سـوال خبرنـگاران دربـاره رویکرد دولـت یازدهم

 14قانـون بودجـه دیدهایـم کـه بتوانیم از مجموعـه اعتبارات عمومی ،بـه گونهای

دربـاره محصـوالت تراریختـه گفـت" :رویکرد و نـگاه دولت حمایت از توسـعه،

اسـتفاده کنیـم کـه این سـهم افزایش یابـد ".دکتـر نوبخـت ادامـه داد" :تنگناهای

تحقیقـات و تولیـد ایـن محصوالت اسـت".

فراوانـی در راسـتای اجـرای این تصمیـم وجـود دارد ،اما مصمم هسـتیم در نیمه
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دوم امسـال ،ایـن اقـدام را انجـام دهیـم" .رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه گفت:

مـاه دانشـگاهها ،موسسـههای آمـوزش عالـی و مراکـز تحقیقاتی نیز بـه طور صد

"همچنیـن تـا پایـان برنامـه ششـم توسـعه ،سـهم پژوهـش را تـا سـه درصـد از

درصـد تخصیص داده شـده اسـت".

تولیـد ناخالـص داخلـی افزایـش خواهیـم داد ".وی بیـان کـرد" :طبـق تاکیـدات

رئیـس سـازمان برنامه و بودجه گفـت" :اگرچه با توجه به عقـب ماندگی تاریخی

رهبـر معظـم انقلاب ،اعتبارات برای نوآوری ،شـکوفایی و توسـعه علمی کشـور

در سـالهای گذشـته ،راه درازی را در پیـش داریـم ،امـا میخواهیـم بـه آنچـه

در اختیـار دانشـگاهها ،واحدهـای پژوهشـی و واحدهـای فنـاوری کشـور قـرار

خواسـته و مدنظـر رهبـری اسـت ،برسـیم و دولـت تدبیـر و امید ایـن حرکت را

میگیـرد" .معـاون رئیس جمهـوری بیان کرد" :بـا وجود مضیقههـای مالی دولت،

آغـاز کرده اسـت ".وی با مقایسـه آمار شـرکتهای دانـش بنیان در ابتـدای روی

توجه به آینده توسـعه کشـور مطابق با الگوی اسلامی  -ایرانی پیشـرفت ،هرگز

کار آمـدن دولـت یازدهـم و در حـال حاضر گفت" :طی دو سـال گذشـته ،تعداد

از نظـر دولـت تدبیـر و امیـد دور نبـوده اسـت ".وی گفـت" :از ابتـدای امسـال

دو هـزار و ششـصد شـرکت دانـش بنیان در کشـور ثبـت شـدهاند در صورتی که

تاکنـون ،اعتبـار تملـک داراییهای سـرمایهای واحدهای پژوهشـی و دانشـگاهها

تعـداد شـرکتهای دانـش بنیـان در کشـور در ابتـدای دولـت یازدهـم 55 ،مورد

بـرای تجهیـز و تکمیـل به صـورت صد درصد ابالغ شـده که طـی روزهای آینده

بـوده اسـت ".بـه گفتـه دکتـر نوبخـت ،این شـرکتها نـه تنهـا تولید ثـروت می

آن را دریافـت خواهنـد کـرد" .دکترنوبخت یادآور شـد :اعتبارات هزینهای شـش

کننـد بلکـه در حـال صادرات نیز هسـتند.

گزارش سـفر به دانشـگاه گرینویچ لندن
تهیه کننده :مریم جعفرخانی کرمانی
دکتر مریم جعفرخانی کرمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

کشـاورزی به نمایندگی از بخش تحقیقاتی کشـت بافت و سلول گیاهی در
کنفرانسـی با عنوان "پیشـرفتهای اخیر در ویروسشناسـی (ویروسهای

گیاهی)" در تاریخ  7-9سـپتامبر  2016برابر با  17تا  19شـهریور  1395در

دانشـگاه گرینویچ لندن در کشور انگلستان شرکت نمود.

کنفرانـس بینالمللـی" پیشـرفتهای اخیـر در ویروسشناسـی گیاهـی" با
شـرکت حـدود  150محقـق و پژوهشـگر
از 30کشـور دنیا میزبان شـرکتکنندههایی

از کشـورهای آفریقـای جنوبـی ،فرانسـه،
سـوئیس ،پاکسـتان ،مجارسـتان ،بلژیـک،
آلمان ،اسـلوانی ،انگلستان ،استرالیا ،فنالند،

اسـپانیا ،سـوئد ،آمریکا ،اطریش ،لهسـتان،
ایـران ،مالـزی ،چیـن ،کره جنوبـی ،برزیل،

آن بـود که آینده تحقیقات ویروس شناسـی مسـتلزم اسـتفاده از این روش
و روشهـای مشـابه اسـت کـه در مقایسـه بـا روشهـای موجـود ردیابی

ویروسهـای گیاهـی دقـت و سـرعت عمـل بـاال دارنـد .البته در مقایسـه
بـا سـایر روشهـای توالییابـی بسـیار مقـرون به صرفهتـر نیز میباشـند؛

بـه عنـوان مثـال هزینـه توالییابـی ژنـوم انسـان بـا روش ( Sangerروش
متـداول کنونـی) در حال حاضـر  6میلیون

پونـد میباشـد کـه بـا روش  NGSبـه 6

هـزار پونـد کاهـش مییابـد .سـخنرانی
دکتـر جعفرخانـی کرمانـی با بیـان اهمیت

موضـوع تحقیقـات در زمینـه سالمسـازی
گیاهـان باغی کشـور به دلیل میزان بسـیار
پاییـن عملکـرد باغـات کشـور و مقایسـه

ترکیـه ،یونـان ،ایتالیـا ،جمهـوری چـک ،هلنـد و کرواسـی در شـهر لندن

عملکرد باغات سـیب کشـور با سایر کشورها شـروع و در ادامه به مقایسه

 50پوسـتر در زمینههـای مختلف از جملـه روشهای ردیابـی ویروسها،

نهایـت بـا توضیـح در خصوص روشهـای درمانـی که برای سالمسـازی

بـود .در طـی برگـزاری سـه روزه ایـن کنفرانـس ،تعـداد  48سـخنرانی و
تحقیقات انجام شـده در راسـتای سالمسـازی و ارائه گواهیهای سلامت

بـا بهکارگیـری فناوریهـای نویـن ،مطالـب جدیـد ارائه شـد.

روشهـای ردیابـی ویروسها (الیـزا RT-PCR ،و  )Real-time PCRو در

ارقـام و پایههـای سـیب اسـتفاده نمودهانـد ادامـه یافـت کـه مـورد توجه
حضـار قـرار گرفـت و مقـرر شـد در طـی مذاکـرات بعـدی ،زمینههـای

دکتـر جعفرخانی کرمانی سـخنرانی خود را با عنـوان "ردیابی ویروسها و

همـکاری متقابـل با نهادهـای ذیربط فراهم شـود .گفتنی اسـت گزارشـی

از روش  Next Generation Sequencingکـه بـه عنوان جدیدترین روش

پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در روز یک شـنبه  23آبان در حضور

سالمسـازی ارقام و پایههای سـیب" ایـراد نمود .در این کنفرانس ،اسـتفاده

6

دکتـر جعفرخانـی تصریـح کـرد تاکیـد محققـان و سـخنرانان کنفرانس بر

بـرای ردیابـی ویروسهـای گیاهـی معرفـی شـده اسـت نیـز ارایـه شـد.

مفصـل از این سـفر توسـط دکتر جعفرخانـی کرمانی در سـالن آمفی تئاتر
اعضـای هیـأت علمی و دانشـجویان ارائه شـد.
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نشسـت نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسالمی
با مدیران پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

همـراه آقـای دکتر قانعی رییس سـازمان برنامه و بودجه اسـتان البـرز و تعدادی

اسلامی ظهـر روز چهارشـنبه مـورخ  19آبـان مـاه سـالجاری وارد پژوهشـکده

از معاونیـن و مسـئولین سـازمان ذیربـط از رونـد پیشـرفت پـروژه سـاختمان

بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـد و بـا رییـس و تعـدادی از مدیـران و روسـای

جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی بازدید کردند .دکتـر واعظ مهدوی

بخشهـای تحقیقاتـی ایـن پژوهشـکده جلسـه داشـت.

معـاون توسـعه فرهنگـی سـازمان برنامـه و بودجه کشـور و دکتـر قانعی رییس

بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،این نشسـت

سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان البـرز بـه همـراه سـید محمـد شـفیعی معاون

کـه بنـا به دعوت رسـمی پژوهشـکده انجام شـد ،به منظـور بحث و تبـادل نظر

امـور فرهنگـی و رضـا بختیـاری معاون امـور پژوهشـی در تاریخ چهـارم آبان،

در خصـوص عملکرد پژوهشـکده طی سـالیان تأسـیس و نقش محـوری آن در

از پـروژه سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدید کردند.

توسـعه اقتصاد کشـور انجام شـد و در این راسـتا گزیدهای از معضالت موجود

در ابتـدای ایـن بازدید دکتر خوش خلق سـیما رییس پژوهشـکده بیوتکنولوژی

پژوهشـکده مـورد بررسـی قرار گرفـت .در ابتدای این جلسـه ،دکتر خوشخلق
سـخنان خـود را بـا بررسـی موضـوع امنیت غذایی و کشـاورزی پایـدار و نقش
بیوتکنولـوژی کشـاورزی در تحقـق ایـن اهـداف آغاز کـرد .رییس پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی چهـار مولفـه هزینههـای تولیـد ،کیفیـت و کمیـت

محصـوالت کشـاورزی ،تنشهـای محیطـی و آلودگـی محیط زیسـت را از اهم
سـرفصلهای امنیـت غذایـی و کشـاورزی پایدار دانسـت و با بیـان راهکارهای
اصلـی پژوهشـکده در حـل ایـن معضلات ،بـه تبییـن برنامههای در حـال اجرا

در ایـن خصـوص پرداخت.

در ادامـه ایـن جلسـه تاریخچـه و چگونگـی شـکلگیری مناطـق  4گانـه

پژوهشـکده توسـط دکتر خوشخلق سـیما ارائه شـد و راهکارهای پژوهشـکده
شـامل کارآمدسـازی ،جریانسـازی و دگردیسـی جهـت نیل به امنیـت غذایی و

کشـاورزی شـرح داده شد.

دکتـر خوشخلـق سـیما بـا بیان اینکـه در دنیـای امروز و بـا توجه بـه موقعیت
جغرافیایـی کشـورمان ،چـارهای جـز بهرهگیـری از فناوریهای نو بـرای آبادانی

کشـور نداریم ،خشـکی و شـوری را مهمترین معضالت کشـور دانسـت و ادامه
داد هـماکنـون این پژوهشـکده بـا دارا بودن نیروهای متخصـص و بهرهگیری از

پیشـرفتهترین تجهیـزات و فناوریهـای روز دنیـا موفق به کسـب دسـتاوردهای
مهمـی در حوزه های مختلف زیسـت فناوری شـده اسـت.

تولیـد برنـج تراریختـه مقـاوم بـه آفـات پروانـهای ،تولید پنبـه تراریختـه مقاوم

بـه کـرم غـوزه ،ریزازدیـای سـیب ،پسـته ،فنـدق و گالبـی ،تولیـد الینهـای
نیازطیـور ،تولیـد مینـی تیوبـر سـیبزمینی و خودکفایـی کشـور در واردات ریز

مهمتریـن معضلات کشـور و از موانع نیل بـه امنیت غذایی و کشـاورزی پایدار

دابـل هاپلوئیـد کلـزا ،تولیـد فرآوردههـای پروبیوتیـک ،تولیـد آنزیمهـای مورد

رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی معضـل شـوری و خشـکی را از

غـده پـس از  70سـال واردات ،مهندسـی سیسـتم ریشـه برنـج بـرای افزایـش

در کشـور برشـمرده و در همیـن راسـتا بـه تشـریح پـروژه اسـتقرار کشـاورزی

تحمـل بـه خشـکی و برنامـه جامـع کشـاورزی هالوفیتـی سـالیکورنیا و اصالح

نباتـات مولکولـی از اهـم دسـتاوردها و برنامـه هایـی بـود کـه توسـط ریاسـت
پژوهشـکده بـه آقـای دکتـر کولیونـد معرفی شـد.

دکتـر جـواد کولیونـد در پایـان ایـن نشسـت ضمـن مثبـت ارزیابـی نمـودن
فعالیتهـای پژوهشـکده ،خواهـان در اختیـار گذاشـتن زمـان مناسـبی جهـت

بازدیـد اعضـای کمیسـیون کشـاورزی مجلـس شـورای اسلامی و مجمـع
نماینـدگان اسـتان البـرز از فعالیتهـای پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی

شـده و بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع کاری ایـن پژوهشـکده در مرکـز اسـتان

البـرز ،بـر نقـش کلیـدی آن در همـکاری بـا مرکـز پژوهشهای علمـی مجلس
شـورای اسلامی در اسـتعالمات الزم جهـت تنظیـم لوایـح مرتبـط در مجلـس

مجمـوع مسـاحت  22هـزار متـر مربـع شـامل  10طبقـه فضـای کارشناسـی و
 6طبقـه فضـای آزمایشـگاهی در ضلـع شـرقی مجموعـه موسسـات تحقیقاتـی
کشـاورزی اسـتان البـرز واقـع شـده اسـت .شـروع احداث ایـن سـاختمان بعد
از انعقـاد قراردادهـا و ارائـه نقشـههای فـاز اول توسـط مهندسـین مشـاور از
سـال  1382آغـاز و بـه دلیـل بروکراسـیهای موجـود ،کسـری بودجـه و عظیم

بـودن پـروژه بـا توقفهایـی نیـز همـراه بـوده اسـت .در دولـت یازدهـم کـه

توجـه ویـژهای بـه اعتبـارات پژوهشـی شـد ،روند پیشـرفت احداث سـاختمان
چشـمگیر بوده اسـت و آنچه مسـجل اسـت ،دولت عزم راسـخی در حمایت از

کشـاورزی ضمـن عـرض خوشـامدگویی بـه مهمانان طی سـخنانی به بررسـی
چالـش هـای موجـود برسـر راه امنیـت غذایـی و کشـاورزی پایـدار پرداخـت.

هالوفیـت مبنـا در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اشـاره کردنـد .در ادامه
رییس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی از روند پیشـرفت پروژه سـاختمان
جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در سـالهای اخیـر و فعـال بودن

نیروهـای پیمانـکاری و مهندسـان ناظـر بـر رونـد فعالیت سـاختمان خبـر داد و
اضافـه کـرد اگر بودجه الحاقی کافی برای تکمیل سـاختمان در نظرگرفته شـود،

در اوایـل سـال  1396شـاهد افتتـاح یکـی از عظیمتریـن پروژههـای مهندسـی

کشـور خواهیـم بـود کـه میتواند در گسـترش دانـش بیوتکنولوژی کشـاورزی
در ایـران و دنیـا سـهم موثـری را ایفا کند.

الزم بـه ذکـر اسـت سـاختمان جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی با

تحقیقـات و اعتبـارات پژوهشـی دارد و سـهم ویژهای را بـرای بودجه تحقیقاتی

کشـور کـه بـرای امسـال حـدود  150هـزار میلیـارد ریـال درنظر گرفته شـده و

نسـبت بـه سـال گذشـته  100درصـد افزایـش داشـته ،اختصاص داده اسـت.

شـورا ی اسلامی شـد.

گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت ،موانع و برخـی از معضلات اجرایی سـاختمان
جدیـد پژوهشـکده نیـز مطرح شـد کـه آقـای دکتـر کولیوند در خصـوص رفع

ایـن معضالت قـول مسـاعد دادند.

فرم اشتراک خبرنامه
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بازدید معاون توسـعه فرهنگی سـازمان برنامه و بودجه کشـور
از پروژه در حال احداث سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
دکتـر واعـظ مهـدوی معاون توسـعه فرهنگی سـازمان برنامه و بودجه کشـور به

دکتـر جـواد کولیونـد نماینده مردم شـریف شهرسـتان کرج در مجلس شـورای

سـیما رییـس پژوهشـکده پـس از عـرض خوشـامد و خیـر مقـدم بـه ایشـان،

شماره چهارم دی  1395خورشیدی

انتخـاب نماینده اعضای هیأت علمی در کمیته منتخب هیأت ممیزه پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
طبـق اعلام قبلـی رایگیـری بـرای انتخـاب نماینـده اعضـای هیـأت

بعـد از رأیگیـری و شـمارش آراء ،از بیـن  40رأی ،دکتـر محمـد

محـل آمفیتئاتـر پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا حضـور

غـرب کشـور بـا  24رأی بـه عنـوان نماینـده اعضـای هیـأت

عنایتـی شـریعت پناهـی و محمـد امیـن حجـازی برگـزار شـد.

در پایـان ضمـن تبریـک بـه آقـای دکتـر حجـازی بـه مناسـبت ایـن

علمـی در روز دوشـنبه مـورخ  95/7/12از سـاعت 13:30لغایـت16:00در

اعضـای هیـأت علمـی و کاندیدهـای محتـرم آقایـان دکتـر مهـران
در این مراسـم ابتدا هیأت رئیسه جلسـه شامل آقایان دکتر پروین ،دکتر افراز

و دکتـر شـهبازی تشـکیل و برگههـای اخـذ رأی بین حضار توزیع شـد .در

ایـن جلسـه قبـل از رأیگیری ،کاندیداها بـه ارائه نظـرات و برنامههای خود

برای حضار پرداختند و به سـواالت مطرح شـده توسـط حضار پاسـخ دادند.
سـپس رأی گیـری بـرای انتخـاب نماینـده از بیـن دو کاندیدا بـه عمل آمد.

امیـن حجـازی رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی شـمال و شـمال
علمـی در کمیتـه منتخـب بـرای  2سـال آینـده انتخـاب شـدند.
انتخـاب و آرزوی موفقیـت بـرای ایشـان در انجـام وظایـف محولـه
از زحمـات و خدمـات آقـای دکتـر شـریعت پناهـی در طـول

دوران نمایندگـی اعضـای هیـأت علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در طـی دو سـال گذشـته صمیمانـه تشـکر و قـدر دانـی شـد.
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بازدیـد معاون وزیر و رییس سـازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزی
از پروژه سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

شماره چهارم دی  1395خورشیدی
شرکت کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی در نمایشگاه فناوری نانو:

ایمنی و سلامت محصوالت کشـاورزی از اهداف اصلی کمیته فناوری نانو

دکتـر اسـکندر زنـد معـاون وزیـر و رییس سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویج

سـازی فرآیندهـای علمـی پژوهشـکده را شـامل مراحـل شـناخت چالشهـا،

در دومیـن روز از برگزاری نهمین جشـنواره و نمایشـگاه فنـاوری نانو در تهران،

هـدف کـه بتوانـد با سیاسـتگذاری صحیـح جهت توسـعه کاربرد فنـاوری نانو

کشـاورز سـازمان روز چهارشـنبه مورخ  95/08/12ضمن حضور در پژوهشـکده

ارائـه راه حـل ،ایدهپـردازی تحقیـق و توسـعه و در نهایـت انتقـال محصـول و

کمیتـه فنـاوری نانـو وزارت جهـاد کشـاورزی بـا نگـرش جدیـد خود ،در سـه

مشـکالت بخـش کشـاورزی را مرتفـع سـازد وظایـف متعـدد خـود را اولویت

از پـروژه در حـال سـاخت سـاختمان جدید ایـن پژوهشـکده بازدیـد کردند .در

یـا دانـش فنـی بـه بخش خصوصـی و در نهایـت تولیـد محصـول و بازاریابی آن

بخـش مجـزا شـرکت نمـود .ایـن نمایشـگاه کـه از چهارشـنبه  14مهـر مـاه بـا

بنـدی کـرد و بدلیـل کمبـود متخصـص در این بخش نخسـتین اولویـت خود را

ابتـدای ایـن بازدید که با هدف بحث و بررسـی و تبادل

بـه طور مبسـوط توضیح داد .معاون پژوهشـی

حضـور  160فعـال در محـل برگـزاری نمایشـگاههای بیـن المللـی تهـران آغاز

تربیـت نیروی انسـانی متخصـص قرار داد و بـه این منظور کارگاههای آموزشـی

نظـر در خصـوص معضلات حیـن اجـرای سـاختمان

پژوهشـکده ضمـن اشـاره بـه دسـتاوردهای

بـه کار کـرد تـا شـنبه  17مهرمـاه ادامـه یافت .دکتـر اسـکندر زند معـاون وزیر

مختلـف برای سـطوح مدیـران و کارشناسـان در وزارتخانه برپا نمـود .همچنین،

جدیـد پژوهشـکده انجـام شـد ،دکتـر خوشخلـق

اخیـر پژوهشـکده در حوزههـای تولیـد

و رئیـس سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،دکتـر زارع معـاون

پروژههـای تحقیقاتـی کـه بسـتری بـرای ورود فنـاوری نانو به بخش کشـاورزی

سـیما رییـس پژوهشـکده گزارش مبسـوطی از شـرایط

مکملهای زیسـتی شـامل مکملهـای آنزیمی

پژوهـش و فنـاوری سـازمان  ،دکتـر زارع فیـض آبـادی معـاون برنامهریـزی

اسـت را تعریـف کـرد .این کمیتـه  70پـروژه تحقیقاتی را در سـازمان تحقیقات،

موجـود ارائـه داد و در ادامه اولویتهـای بیوتکنولوژی

و پروبیوتیکهـا در خـوراک دام و طیـور ،بـه

توسـعه منابـع انسـانی و دکتـر موسـوی مسـئول امـور اسـتانها ،از غرفـه کمیتـه

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در دسـت اجـرا دارد کـه تعـدادی از آنهـا در

را بـر پایـه امنیـت غذایـی و کشـاورزی پایدار تشـریح

تشـریح معضـل کمبـود منابـع موجـود جهت

فنـاوری نانـو وزارت جهـاد کشـاورزی بازدیـد کردنـد .دکتـر مریـم هاشـمی

حـال انجـام میباشـد .از طرفـی در کنـار سیاسـتگذاری و تقاضـا ،زمانـی کـه

نمـود .در ادامـه ایـن بازدیـد دکتر سـید قاسـم حسـینی

تامیـن غـذای جمعیت بیشـتر کشـور پرداخته

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ارتبـاط بـا ایـن

شـرکتهای دارای فنـاوری نانـو محصولـی را ارائـه دهند که کاربرد کشـاورزی

معاون پژوهشـی پژوهشـکده ضمن اشـاره بـه ضرورت

و برنامههـای پژوهشـکده را جهـت حـل ایـن

نمایشـگاه بـه روابـط عمومی سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویج کشـاورزی

دارد الزم اسـت ،ارگانـی صحت و سـقم و کارآمـدی آن را تائید نمایـد؛ بنابراین

بازطراحی چارچوبهای بنیادی پژوهشـکده بر اسـاس

معضـل ارائـه نمودنـد .دکتـر زند معـاون وزیر

گفـت" :هرسـاله بـا برگـزاری ایـن نمایشـگاه توسـط سـتاد توسـعه فنـاوری

کمیتـه فنـاوری نانـو ایـن مهـم را برعهـده گرفـت و بـا حمایـت سـتاد توسـعه

مبانـی امنیـت غذایـی بـه تشـریح ایـن مبانـی بـا چهار

و رییس سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج

ریاسـت جمهـوری ،فرصـت مناسـبی بـرای دسـت انـدرکاران توسـعه فناوری

فنـاوری نانـو مـا فرآیندی را طراحـی کردیم و بزودی سـامانه ثبـت آنالین برای

مولفـه تنشهـای محیطـی ،آلودگـی محیط زیسـت ،کمیت و کیفیـت محصوالت

کشـاورزی در این جلسه ضمن تشریح الگوی سیمیت (مرکز بینالمللی تحقیقات

نانـو و سیاسـت گـذاران و برنامهریـزان پیـش میآیـد تـا بـا تشـریک مسـاعی،

کسـانی کـه درخواسـت صـدور مجـوز دارنـد راه اندازی میشـود .پـس از ثبت

کشـاورزی و هزینههـای تولیـد پرداخـت.

ذرت) آن را بـه عنـوان الگـوی مناسـبی جهـت ارائـه برنامههای تحقیقاتی کشـور

راههایـی را بـرای حـل مشـکل صنعتـی و فنـاوری نانـو بیابنـد و قابلیتهـای

نـام درخواسـت کننـدگان و ثبت مشـخصات آنـان و ارائه مسـتندات ،طی فرآیند

دکتر حسـینی در ادامه ،کارآمدسـازی ،جریانسازی و دگردیسـی را از راهکارهای

معرفـی و در پایـان نشسـت ،از پروژه سـاختمان جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی

خـود را بـه خوبـی عرضـه کننـد .در کنـار این موضـوع بخش هـای خصوصی

مشـخصی بـا همـکاری ارگانهـای متولـی ،صـدور مجـوز در سـطح وزارتخانه

اصلـی پژوهشـکده بـرای نیل بـه امنیت غذایی کشـور دانسـته و مراحـل تجاری

کشـاورزی بـه مسـاحت  2200مترمربـع زیربنـاء بازدیـد کردند.

کـه نشـات گرفتـه از شـرکتهای دانـش بنیـان هسـتند و براسـاس پروژههـای

بررسـی محصـوالت صـورت و در نهایـت صدور مجـوز برای ایـن محصوالت

تحقیقاتـی بـه نتایجی دسـت یافتهانـد و محصولی تولیـد کردهاند ،در جشـنواره

امـکان پذیـر خواهـد شـد ".وی قابلیتهـای زیـاد فناوری نانـو را یادآور شـد و

شـرکت مینماینـد و انـواع محصوالت خـود را اعم از نفت ،پتروشـیمی ،صنایع

عنـوان کـرد" :ایـن فنـاوری ،قابلیـت زیـادی در عرصههـای مختلف کشـاورزی

سـاختمان ،بهداشـت ،نسـاجی ،و تجهیزات آزمایشـگاهی و غیـره در حوزههای

ازجملـه آبزیپروری ،دامپروری ،دامپزشـکی ،تشـخیص بیماریهـا و غیره دارد".

مختلفـی چـون کشـاورزی ،بهداشـت و درمـان و غیـره را بـه نمایش گـذارده و

دکتر هاشـمی یکی دیگر از وظایف کمیته فناوری نانوی وزارت جهاد کشـاورزی

در بازدید معاون وزیر از دستاوردهای مرتبط با امور باغبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مطرح شد:

ارتباط با شـرکتهای خصوصی و تجاری سـازی دستاوردهای محققان

مهنـدس محمـد علـی طهماسـبی معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی در امـور

گیاهـی و تجـاری سـازی برخـی دسـتاورها در این پژوهشـکده خبـر داد.

تحقیقاتی باغبانی در بخش کشـت بافت و سـلول پژوهشـکده بیوتکنولوژی

امـور باغبانـی کـه اغلـب در بخـش تحقیقاتی کشـت بافت و سـلول گیاهی

باغبانـی بـه همراه هیأتی متشـکل از مشـاوران این معاونت از دسـتاوردهای

بازدیـد کردند.

صـورت گرفتـه اسـت ،توضیحاتی از جانب دکتر شـریعت پناهی ارایه شـد.

معـاون وزیـر در امـور باغبانـی کشـور همـراه با هیأتـی چهار نفره بـا حضور

در بخـش معرفـی دسـتاورد خرمـای مجـول ،دکتـر رضـا ضرغامـی از نحوه

جراحـی مشـاور معـاون وزیـر و رییـس حـوزه معاونـت و دکتر اصغـرزاده،

حبشـی از ایجـاد گالبـی مقاوم به آتشـک از طریـق القای موتاسـیون و دکتر

دکتـر فریبـا اردشـیر مشـاور وزیـر در امـور گیاهشناسـی ،مهنـدس کامـران

مسـوول تغذیـه باغـات و کنتـرل کیفـی کودهـای کشـاورزی ،در روز سـه
شـنبه مـورخ  95/7/13از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و فعالیتهای
محققـان در امـور باغبانـی دیـدار کردنـد .در این دیـدار که در آغاز بـا ارائه و

معرفـی و نحـوه فعالیـت محققان و پژوهشـگران امور باغبانی در پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی همـراه بـود ،دکتـر حسـینی معـاون پژوهشـی پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی از پروژههـای در دسـت اجرا نظیر تولید گیاهـان باغی و زینتی،
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در مـورد مجموعـهای از دسـتاورها و تولیـدات تجـاری سـازی شـده در

سـبزی ،صیفـی و دارویـی بـا اسـتفاده از فنـاوری کشـت بافـت و سـلول

ریزازدیـادی ایـن رقـم بـه عنـوان یکـی از ارقـام تجـاری برتر کشـور ،دکتر

کرمانـی در ارتبـاط با دسـتور العمل ریـز ازدیادی عناب خبر دادنـد .در ادامه
ایـن بازدیـد ،همچنیـن از پروژههایی نظیر تولیـد بذور هیبرید سـبزیجات از

طریـق روشهـای هاپلوئیـدی ،سالمسـازی انواع گیاهـان باغی ،تولید پسـته
 ،UCB1گل محمـدی و ارقـام فندق و زیتون ،کاربرد فنـاوری نانوتکنولوژی

در باغبانـی ،ایجـاد ارقام متحمل به شـوری ،افزایش عملکـرد و کیفیت بادام،

عوامـل کنتـرل زیسـتی و کودهای زیسـتی محصـوالت باغبانـی ،توضیحات

مربوطـه به عمـل آمد.

همچنیـن بـا سـایر محصوالت آشـنا میشـوند".

را بحـث ارزیابـی ایمنـی و سلامت محصـوالت دانسـت و آن را در کنار ترغیب

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی با اشـاره به تاسـیس

بـه اسـتفاده از فنـاوری نانـو حائز اهمیت برشـمرد .برای مثال صـدور مجوز برای

کمیتـه فنـاوری نانـوی وزارت جهـاد کشـاورزی افـزود" :ایـن کمیتـه بـا ایـن

سـموم و کودهای شـیمیایی و کنتـرل محصوالت از این موارد میباشـد.

بازدید پروفسـور راشمر اسـتاد دانشگاه مک کوئین استرالیا از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پروفسـور راشـمر اسـتاد دانشـگاه مـک کوئین اسـترالیا که تحصیلات خود

اصفهـان ،رشـت ،تبریـز و مشـهد مهمانـان را بـا اهـداف کلـی پژوهشـکده

را در دانشـگاههای سـوئیس و آمریـکا گذرانـده و از سـابقه درخشـانی در

آگاه سـاختند .در ادامـه بعـد از بازدیـد از بخشهـای تحقیقاتـی و آشـنایی

زمینههـای پژوهشـی و بیوتکنولـوژی برخوردار اسـت ،به همراه مدیر ارشـد

هرچـه بهتـر با نحـوه عملکرد محققیـن از نزدیـک ،مدعوین بـا رضایتمندی

کشـورهای حـوزه خاورمیانـه و دکتر جهرمی سـخنران گروه ،از پژوهشـکده

و ابراز خرسـندی از اینکه پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در مسـیری

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردنـد .در ایـن بازدید ابتدا دکتر حسـینی

بـا اسـتاندارهای روز بین المللی پیشـتاز اسـت؛ اظهار داشـتند آمـاده هرگونه

بـا ارائـه توضیحاتـی از نحـوه عملکـرد و فعالیـت محققیـن در بخشهـای

همـکاری در زمینههـای تحقیقاتی و پژوهشـی بـا پژوهشـکده بیوتکنولوژی

تحقیقاتـی و ارائـه نکاتـی درباره فعالیتهـای تخصصی در پژوهشـکدههای

کشـاورزی هستند.
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انتشـار مقاله عضو هیأت علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی و
اعضـای انجمن علمی گل و گیاهان زینتـی در مجلهای با ضریب تاثیر باال
مقالـهای بـا عنـوان دسـتاوردهای مهندسـی ژنتیـک در گیاهان زینتـی عنوان

گیاهـان زینتـی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تحلیلـی از رونـد پژوهشـی و

"Current status and biotechnological advances in genetic

تجاریسـازی آنهـا بـه عمـل آمده اسـت .گفتنی اسـت در تحریر و انتشـار

 "engineering of ornamental plantsدر نشـریه معتبـر "Biotechnology

ایـن مقالـه ،دکتـر اسـتفان چاندلـر از محققیـن برجسـته در حوزه مهندسـی

 "advancesتوسـط پژمـان آزادی ،هدایـت باقـری ،ایـوب نالوسـی و فرزاد

ژنتیـک گیاهـان زینتی از دانشـگاه  RMITاسـترالیا نیز مشـارکت داشـته اند.

نظـری از اعضـای انجمـن علمـی گل و گیاهـان زینتی منتشـر شـد .ضریب

بـرای دسترسـی بـه ایـن مقالـه مـی توانید بـه لینـک زیـر مراجعـه نمایید:

تاثیـر ایـن نشـریه  9/8مـی باشـد .در ایـن مقالـه ،چشـماندازهای اسـتفاده

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S073497501630074X

از تکنیکهـای مهندسـی ژنتیـک و پیشـرفتهای بیوتکنولـوژی در

شماره چهارم دی  1395خورشیدی

تفاهمنامه همكاريهاي علمي بین پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و دانشـگاه زنجان منعقد شد
در راسـتاي تامیـن زمينـه هـای همـکاري سـازنده آموزشـی و پژوهشـی بيـن
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و دانشـگاه زنجـان تفاهمنامـه علمی و
پژوهشـی منعقد شـد.
ایـن تفاهـم نامـه که در  6ماده و دو نسـخه در روز سـه شـنبه مـورخ  18آبان
مـاه  95توسـط دکتـر خلیل جمشـیدی رییس دانشـگاه زنجان و دکتـر نیراعظم
خـوش خلق سـیما رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در محل این
پژوهشـکده بـه امضا رسـید اهداف ذیـل را دنبـال میکند:
همـكاري پژوهشـي در قالـب طرحهـاي تحقيقاتـي مشـترك مصـوب طرفيـن،
اجـرای فعاليـت پژوهشـی مربـوط بـه پاياننامههـای کارشناسیارشـد و دکتری
بـا توافـق طرفيـن و طبق ضوابط تعيين شـده از سـوی کميته مشـترک ،همكاري

انتصاب دکتر ابوالقاسـم محمدی به سـمت مشاور رییس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بـه منظـور جذب اعتبـارات مالي طرحهـاي تحقيقاتی مشـترك از منابـع داخلي
و خارجـي ،ايجـاد ارتباطات علمـي از طريق برگزاري دورههاي آموزشـي کوتاه

یـک از طرفيـن و یـک نفـر نماینده مرضـی الطرفین بـا حكم رؤسـاي دو طرف

مـدت ،کارآمـوزی ،كارگاههـاي علمـي و سـمينارهاي علمـي و تخصصـی در

(بـه مدت دو سـال) بـا تدوین وظايفی تعيين شـده و همچنین مقرر شـد حقوق

چارچـوب قوانيـن و مقـررات ،بهرهمنـد شـدن از امکانـات طرفيـن در زمينـه

و عوايـد مـادی و معنـوی ناشـي از همكاريهـا و فعاليتهـای مشـترک از قبيل
فنـآوری ،نـوآوری ،ابـداع ،اختـراع ،اکتشـاف ،مقاله ،کتـاب ،برگـزاري كارگاه و

عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه تبریـز طـی ابالغـی بـه عنـوان مشـاور رییـس

خـود را در مقطـع دکتـری در زمینـه بیوتکنولـوژی کشـاورزی گذرانـده اسـت.

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی معرفـی شـد.

دکتـر محمـدی همچنیـن دارنـده مقـاالت متعـدد در کنگرههـای بیوتکنولـوژی

هـای آموزشـی ،پژوهشـی ،کارگاهی ،کتابخانـهای ،ارتباطـات بينالمللی و غيره،

دکتـر ابوالقاسـم محمـدی عضـو هیات علمـی دانشـگاه تبریز و فـارغ التحصیل

کشـاورزی و سـمپوزیومهای بیـن المللـی میباشـد و از آنجایـی کـه از تجارب

تبـادل اطالعـات علمـی و تحقيقاتی بين دو طرف و برگزاري دورههاي مشـترك

همايـش حسـب مـورد بـر اسـاس قراردادهـاي ذيربـط منعقـده و سـهم تعييـن

رشـته زراعت و اصالح نباتات از دانشـگاه تبریز و انسـتيتو تحقيقات کشاورزي

علمـی ارزشـمندی در حوزه بیوتکنولـوژی مولکولی و ژنتیک آمـاری برخوردار

تحصيالت تكميلي (كارشناسـي ارشـد و دكتري) مصوب براسـاس قراردادهای

شـده هـر يـك از طرفيـن در كميته مشـترك به طرفيـن تعيين و تخصيـص یابد.

هندوسـتان میباشـد .وی که از سـابقه و تجربیات درخشـانی در عرصه تدریس

اسـت طـی ابالغی از طرف ریاسـت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی دکتر

فیمابيـن و قوانيـن و مقـررات موجـود .بـر پایـه همیـن گـزارش بـرای تحقـق

ايـن تفاهمنامـه بـراي مـدت  4سـال از تاريـخ امضای طرفيـن اعتبار داشـته و با

و تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و آنالیز ژنی برخوردار اسـت؛ تحقیقات تخصصی

نیراعظـم خـوش خلق سـیما به عنوان مشـاور ایشـان منصوب شـد.

اهـداف ايـن تفاهمنامـه کميتـه مشـترکی متشـکل از دو نفر نماينده از سـوی هر

توافـق طرفين قابـل تمديد میباشـد.

تصمیمات جدید کمیته رفاهی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ابالغ شد
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کمیتـه رفاهـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در آخرین جلسـه خود

همچنیـن براسـاس تفاهمنامـه منعقـده میـان پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

تصمیمـات جدیـدی را بـا هـدف افزایـش رفـاه و آسـایش همـکاران اتخاذ

کشـاورزی و بانـک رسـالت ،وام قرضالحسـنه بـا کارمـزد دو درصـد بـه

کرد.

همـکاران هیاتعلمـی و غیـر هیاتعلمی انتخاب شـده از طریق قرعهکشـی

در نظـر گرفتـن بـنکارت رفاهـی ویـژه سـفر و اعطـای وام قرضالحسـنه

هـر مـاه اعطـا شـود .الزم به ذکر اسـت کـه قابلیت نهایـی اعطـای وام برای

بـا کارمـزد پاییـن مهمتریـن تصمیمـات اخیـر کمیتـه رفاهـی پژوهشـکده

اعضـای هیاتعلمـی ( 50میلیـون تومـان) و غیـر هیاتعلمـی (حداکثـر

بیوتکنولـوژی کشـاورزی میباشـد .در ایـن جلسـه ،مقـرر شـد مبلـغ هفت

تـا 30میلیـون تومـان) منـوط بـه ارزیابـی میـزان حقـوق دریافتـی و قابلیت

میلیـون ریـال بـه بـن کارت رفاهی بانـک رسـالت (در حال افتتاح از سـوی

بازپرداخـت اقسـام وام تخصیص یافته با شـرایط تضمین تعریف شـده برای

مدیریـت امورمالـی) به عنـوان کمک هزینه سـفر همکاران واریز شـود .الزم

هریـک در تفاهمنامـه میباشـد .در همین رابطه ،کمیته رفاهی پژوهشـکده از

بـه ذکـر اسـت در صـورت تسـویه کل مبلغ یاد شـده بـا سـندهای مرتبط با

کلیـه همـکاران درخواسـت نموده نسـبت به تکمیـل فرمهای بانکـی ذیربط

سـفر در موعـد مقـرر ،کارت رفاهی یاد شـده قابل شـارژ مجدد به مبلغ سـه

و افتتـاح حسـاب در بانـک رسـالت از طریـق اداره امـور مالـی پژوهشـکده

میلیـون ریـال بـا شـرایط و الزامات مشـابه یاد شـده میباشـد.

اقـدام نمایند.

برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه

آمار و کاربـرد آن در بیوتکنولوژی کشـاورزی
دوره آموزشـی "آمـار و کاربـرد آن در بیوتکنولـوژی کشـاورزی" بـا کشـاورزی منصوب شـدهاند و مقرر اسـت اصـول و مبانی آمـار و کاربرد
برنامهریـزی اداره آموزشهـای تخصصـی در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی آن در بیوتکنولـوژی کشـاورزی را طـی هفتههـای متمـادی و بـه مـدت
کشـاورزی برای اعضای هیات علمی و کارشناسـان تحقیقاتی پژوهشکده  34سـاعت بـه اعضـای هیأت علمـی و کارشناسـان داوطلب پژوهشـکده
سـتاد و مناطـق ،همچنیـن دانشـجویان پژوهشـکده در تاریـخ  12آبـان بیوتکنولـوژی کشـاورزی آمـوزش دهند.

آغـاز شـد .ایـن دوره  34سـاعته بـه صـورت تئـوری و عملـی همـراه با

آشـنایی بـا نـرم افزارهـای مربوطـه توسـط جنـاب آقـای دکتر ابولقاسـم

محمـدی اسـتاد دانشـگاه تبریـز در طـی هفتههـای آینـده ادامـه خواهـد
داشـت .گفتنـی اسـت دکتـر ابولقاسـم محمدی که فـارغ التحصیل رشـته
زراعـت و اصلاح نباتات از انسـتیتو تحقیقات کشـاورزی هندوسـتان می

باشـد ،بـه تازگـی نیز به سـمت مشـاور رییـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی
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سـرقت علمی و نقض حقوق پدیدآورندگان در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
کارگاه آموزشـی سـرقت علمـی و نقـض حقـوق پدیدآورندگان آثـار علمی
در روز چهارشـنبه  14مهرمـاه  1395در محـل پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

کشـاورزی برگـزار شـد .مجری ایـن کارگاه آموزشـی هـدف از برگزاری آن
را آشـنا نمـودن جامعـه علمـی بـا مصادیـق سـرقت علمـی و نقـض حقوق

مولـف از یکسـو و تبییـن و تحلیـل ضوابط ،مقـررات و قوانیـن حاکم بر آن
هـا از سـوی دیگـر ،اعالم داشـت.

دکتـر محمـد رضا پرویـن در جریان سـخنرانی خود نیز تحت عنوان "اسـناد
ثبـت اختـراع :موضـوع سـرقت علمـی یا نقـض حقوق مولـف" با بیـان این

مطلـب کـه سـرقت علمـی پیـش از آن که یـک موضـوع حقوقی باشـد یک

موضـوع اخالقـی اسـت افـزود" :در نقـض حقـوق مولـف ،آثـاری از پیـش

مفـروض اسـت کـه تحـت حمایت حقـوق مالکیـت ادبـی قـرار دارد و فرد

متضـرر ،مولـف اسـت .در حالی کـه در سـرقت علمی ،موضوع سـرقت می
توانـد آثار منتشـرهای باشـد کـه در قلمرو عمومـی کام ً
ال قابل دسـترس بوده دانشـگاه شـاهد ،دکتـر هـادی وحیـد عضـو هیـات علمـی دانشـکده حقوق
و متضـرر نـه تنهـا مولف بلکه آحاد جامعه اسـت که منشـا اثـر به طور کذب دانشـگاه شـهید بهشـتی و دکتر میثم طباطبایی عضو هیات علمی پژوهشکده

بـه نـام فـرد دیگـری منتسـب و معرفی شـده اسـت ".دکتـر بیـگزاده عضو بیوتکنولـوژی کشـاورزی از جمله سـخنرانان دیگری بودند کـه به ترتیب در
هیـات علمی پژوهشـگاه علوم و فنـاوری اطالعات ایران اولین سـخنران این خصـوص ارجـاع و خودارجاعـی ،انتحـال و خود انتحالی ،نحـوه حمایت از
کارگاه بـود .کـه سـخنرانی خـود را بـا عنـوان "دسـتبرد یافته علمی بـا تاکید حقـوق پدیدآورنـده در آثـار پژوهشـی مشـترک و جمعـی ،اخلاق حرفهای

بـر مقـررات دانشـگاهی" ارایـه کـرد .دکتـر بهـزاد قـره یاضـی عضـو هیأت دزدی ،نمایـه سـازی مجلات و معرفی برخـی نرم افزارهای ردیابی سـرقت
علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی رییس امور پژوهشـی و فناوری ادبـی ،بـه ایـراد سـخنرانی پرداختنـد .گفتنـی اسـت در پایـان ایـن دوره بـه

سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور ،دکتر ستار زرکالم عضو هیات علمی شـرکت کننـدگان گواهی حضور اعطا شـد.

بازدید دانشـجویان جدید مقطع دکتری پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
از بخشهای تحقیقاتی پژوهشـکده
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بـا هدف آشـنایی و نحـوه فعالیت محققان و دانشـجویان ،بازدید از شـش بخش

بـه صورت جلسـات یـک روزه شـامل ارائـه سـخنرانی رئیس و اعضـای هیات

تحقیقاتی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی توسط دانشـجویان ورودی سال

علمـی هـر بخـش و بازدیـد از آزمایشـگاههای تحقیقاتـی پژوهشـکده شـامل 6

جدید پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی انجام شـد.

بخـش کشـت بافت و سـلول ،فیزیولـوژی مولکولی ،مهندسـی ژنتیـک و ایمنی

مدیریـت آموزشهـای تخصصـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی خبـر

زیسـتی ،نانوبیوتکنولـوژی ،زیستشناسـی سـامانهها و بیوتکنولـوژی میکروبی

از برگـزاری بازدیـد دانشـجویان ورودی سـال  1395از بخـش هـای تحقیقاتـی

برگـزار شـد .در ایـن جلسـات دانشـجویان ضمن آشـنایی با بخشهـا و اعضای

ایـن پژوهشـکده را داد .بازدیـد مذکـور بـه جهت آشـنایی دانشـجویان پژوهش

هیـات علمـی و نیـز طرحهـا و پروژههای جـاری در بخشها ،در نهایـت پس از

محـور پذیرفته شـده در مقطـع دکتری از طریق آزمون کتبی سـازمان سـنجش و

تبـادل نظـر موضـوع پایان نامه و تحقیقـات آینده خود در پژوهشـکده را انتخاب

مصاحبه علمی در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شـد .این بازدید

خواهنـد نمود.
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تقدیر بنیاد ملی نخبگان کشـور از دانشـجوی دکتری پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
رهـا عابدینـی دانشـجوی مقطـع دکتـری
پژوهش محور پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی از طـرف بنیـاد ملـی نخبـگان
کشـور بـه جهـت پیشـبرد پژوهشهـای
ارزنـده در حوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی
در بین سـه محقق برتر استان قرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،بنیـاد ملـی
نخبگان بر اسـاس آییننامه هر سـاله"اعطا
جایزههـای تحصیلـی بـه دانشـجویان
صاحب اسـتعداد برتـر" را در دسـتور کار
دارد و تسـهیالت ویـژهای را بـرای آنـان در نظـر میگیـرد .گفتنـی اسـت بنیاد ملی
نخبگان کشـور ،با بررسـی سـوابق محققان و پژوهشـگران برتر در اسـتان البرز ،رها

عابدینی را برای دومین سـال متوالی در لیسـت سـه دانشـجوی برتر اسـتان قرار داده
اسـت .دانشـجویان منتخب در مراحل ارزیابی بایستی حدنصاب الزم از فعالیتهای

نخبگانـی شـامل فعالیتهـای فناورانـه ،پژوهشـی و آموزشـی را به دسـت آورند و
حائز بیشـترین امتیاز در بین سـایر متقاضیان باشـند .الزم به ذکر اسـت رها عابدینی

دانشـجوی دکتـری پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی بـا داشـتن  8مقاله علمی
معتبـر علمی پژوهشـی بیـن المللی و داخلی ،شـرکت در  16همایـش بین المللی و
داخلـی و مشـارکت در بیـش از  8طرح پژوهشـی و برخی فعالیتهای پژوهشـی-

آموزشـی دیگـر حائـز این رتبه شـده اسـت .

شـایان ذکـر اسـت هـدف بنیـاد ملـی نخبـگان ،برنامهریـزی و سیاسـتگذاری برای
شناسـایی ،هدایـت ،حمایـت مـادی و معنوی نخبـگان ،جذب ،حفـظ و بکارگیری
و پشـتیبانی از آنـان در راسـتای ارتقـاء تولید علم ،فناوری و توسـعه علمی و متوازن

کشـور و احـراز جایـگاه برتر علمـی ،فنـاوری و اقتصادی در منطقه اسـت.

بازدید دانشـجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
از بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
دانشـجویان کارشناسـی ارشـد رشـته صنایـع غذایـی دانشـگاه تهـران با
هـدف آشـنایی بـا تجهیـزات آزمایشـگاهی و فعالیتهـای پژوهشـی
بخـش تحقیقـات بیوتکنولـوژی میکروبـی از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی بازدید کردند .بخـش تحقیقات بیوتکنولـوژی میکروبی یکی
از شـش بخش تحقیقاتی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اسـت که
در زمینههـای تولیـد آنزیمهـای صنعتـی ،تولیـد سـوختهای زیسـتی،
تولیـد سـموم بیولوژیک ،محرکهای رشـد بیولوژیکی ،شناسـایی عوامل
میکروبـی بیماریزای گیاهـی و جمعآوری و ارزیابی میکروارگانیسـمها
بـا هـدف قابلیـت اسـتفاده در صنایـع غذایی ،دامپـروری و کشـاورزی،
فعالیـت گسـتردهای را دارد .فعالیتهـای ایـن بخش تحقیقاتـی در زمینه
صنایع غذایی و آشـنایی با سـامانه های آزمایشـگاهی پالسـمای سـرد و
هیـدرو نانو کویتاسـیون سـبب شـد تا دانشـجویان رشـته صنایـع غذایی
مقطع کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهران در روز شـنبه مـورخ  95/8/8از
بخـش تحقیقـات بیوتکنولـوژی میکروبـی بازدیـد به عمـل آورند.
در ابتدای این بازدید دانشـجویان بعد از آشـنایی مختصر با نحوه فعالیت
محققـان در بخشهـای تحقیقاتی و اهدافی که پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی دنبـال میکنـد ،به بخـش تحقیقاتـی بیوتکنولـوژی میکروبی
راهنمایـی شـدند تـا از نزدیـک با فعالیتهای پژوهشـی این بخش آشـنا
شـوند .هـدف اصلـی این بازدید آشـنایی با سـامانههای پالسـمای سـرد
و هیـدرو نانوکویتاسـیون بـود که ارتباط مسـتقیم با صنایـع غذایی دارد.
در ادامـه دکتـر مریـم هاشـمی رییـس بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی میکروبـی بـه همـراه مهنـدس وحیـد همتی

از محققـان ایـن بخـش بـه طور مفصـل دانشـجویان را با نحـوه عملکرد
دسـتگاهها آشـنا نمودند و به سـواالت دانشـجویان پاسـخ دادنـد .گفتنی
اسـت پالسـمای سـرد نوعـی پاستوریزاسـیون غیـر حرارتـی اسـت کـه
قابلیـت از بیـن بـردن باکتری و قـارچ در محصوالت کشـاورزی را دارد.
تسـریع جوانهزنـی بـذور نیـز از دیگر کاربردهـای این فناوری میباشـد.
هیـدرو نانوکویتاسـیون نیـز نوعی فرایند پاستوریزاسـیون سـرد میباشـد
کـه همزمـان دو عامل پاستوریزاسـیون و همونیزاسـیون سـیاالت غذایی
ماننـد شـیر را بـا صـرف انـرژی کمتر انجـام میدهد .شـایان ذکر اسـت
طراحـی و توسـعه کاربردهـای جدید سـامانههای فوقالذکر در راسـتای
حـل مشـکالت بخـش کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی در پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی در حـال انجام میباشـد.
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صنعـت بیوگاز :اهمیت ،جایگاه ،محیط زیسـت و اقتصاد

تهیه کننده :حسین قنواتی

گرمایـش جهانـی پدیـده ای اسـت کـه در اثـر مصـرف بیـش از حد سـوختهای
فسـیلی و آزادسـازی گازهـای گلخانهای در اتمسـفر ایجـاد میشـود .افزایش میزان
گازهـای گلخانـهای موجـود در اتمسـفر با گرم شـدن کـره زمین ارتباطی مسـتقیم
دارد .اثـر گلخانـهای ،یـک پدیـده طبیعی اسـت که از میلیونها سـال پیـش در زمین
و سـایر کرات منظومه شمسـی اتفـاق افتاده اسـت .در حال حاضر تعـادل این روند
طبیعـی بـا فعالیتهـای انسـان از بیـن رفتـه اسـت و به عنوان یک مشـکل زیسـت
محیطـی موجـب افزایـش دمای جهـان میشـود .در صورتیکـه آزادسـازی گازهای
آالینـده بـه همیـن روال ادامـه یابد ،در اثر گرمایش زمین و ذوبشـدن یخها ،سـطح
آب دریاهـا بـاال خواهد رفت و بسـیاری از قسـمتهای جهان بین سـالهای 2020
تـا  2030زیـر آب خواهنـد رفـت .از دیگـر پیامدهـای گرم شـدن جهـان ،قحطی و
خشکسـالی خواهـد بود .مشـکالت ناشـی از گرمایـش زمین ،کاهش منابع فسـیلی
انـرژی و آلودگـی ناشـی از اسـتفاده از سـوختهای فسـیلی چالشهایی اسـت که
توجـه محققیـن و دولتهـا را برآن داشـته تا به دنبـال سـوختهای جایگزین و به
خصـوص انرژیهـای پاک باشـند .یکـی از بهتریـن انرژیهـای پاک بیوگاز اسـت
کـه علاوه بر قابلیـت جایگزینی با سـوختهای فسـیلی ،اجرای پایگاههـای تولید
کننـده آن بسـیار عملیاتی و از نظر اقتصادی توجیه پذیر اسـت .یکی از مـوارد آلوده
کننـده محیط زیسـت و تولیـد گازهای گلخانهای ضایعات آلی اسـت که در طبیعت
رهـا میشـوند .ایـن مـواد عالوه بر آلودگـی خـاک و آب ،هوا را نیز به شـدت آلوده
میکنند .روشهای مختلفی برای مدیریت پسـماند در جهان اسـتفاده شـده است که
میتـوان بـه سـوزاندن ،دفن در لندفیل ،تبدیل بـه گاز و هضم بیهوازی اشـاره کرد.
از بیـن ر وشهای مختلف مدیریت پسـماند روش هضم بی هـوازی به دلیل مزایای
باالتـر از جملـه عدم آلودگی محیط زیسـت ،کارایی باال در تولید انرژی الکتریسـیته
و تولیـد کـود آلـی بـه عنوان محصـول جانبی مـورد توجه اسـت .بیـوگاز محصول
فراینـدی میکروبـی اسـت کـه در شـرایط بیهـوازی تولید میشـود .ایـن محصول
بـه صـورت طبیعـی در بـدن نشـخوارکنندگان و فاضالبهـا نیز تولید میشـود .در

طی  4مرحله بیوشـیمیایی که شـامل هیدرولیز ،اسـیدوژنز ،اسـتوژنز و متانوژنز است
بـه بیـوگاز تبدیـل میشـوند .در واقع میکروارگانیسـمها به صورت کنسرسـیومی و
سینرژیسـتی عملیـات تبدیـل مواد آلـی به بیـوگاز را انجام میدهند .بیـوگاز تولیدی
میشـود .بیـوگاز پس از تصفیـه وارد ژنراتورهای بیوگاز سـوز (از نوع  )CHPشـده
و انـرژی شـیمیایی موجود در آن بـه انرژی الکتریکی تبدیل میشـود .در این فرایند
علاوه بـر بـرق ،حـرارت نیـز تولیـد میشـود که بـرای گرمایـش مخـازن هاضم و
در صنایـع جانبـی قابل اسـتفاده اسـت .در سیسـتمهای هاضـم بیهوازی مـواد آلی
ورودی پـس از هضـم تبدیل به هوموس میشـوند و ارزش بسـیار باالیـی به عنوان
کـود آلـی دارنـد .در دنیـا ،کارخانههای تولید برق بـه روش هضم بیهـوازی روز به
روز در حـال افزایـش اسـت .شـکل  1تعداد ایـن کارخانهها در کشـورهای مختلف
اروپایـی تا سـال  2013را نشـان میدهد .بیشـترین تعداد کارخانههـای تولید برق از
بیـوگاز در آلمـان و ایتالیا وجـود دارد .افزایش سـریع تعداد واحدهـای تولید بیوگاز
و برق حاصل از آن در کشـور آلمان در شـکل  2نشـان داده شـده اسـت .در 8000
کارخانـه فعـال این کشـور  4000مـگاوات برق تولید میشـود.
متاسـفانه در ایـران ایـن تکنولوژی گسـترش زیادی نداشـته اسـت .تنهـا چند واحد
مشـهد و شـیراز ،واحد تولید بیـوگاز از تصفیه خانه فاضالب جنـوب تهران و واحد
تولیـد بیـوگاز به روش هاضم از پسـماند شـهری منطقـه  4تهران (شـکلهای )3-5
اسـت .ایـن واحدهـا در مجمـوع حـدود  9مگاوات در سـاعت برق تولیـد میکنند.
ایـن در حالیسـت کـه ایـران پتانسـل تولیـد برقـی معـادل  880مگاوات در سـاعت
از ضایعـات کشـاورزی 470 ،مـگاوات در سـاعت از پسـماندهای شـهری و 2600
مـگاوات در سـاعت از فضوالت دامـی را دارد .در حال حاضر در ایران قیمت خرید

تولیـد انـرژی انجام میشـود .در فراینـد هضم بیهـوازی ،مواد آلی کـه به اصطالح
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خـوراک ورودی نامیـده میشـوند ،وارد هاضمهـای بیهـوازی شـده و پس از

یک اسـتراتژی جدید برای مبارزه با آفات
سوسـک سـوراخ کننـده دانههـای قهـوه ()Hypothenemus hampei
یکی از آفات بسـیار مخرب قهوه در دنیا اسـت .شـیوع این آفت کاهش
محصولـی معـادل  80درصد را بدنبال دارد .کافئین یک آلکالوئید اسـت
کـه میتواند سـمی باشـد و گیـاه بهعنوان یکـی از سـازوکارهای مقابله
بـا علفخـواران و حشـرات آن را تولید میکند .پژوهشـگران آمریکایی
و مکزیکـی اخیـرا تجزیـه کافئیـن در دسـتگاه گوارش آفـت را گزارش
کردنـد .علاوه بـر ایـن نشـان دادنـد غیرفعـال کـردن آزمایشـی فلـور
میکروبـی دسـتگاه گـوارش
حشـره موجب توقف تجزیه
کافئیـن شـد .فلـور میکروبی
موجـود در دسـتگاه گوارش
آفـات جمـع آوری شـده از

تهیه کننده :اکرم صادقی

کشـورهای مختلف در این تحقیق حاوی میکروارگانیسـمهای مشترکی
بود .گونههای شـاخصی از جنس سـودوموناس ماننـد Pseudomonas
 fulvaکـه از کافئیـن بـه عنـوان منبـع کربـن و ازت اسـتفاده میکنند در
میـان میکروبهای شناسـایی شـده وجود داشـت .بیان ژنهـای تجزیه
کننـده کافئیـن ( )caffeine demethylase genesتوسـط باکتریهای
موجـود در دسـتگاه گـوارش آفـت توجیـه کننـده مقاومـت آن به سـم
بـود .بـر اسـاس نتایـج حاصل از ایـن مطالعـه توسـعه آنتـی بیوتیکها
و یـا عوامـل بیوکنتـرل جدیـد بـرای از بین بـردن میکروارگانیسـمهای
دسـتگاه گـوارش آفات و یـا توقف عملکرد ژنهای دخیـل در مقاومت
آنهـا میتوانـد مبـارزه بـا آفات را از طریق اسـتفاده از سـموم سـادهتر
و ایمـن بـرای محیط زیسـت و انسـان ممکـن کند.
Javier et al., 2015. Nature communications. Doi: 10.1038/ncomms8618

در هاضمهـا پـس از تولیـد تصفیه شـده و سـولفید هیـدروژن و رطوبـت آن گرفته

تولیـد بیـوگاز در ایران وجود دارد که شـامل :واحد تولید بیوگاز از لندفیل شـهرهای

نـوع صنعتـی واکنش در هاضمهـا و محفظههای بی هـوازی طراحی شـده با هدف
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بـرق تولیـدی از زیسـت تـوده  350تومـان بـه ازای هر کیلووات سـاعت اسـت که
بـا توجـه به حجـم سـرمایهگذاری اولیه مـورد نیاز بـرای احداث واحدهـای بیوگاز
بازگشـت سـرمایه مناسـب و در حدود  4سـال است.

افزایـش قابل توجه تراریـزش تکلپهایها با بیان همزمان دو ژن ذرت

تهیه کننده :نرگس مجتهدی

هرچنـد تراریـزش محصـوالت کشـاورزی عمـده تکلپهای در حـال حاضر
امکانپذیـر شـده اسـت ،امـا متاسـفانه پروتـکل انتقـال ژن بـرای یـک یا دو
ژنوتیـپ در هر گونه بهینهسـازی شـده اسـت و غالبـا به دلیـل کارآیی پایین
تراریـزش در ارقـام مختلـف تـک لپـهای ،بسـیاری از آزمایشـگاههای علمی
دنیـا به سـمت پروژههای مهندسـی ژنتیـک این قبیل محصـوالت نرفتهاند .با
همـکاری گروهـی از محققین آمریـکا و هند ،رویکردی جدیـد در تراریزش
تکلپهایهـا ارائه شـده اسـت .این پروتکل شـامل افزایش بیـان دو ژن ذرت
بـه نامهـای  )Baby boom (Bbmو  )Wuschel (Wus2اسـت کـه منجـر بـه
افزایـش معنـیدار نـرخ تراریـزش در بسـیاری از الینهای اینبرد ذرت شـده
اسـت .ایـده اجـرای ایـن روش از نتایـج تحقیقـات پیشـین بـه دسـت آمده
اسـت .افزایـش بیـان دو ژن فـوق ،باعـث ایجاد سـاختارهای شـبه جنینی یا
جنینهـای رویشـی در ریزنمونههـای مختلـف در گیاهـان دولپهای شـده و
میـزان باززایـی را نیـز افزایش داده اسـت .هرچند گزارشـی مبنـی بر افزایش
نـرخ تراریـزش در دولپهایهـا پس از بیان ایـن ژنها وجود نـدارد .اما نتایج
ایـن تحقیـق در تکلپهایهـا بسـیار جالـب توجـه و امیدبخـش بوده اسـت.
بـه عنـوان مثـال ،بـا افزایش بیـان دو ژن فوق ،بیـش از  40درصـد تراریزش
در کالوسهـای الیـن اینبـرد پیشـروی ذرت به نـام  PHH5Gبازیابی شـد و
گیاهـان سـالم و زایا تولید شـدند .در حالیکـه این الین در برابـر تراریزش با
هـر دو روش آگروباکتریـوم و بمبـاران ژنی مقاومـت میکرد.
محدودیـت دیگـر بـرای تراریـزش تکلپهایهـا ،فضـای مـورد نیـاز برای
گلخانـه و کار فـراوان بـرای نگهـداری گیاهـان اسـت کـه امـکان تهیـه
جنینهـای نابالـغ بـرای تراریـزش را فراهـم کنـد .ایـن مشـکل بـا روش
جایگزیـن در اسـتفاده از بافتهـای هـدف دیگر قابل حل اسـت .به عنوان
قـدم عمـده برای رسـیدن به این هـدف ،دو ژن  Bbmو  Wus2به برشهای

جنینـی حاصـل از بـذور بالـغ یـا قطعـات برگـی حاصـل از گیاهچههای
الینهـای اینبـرد پیشـروی ذرت انتقـال داده شـد .بـا ایـن روش ،بـه طور
متنـاوب گیاهـان سـالم و زایـا تولیـد شـده اسـت .مسـاله مهـم در اجـرای
ایـن روش ،حـذف هـر دو ژن  Bbmو  Wus2پـس از تراریـزش و قبـل
از باززایـی گیاهـان اسـت .در این شـیوه ،کاسـتهای طراحی شـده دارای
دو سـایت بـه نـام  Loxpاسـت که همـه توالیهـای  Bbmو  Wus2و CRE
را در برمیگیـرد (شـکل  .)1بـرای اینکـه ایـن توالیهـا پـس از تراریـزش
حـذف شـوند ،پروموتـور  rab17اسـتفاده شـده اسـت .ایـن پروموتـور در
شـرایط تنـش خشـکی بیـان میشـود ،لـذا پـس از ایجـاد تنش خشـکی و
بیـان  CREتحـت پروموتـور  ،rab17توالیهای بین دو سـایت  Loxpنهایتا
جدا میشـود .مسـاله اینجاسـت که شکسـت در بـرش توالیهـای  Bbmو
 ،Wus2فنوتیپهـای ناهنجـار ماننـد ریشـههای کوتـاه و ضخیـم میشـود.
چنیـن گیاهانـی در نهایـت رشـد بیـش از حـد از خـود نشـان میدهنـد و
معمـوال در مراحـل بلـوغ نـازا خواهنـد شـد .همچنیـن ادامـه بیـان Wus2
بـدون جداسـازی پـس از تراریـزش ،منجـر بـه نکـروزه شـدن کالوسهـا
شـده و گیاهانـی هـم که پـس از نکروزه شـدن تولیـد میشـوند ،تراریخته
نیستند .
نتایـج ایـن تحقیقـات نشـان داده که بـا انتقال ایـن ژنها نه تنهـا بافتهای
جنیـنزا تحریـک میشـوند ،بلکـه نـرخ تراریـزش نیـز افزایـش مییابـد.
نتایـج ایـن تحقیقـات در جنینهـای نابالـغ سـورگوم ،کالوسهای نیشـکر
و کالوسهـای ارقـام ایندیـکای برنـج نیـز بـا موفقیـت آزمایـش شـده و
افزایـش نـرخ تراریزش را نشـان داده اسـت.
منبع:
Lowe et al., September 2016. Morphogenic regulators Baby boom and

Wuschel improve monocot transformation. The Plant Cell 28: 19982015-.
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نگاهی تازه به باکتریهای تثبیت کننده ازت :اکتینومیستها
مهای تثبیت کننده ازت و بررسی روابط همزیستی بین آنها
نقش میکروارگانیس 

پوشش خوراکی نانویی که می تواند مدت زمان ماندگاری مواد غذایی را افزایش دهد
تهیه کننده :اکرم صادقی

نیتـروژن (ازت) یـک عنصـر کلیدی برای تمـام موجودات زنده اسـت .مـا نیتروژن

جنسهـای مختلـف فرانکیـا و میزبانهـای گیاهـی آن بدسـت میآیـد .بـه گیاهان

گیاهـان نیـز نمیتواننـد نیتـروژن مـورد نیـاز خـود را مسـتقیما از  %79گاز نیتروژن

مـورد نیـاز میزبـان خود را تامیـن کند .اگرچه تاکنـون تنها  260گونـه گیاهی میزبان

مورد نیاز خود را به صورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم از گیاهان بدسـت میآوریم.
موجـود در اتمسـفر تامیـن کننـد .نیتـروژن گازی در ابتـدا بایـد در ترکیباتـی ماننـد
آمونیـوم ( )NH3و یـا نیتـرات ( )NO3تثبیـت شـود .نیتـروژن تثبیت شـده یکی از

عوامـل محـدود کننـد رشـد اغلب گیاهانی اسـت که ما به عنـوان غذا و یـا خوراک
دام از آنها اسـتفاده میکنیم .در تمام مولکولهای زیسـتی مانند دی ان آ ( )DNAو

میزبـان فرانکیـا  actinorhizal plantsمیگوینـد .این باکتری قادر اسـت تمام ازت

فرانکیا شـامل سـه راسـته راش سانان ،کدوئیان و گل سرخ سـانان که عمدتا درختی

هسـتند ،شناسـایی شـده اما هنوز شناسـایی فلور رایزوسـفری تمام گیاهان به ویژه
گیاهان زراعی انجام نشـده اسـت .لذا امکان شناسـایی رابطه همزیسـتی بین فرانکیا
و گیاهـان دیگـر وجـود دارد .نودولهـای تثبیـت ازت بر روی ریشـه گیاهان میزبان

یـا اسـیدهای آمینه نیتـروژن وجود دارد .چرخـه طبیعی نیتروژن بر پایـه تثبیت ازت

فرانکیـا بـه خوبـی و با چشـم قابل دیـدن اسـت .از آنجائیکـه این گیاهان همـراه با

غذایـی ،تثبیـت مصنوعـی نیتـروژن به صـورت تولید انـواع کودهای شـیمیایی ازته

پوشـش گیاهی مناطق پوشـیده شده با خاکستر آتشفشـان ،یخرفتها ()moraines

توسـط باکتریهـای تثبیـت کننده ازت اسـتوار اسـت .بـا افزایش نیاز بشـر به منابع
آغـاز و متاسـفانه بـه صورتی بی رویه گسـترش پیـدا کرد .تمایل پژوهشـگران برای
افزایش کارآیی و اسـتفاده از چرخه طبیعی تثبیت ازت با شـناخت آثار مخرب تولید،
مصـرف و ورود مقادیـر زیـاد نیتـروژن به اکوسیسـتم و بویژه آب و غذا در سراسـر
دنیـا در حـال افزایـش اسـت .میکروارگانیسـمهای تثبیـت کننـده ازت پروکاریوتی

هسـتند و بـه دو گـروه باکتـری و ارکـی باکتر تقسـیم میشـوند .این موجـودات را

بـه طـور کلـی  diazotrophمینامنـد .باکتریهـای ایـن گروه شـامل سـیانوباکتر،
باکتـری گوگردی سـبز ،ازتوباکتر ،رایزوبیـوم و فرانکیا هسـتند .پژوهشهای زیادی

بـر اسـتفاده از ازتوباکترهـا (آزادزی) و رایزوبیومهـا (همزیسـت) در کشـاورزی و
بـه ویـژه زراعـت گندم که بیشـترین سـهم اسـتفاده از ازت شـیمیایی را دارد ،انجام

شـده اسـت .نتایج ایـن تحقیقات اگرچه مثبت اسـت امـا متوسـط افزایش عملکرد

در سـطح تجـاری معمـوال باالتـر از  %30نیسـت .از طرفی مشـکالت تولیـد انبوه و

زندهمانـی ایـن باکتریهـا در فرموالسـیون از موانع عمـده تولید مقرون بـه صرفه و

اسـتفاده گسـترده از ایـن کودهای زیسـتی اسـت .رابطـه همزیسـتی رایزوبیومها نیز

عمدتـا منحصـر به لگومها اسـت .فرانکیـا (خانـوادهای از اکتینوباکتریـا) یکی دیگر

از انـواع باکتریهـای تثبیـت کننـد ازت و بـر خلاف گروههـای دیگـر گـرم مثبت
اسـت .حـدود  %15از تثبیـت ازت طبیعـی در کـره زمیـن از رابطـه همزیسـتی بین

باکتریهـای همراهشـان روی خاکهـای بسـیار فقیـر قادر به رشـد هسـتند ،اولین

و یـا تپههـای شـنی ( )sand dunesهسـتند .این همزیسـتی موجـب تولید خاکی
غنـی از ازت میشـود که بـرای رویش گروههای جدیدی از گیاهان مناسـب خواهد

بـود .بـر اسـاس یافتههـای موجـود اکثـر ازت موجـود در جنگلهای معتـدل ،بوته

بـه منظـور افزایـش مـدت زمـان نگهـداری میوههـا و سـبزیجات
و حفـظ تازگـی آنهـا ،محققـان توانسـتهاند امولسـیون خوراکی با
سـاختار نانوکپسـولی را تهیـه کنند که بـا غوطهور کـردن میوهها و

سـبزیجات در آنهـا ایـن ویژگـی حاصل میشـود.

دانشـمندان متوجـه شـدهاند که اگـر نانوکپسـولهای لود شـده با

مـواد فعالـی همچون آلفـا توکوفرول و بتا کاروتـن به صورت فیلم
یکنواخـت بـر روی مـواد غذایی قـرار گیرنـد ،میتواننـد منجر به

مهـار آنزیمـی و در نتیجـه افزایـش طـول عمـر و تازگـی در میوههـا و سـبزیجات

شـوند .طراحـی ایـن نانـو و میکروکپسـولها بـه گونهای صـورت گرفته اسـت که
افزودنیهـای مـورد نظـر درون توپهایـی بـا انـدازه بین  100تـا  500نانومتـر قرار
میگیـرد .افزودنیهـا میتوانـد شـامل مـاده فعـال ماننـد روغن لیمـو ،رزمـاری و یا

آنتـی اکسـیدان آلفـا توکوفـرول و بتا کاروتن باشـد .این مـواد فعال از طریـق دیواره

نانـو کپسـول بـه صـورت تدریجی به سـطح میوههـا و یا سـبزیجات آزاد میشـود.

از لحـاظ فیزیکـی ،پوشـش ظاهری قابل مشـاهد نیسـت و علاوه بر ایـن ،میتوان

تهیه کننده :محمد مدنی

پوشـشهایی بـا طعمهـای مختلف را اعمـال نمـود و از این طریق
جذابیـت محصـول را افزایـش داد .بـا اسـتفاده از این فنـاوری می

تـوان برشهایـی از سـیب را تـا  25روز و کیـوی را بـرای دو هفته
بـه صـورت تـازه نگهـداری کرد .علاوه بر ایـن ،هزینه اسـتفاده از

ایـن فنـاوری نیز بسـیار پایین اسـت و با یک لیتر از این امولسـیون
میتـوان  20کیلوگـرم میـوه بـرش داده شـده را پوشـش داد .ایـن

فنـاوری در فروشـگاهها بسـیار مورد نیاز اسـت.

این توسـعه علمی در حال حاضر توانسـته اسـت جوایز متعددی را به دسـت آورد

و تحقیقـات بـرای صنعتی کـردن این فرایند ادامـه دارد چرا که یکـی از فناوریهای

بسـیار کاربـردی اسـت که میتوانـد به خوبی بـه بازار عرضه شـود .ایـن تحقیقات
بیش از نه سـال اسـت کـه در حال انجام اسـت.

پوشـشهای خوراکی نانویی به عنوان اسـتراتژی بسـتهبندی برای افزایش ماندگاری

میوهها و سـبزیجات برش داده شده

https://www.sciencedaily.com/releases/2016160926221257/09/.htm

زارهـا ،تپههای شـنی و نخالههای معدنی از همزیسـتی فرانکیا و گیـاه میزبان بوجود

میآیـد .رابطـه همزیسـتی فرانکیـا با گیاهـان دولپه بویـژه در حفظ اکوسیسـتمهای
جنگلـی و بیابانـی دارای اهمیت اسـت .این اصلیترین رابطه تثبیـت ازت در مناطق

وسـیعی از دنیـا اسـت و زمانی اهمیت آن بیشـتر میشـود که به تغییـرات اقلیمی و
افزایـش روز افـزون مناطـق بیابانـی توجه کنیم .علاوه بر فرانکیا که بـه دو صورت
همزیسـت و آزادزی در تثبیـت ازت نقـش دارد ،برخـی از گونههـای متعلـق بـه

جنسهـای دیگری از گروه اکتینوباکتریا شـامل میکرومونوسـپورا ،کورینه باکتریوم،
مایکوباکتریـوم ،آرتروباکتر ،آگرومیسـس و استرپتومایسـس نیز قـادر به تثبیت ازت

هسـتند .تاثیـر مثبـت گونههایـی از جنس استرپتومایسـس بـه عنوان عوامـل کنترل
زیسـتی و ممانعـت کننـده از رشـد باکتریهـا و قارچهـای بیمارگر گیاهـی در کنار
تاثیر محرک رشـدی به واسـطه انحالل آهن و فسـفات و تولید هورمونهای گیاهی

نظیـر اکسـین بـر طیف وسـیعی از گیاهـان زراعی بویژه گندم گزارش شـده اسـت.

تولیـد انبـوه مقـرون بـه صرفه فرانکیـا و استرپتومایسـسهای تثبیت کننـده ازت در

فرمانتـور و زنـده مانی باالی این گروه از باکتریها در فرموالسـیون به واسـطه تولید
اسـپورهای مقاوم یکی از گزینههای عملی برای اسـتفاده گسـترده کودهای زیسـتی

تامین کننده ازت و فسـفات اسـت .جداسـازی و شناسـایی این باکتریهای مفید در

آینـدهای نزدیـک نویـد بخـش کاهش اسـتفاده از سـموم و کودهای شـیمیایی مورد
اسـتفاده بـرای گیاهان زراعـی و درختان ،حفظ جنگلها و جلوگیری از گسـترده تر

شـدن بیابانها خواهـد بود.

Froussart et al., 2016. Recent advances in actinorhizal symbiosis
signaling. Plant Mol Biol, 90:613–622
Sellstedt and Richau. 2013. Aspects of nitrogen-fixing Actinobacteria,
in particular free-living and symbiotic Frankia. FEMS Microbiol Lett,
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342: 179–186.

دانشمندان شواهد ژنتیکی را کشف کردند که نشان میدهد
"ما آنچه که می خوریم هستیم"

تهیه کننده :محمد مدنی

محققان در دانشـگاه آکسـفورد نشـان دادهانـد که رژیم غذایـیمیتواند

رابطه اولیه پنهان بین متابولیسـم سـلولی و سـیر تکامل را نشـان میدهد.

اسـت در یـک مطالعـه بر روی دو گـروه انگل ،تفاوتهایـی را در توالی

بـا رژیمهـای غذایـی مختلـف بیـان کردهانـد .نتایـج ایـن تحقیق نشـان

توالـی  DNAموجـودات را تحـت تاثیـر قـرار دهـد .این تیم توانسـته
 DNAایـن موجودات شناسـایی کنـد که به ترکیب مـواد غذایی مرتبط
اسـت .دکتر اسـتیون کلی ،از بخش علوم گیاهی آکسـفورد ،اشـاره کرده

اسـت کـه موجـودات زنده بـرای سـاخت DNAی خـود از بلوکهای
سـاختمانی موجـود در مـواد غذایـی اسـتفاده میکننـد .فرضیـه آنها این

بـوده اسـت کـه ترکیب ایـن مواد غذایـی میتوانـد  DNAیک موجود
زنـده را تغییـر دهد .بـه عنوان مثال ،آیا یـک پاندای گیاهخـوار میتواند

تفاوتهـای ژنتیکـی قابـل پیشبینی از یـک خرس قطبی گوشـتخوار

نشـان دهـد؟ بـرای آزمایـش این فرضیـه ،آنهـا از گروههای سـاده انگل

بـه عنـوان یـک سیسـتم مـدل اسـتفاده کردهانـد .ایـن انگلهـا یک جد
مشـترک دارنـد اما بـا خوراندن غذاهای بسـیار متفاوت تکامـل یافتهاند.

مشـخص شـده اسـت که سـطوح مختلف نیتروژن در رژیـم غذایی یک

انـگل میتوانـد بـه تغییـرات در  DNAمنجر شـود .به طـور خاص ،در

توالـی DNAی انـگل با رژیـم غذایی نیتروژن پایین و قنـد باال ،نیتروژن
کمتـری نسـبت به انگل بـا رژیمهای غذایی غنی از نیتـروژن وجود دارد.

نتایـج ،بـر اسـاس مدلهـای ریاضی توسـعه یافته توسـط محققـان ،یک

آنهـا دیدگاههـای جدیدی را در مـورد چگونگی تغییـرات توالی DNA

میدهـد کـه میتـوان برای پیشبینـی رژیم غذایـی موجـودات از تجزیه

و تحلیـل توالی  DNAآنها بهره برد .همچنین اشـاره شـده اسـت که در
گذشـته معلـوم نبود که چرا موجودات بسـیار نزدیـک دارای تفاوتهای

زیـادی در سـاختار ژنتیکـی خـود هسـتند و سـوال اینکه باالخـره آیا ما
آنچـه کـه میخوریم هسـتیم؟ این سـوالی بسـیار دشـوار اسـت ،چرا که

عوامـل بسـیاری میتواند بر توالی  DNAیک ارگانیسـم اثرگذار باشـد.
امـا مطالعـات انجـام شـده در ایـن تحقیـق درصـد بسـیار باالیـی از این
تفاوتهـا را توضیـح میدهـد و شـواهد بسـیاری وجـود دارد که نشـان

میدهد"مـا واقعـا آنچـه کـه میخوریـم هسـتیم ".نتایـج به دسـت آمده

در مجله  Genome Biologyمنتشـر شـده است.

یافتـه هـای جدیـد نشـان مـی دهـد کـه چگونـه توالـی  DNAتحت

تاثیـر رژیـم هـای غذایـی قـرار میگیرد.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016161115111720/11/.htm
- Emily A. Seward, Steven Kelly. Dietary nitrogen alters codon bias and
;genome composition in parasitic microorganisms. Genome Biology, 2016
17 (1) DOI: 10.1186/s130599-1087-016-
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جشـن پژوهش و فناوری در
پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شد

تقدیر از پژوهشـگر برتر پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی
با حضور وزرای علوم و جهاد کشـاورزی

به مناسـبت هفته پژوهش مراسـم گرامیداشـت این هفته همراه بـا برنامه های
جشـن تقدیـراز پژوهشـگران برتـر وزارت

منتخـب کـرد ،فرموالسـیون پوشـش خوراکی فعال بـر پایه نانوکیتـوزان با قابلیت

جهادکشـاورزی بـا حضـور مهنـدس حجتی

افزایـش مانـدگاری تـوت فرنگی و خیار اسـت .وی همچنین بالغ بـر  18مقاله در

وزیرجهـاد کشـاورزی و دکتـر فرهـای وزیر

مجلات معتبر بیـن المللی ( )ISI Q1منتشـر نموده اسـت.

علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری و جمـع کثیری

دکتـر اسـکندر زنـد معـاون وزیـر و رئیس سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویج

از محققان کشـور برگزارشـد

کشـاورزی طی سـخنانی در این مراسـم اذعان داشـت :ارائه سـاالنه  100الی 150

به گزارش روابط عمومی سـازمان تحقیقات،

دسـتاورد قابـل ترویـج از مهم ترین دسـتاوردهای تحقیقاتی سـازمان می باشـد و

آمـوزش و ترویج کشـاورزی جشـن تقدیراز

افـزود :سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی در زمینه دسـتاوردهای

پژوهشـگران برتـر وزارت جهاد کشـاورزی

قابـل تجـاری سـاالنه حـدود  30تـا  35دانش فنـی را به بخـش اجرایـی وا گذار

بـا حضـور مهنـدس حجتـی وزیـر جهـاد کشـاورزی ،دکتر فرهـای وزیـر علوم،

می کند؛ در این زمینه سـازمان توانسـته اسـت ،از  56دسـتاورد تحقیقاتی در سـال

تحقیقـات و فنـاوری و جمـع کثیـری از محققـان کشـور و بـا رونمایـی از هفت

 92بـه  179دسـتاورد قابل تجاری دسـت پیـدا کند.

متنـوع مـن جملـه تقدیـر از سـه تن

مراسـم بـود کـه در ایـن خصـوص از زحمـات سـی سـاله آقایـان دکتر علی
محمـد شـکیب ،دکتـر علـی وطـن
پـور ازغنـدی و محمد مهـدی زمانی

از بازنشسـتگان پژوهشـکده در سال

بـا اهـدای لـوح و هدیـه تقدیر شـد.

جاری ،تقدیـر از دو تن از همکارانی

همچنیـن از آقـای دکتر محمـد امین

که فرزندانشـان در سال جاری موفق

حجازی بـه جهت قبولی فرزندشـان

بـه ورود به دانشـگاه هـای دولتی در

در رشـته پزشـکی دانشـگاه تبریـز و

رشته های پزشکی شدند و همکاران

محرمعلـی فرجی در رشـته پزشـکی

برتـر شـامل دونفر محقـق نمونه ،دو

دانشـگاه علـوم پزشـکی البـرز تقدیر

نفـر کارشـناس تحقیقاتـی نمونه ،دو
نفر کارشـناس پشـتیبانی نمونه ،یک

شد .

نفـر نیـروی خدماتی نمونـه و یک نفر همکار نمونـه واحد انتظامـات در روز

در قسـمت تقدیـر از همـکاران نمونـه پژوهشـکده آقایان دکتر مهـران عنایتی

انجام شـد.

مهنـدس محمدرضـا شـمس سروشـک و خانـم مهربانـو کاظمـی الموتی به

چهارشـنبه مـورخ  95/9/24در سـالن آمفـی تئاتـر پژوهشـکده بیوتکنولوژی

شـریعت پناهـی و دکتر مهرشـاد زیـن العابدینی بـه عنوان محقق برتـر ،آقایان

دسـتاورد تحقیقاتی در روز یکشـنبه مورخ  95/9/28در محل آمفی تئاترسـازمان

در ادامـه برگـزاری مراسـم مهنـدس حجتی وزیر جهاد کشـاورزی نیـز در بیاناتی

اصلاح نباتـات کشـور برگزارشـد .در ایـن مراسـم ضمـن امضای 12تفاهـم نامه

عنـوان کـرد  :اگـر تلاش محققـان کشـاورزی در بخـش تحقیقـات کاربـردی

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی و ترویـج یافتـه هـا در ابتـدای این مراسـم

عنـوان کارشـناس تحقیقاتـی نمونـه ،آقـای مهندس مهـدی صفرپـور و خانم

وقراردادهـای انتقـال فنـاوری و دانش فنی به بخش خصوصی ،از هفت دسـتاورد

وجـود نداشـت ،امـروز مـا نـه تنهـا شـاهد افزایش تولیـد نبودیـم بلکـه قطعا با

تحقیقـات فیزیولـوژی ملکولی و پخش سـرود ملی جمهوری اسلامی ایران،

آقـای حسـن عابدی گرمجانی به عنـوان همکار خدماتی نمونـه و آقای احمد

تحقیقاتـی بـا نـام هـای رقم برنـج گیالنـه ،رقـم ذرت کوشـا ،رقم گندم سـائین،

کاهـش تولیـد روبـه رو بودیـم زیـرا محدودیت هـای عرصه طبیعـی در تولیدات

رقـم نارنگـی خـرم ،سـاخت شـناورتحقیقاتی پژوهشـی  ،2واکسـن زنـده کلون

کشـاورزی بـذر باعث آسـیب پذیری بـذر و کاهش عملکرد محصول می شـود.

نیوکاسـل و سـامانه علم سنجی توسط وزرای جهاد کشـاورزی و علوم ،تحقیقات

وی راه انـدازی بنیـاد مفاخـر سـازمان تحقیقـات را بـه همـت دکتر زند تحسـین

و فنـاوری رونمایی شـد.

برانگیـز دانسـت و ابـراز امیـدورای کرد این مرکز با شناسـایی و معرفـی مفاخر و

در جریـان برگـزاری ایـن مراسـم کـه با حضـور دکتر خـوش خلق سـیما رییس

دسـتاوردهای ارزنـده آنان چـراغ راه آیندگان باشـد.

دکتـر خوش خلق سـیما بـا ارائه گزارشـی از روند جذب اعتبارات پژوهشـی

پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و دکتر حسـینی معاون پژوهشی پژوهشکده

گفتنـی اسـت دکتر مریم هاشـمی در حـال حاضر عضو هیأت علمی پژوهشـکده

هـای محیطـی و راه حـل های درسـت اجـرای پژوهشـکده در این خصوص

همـراه بـود از  16پژوهشـگر برتـر از جملـه دکتـر مریـم هاشـمی عضـو هیـأت

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و رییـس بخش تحقیقـات بیوتکنولـوژی میکروبی این

علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی تقدیـر به عمل آمـد .از فعالیت های

پژوهشـکده می باشد.

شـاخص پژوهشـی دکتـر هاشـمی کـه او را بـه عنوان پژوهشـگر و فـن آور برتر

پـس از قرائـت قرآن مجید توسـط آقای مهندس فتحی همـکار محترم بخش

دکتـر خـوش خلق سـیما رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی طی
سـخنانی بـا تبریـک هفته پژوهش و سـالروز میلاد با عظمت پیامبـر بزرگوار
اسلام گـزارش مختصـری از فعالیت های پژوهشـکده در سـال جـاری ارائه

نمود.

از ابتدای سـال  ،1393در خصوص معضالت کشـاورزی کشور در زمینه تنش

مهنـدس خدیجـه غالمپور آهنگر کالیی به عنوان کارشـناس پشـتیبانی نمونه،
شـریفی بـه عنوان همـکار واحد انتظامـات نمونه معرفی شـدند.

گفتنـی اسـت در پایـان مراسـم ار آقایـان حسـین نعیمـی بـه جهـت تصدی

مسـئولیت مدیریت امور اداری تقدیر و آقای مهندس محمد حسـن موسـوی
پاکزاد به عنوان سرپرسـت جدید مدیریت امور اداری و پشـتیانی پژوهشـکده

معرفی شـد.

توضیحاتـی ارائه نمود.

ایشـان همچنین با اشـاره به آمار واردات باالی محصوالت تراریخته در کشور،
عـدم ورود بـه عرصـه تحقیـق و تولیـد در این زمینـه را باعث عقـب ماندگی

کشـور دانسـت و ادامـه داد تعاملات بیـن المللی پژوهشـکده با دیگـر مراکز

علمـی دنیا بایسـتی توسـعه یافتـه و خواهـان عزم و همـکاری کلیـه کارکنان

پژوهشـکده در جهت نیل به خودکفایی کشـور و تحقق آمال اساسـی کشـور

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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شد .

در ادامـه ایـن مراسـم روسـای بخش های تحقیقاتی پژوهشـکده گزارشـی از

فعالیـت هـای علمـی خـود ارائـه دادنـد و هریک به مـدت تقریبـی  10دقیقه
پـروژه های در دسـت اجـرا و اهم اهداف مدنظر را در قالب محتوای تصویری

جهت سـایر همکاران تشـریح نمودند.

تجلیل از بازنشسـتگان پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی دیگر برنامه این
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سومین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری
با حضور فعال پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
سـومین جشـنواره دانش آموزی زیسـت فناوری معاونت علمی با حضور

کـه بـه تک تـک آن ها پاسـخ داده شـد .معلمـان تاکید داشـتند که آشـنایی

و پنجـم آبان ماه شـروع بـه کار کرد.

بیوتکنولـوزی کشـاورزی می بایسـت از پایـه به دانش آمـوزان آموزش داده

بیش از  ۲هزار دانش آموز نخبه از سراسـر کشـور در تاریخ سـوم ،چهارم

بـا محصـوالت تراریختـه به عنـوان یکـی از فنـاوری های نویـن در عرصه

شـود تا دانشـمندان آینده کشـور که همین دانش آموزان هسـتند گامی بلند
در توسـعه ایـن محصوالت در ایران و سراسـر دنیـا بردارند.

گفتنی اسـت در حاشـیه برگزاری این نمایشـگاه بیش از  ۴۰کارگاه آموزشی

ویـژه دبیـران و دانـش آمـوزان ۲۰ ،تـور علمـی از مراکـز علمـی و صنعتی

بیوتکنولوژی ایران از جمله برنامه های این جشـنواره می باشـد که تا پایان
روز برگـزاری نمایشـگاه ادامـه خواهد داشـت .همچنین بیـش از  ۱۵۰غرفه

نمایشـگاهی شـامل دسـتاوردهای علمی دانش آموزی مدارس و موسسات،

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـن

مراکـز علمـی و تحقیقاتی در این نمایشـگاه در معرض دیـد بازدیدکنندگان

بیشـتر در سـطوح دانش آمـوزان با همـکاری وزارت آمـوزش و پرورش،

ایـن جشـنواره در نشسـتی خبری که امـروز در معاونت علمی برگزار شـد،

جشـنواره در راسـتای ترویج و توسـعه زیسـت فناوری و ایجاد شـناخت

کانـون پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان و معاونت علمی برگزار شـد.

بیـش از  ۴هـزار و  ۸۶۵اثـر در بخـش ترویج و فرهنگسـازی ۱۲۵۰ ،طرح

قرار گرفت .مصطفی قانعی ،دبیر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری در افتتاحیه
اظهـار داشـت :امـروزه دانـش آمـوزان ظرفیـت هـای علمـی باالیـی دارند

و مقالـه در بخـش نـوآوری و خالقیـت از  ۳۱اسـتان کشـور بـه دبیرخانه

ایـن جشـنواره ارائه شـده اسـت؛ پـس از داوری هـا ۱۵۰۰ ،اثر بـه مرحله
نهایـی راه یافتنـد کـه در قالـب  ۳بخـش نمایشـگاه علمـی ،سـمینارهای

تخصصـی و گالـری هنـری در جشـنواره ارائه شـدند .سـومین جشـنواره
دانـش آموزی زیسـت فنـاوری برای بخش هـای متنوع علمـی و ترویجی
جنبـی از جملـه کارگاههـای آموزشـی مختلـف ،تـور علمـی و غرفه های

نمایشـگاهی در قالـب دسـتاوردهای علمی اسـت.

بنابرایـن ضـروری اسـت کـه از ایـن ظرفیـت ها به خوبـی بهره ببریـم تا به

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه جنبی این جشنواره

عرصـه پژوهـش وارد شـوند .وی بـا بیـان اینکـه این جشـنواره بـه صورت

بـود .دانـش آمـوزان نخبه سراسـر کشـور بـا حضـور در غرفه پژوهشـکده

قبلـی دارد ،افـزود :در سـالهای گذشـته ایـن جشـنواره صرفـا برگزار شـده

بـا اسـتقبال معلمـان و مدیـران مـدارس نمونـه دولتـی و تیز هوشـان همراه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی از دسـتاورد های ایـن پژوهشـکده بازدید نمودند
و از نزدیـک بـا آن هـا آشـنا شـدند .در پی حضور گسـترده دبیـران مدارس
اسـتعدادهای برتر تهران و سـایر شهرسـتان ها پرسش و سـواالتی در ارتباط

بـا مصرف محصـوالت تراریخته از جملـه برنج و پنبه تراریخته مطرح شـد

دوسـاالنه برگـزار مـی شـده که ایـن دوره تفـاوت هـای زیادی بـا دو دوره
امـا اکنـون زمـان توسـعه پژوهـش هـای دانش آمـوزان اسـت کـه در دوره
هـای قبلـی ارائه شـدند .دبیر سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری تصریـح کرد:
امیدواریـم کـه این جشـنواره بتواند زیرسـاخت الزم برای توسـعه پژوهش
توسـط دانـش آمـوزان را فراهم کند.
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معرفی پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مریـم رویـان متولـد فروردین  ،1356در شـهر
رشـت تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی و متوسـطه
خـود را در این شـهر به اتمام رسـاند و در سـال
 1375در رشـته مهندسی کشـاورزی-علوم دامی
دانشگاه گیالن پذیرفته شد .وی در سال  1379با
کسـب رتبـه اولی از این دانشـگاه فارغ التحصیل
و در سـال  1380در دوره کارشناسـی ارشـد
دانشـگاه مازندران رشـته مهندسی کشـاورزی -
علـوم دامـی پذیرفته شـد .پایان نامه کارشناسـی
ارشـد دکتـر مریم رویان تحـت نظارت و راهنمایـی دکتر قـدرت ا...رحیمی در
گرایـش ژنتیـک مولکولـی بوده اسـت .دکتـر رویان در سـال  2007بـرای ادامه
تحصیـل در مقطـع دکتـری در دانشـگاه  UPMمالـزی راهـی این کشـور شـد و
تحقیقـات ایـن دوره را در رشـته فیزلوژی دامی آغاز کرد .وی در سـال  2012از
ایـن دانشـگاه فارغ التحصیل و رسـاله دوره دکتـری خود را با عنوان" :اثر اسـید
لینولئیـک کونژوگـه ،روغـن ماهـی و سـویا بـر عملکـرد ،خصوصیات الشـه و
بیـان ژنهـای  PPARsدر جوجههای گوشـتی" تحت نظـارت و راهنمایی دکتر
"یانـگ منـگ" بـه پایـان رسـاند .از افتخـارات ایشـان میتـوان به کسـب مدال
نقـره رسـاله دکتـری از نمایشـگاه پژوهش و نوآوریهای سـال  2012دانشـگاه
پوتـرای مالـزی اشـاره نمـود .در سـال 1393وی بـه پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی ایران (منطقه شـمال کشـور) ملحـق و در اردیبهشـت  1394به طور
رسـمی بـه عنـوان عضو هیئت علمی این پژوهشـکده مشـغول به خدمت شـد.
گفتنـی اسـت دکتـر مریـم رویان بـا دارا بـودن بیـش از  10مقالـه  ISIو  ISCاز
سـوابق پژوهشـی ارزنـدهای برخـوردار اسـت و رسـیدن بـه ایـن موفقیتها را
مدیـون رهنمودهای ارزشـمند خانـواده ،حمایتهـای بیدریغ همسـر و وجود
ارزشـمند فرزنـدش میداند.

خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
صاحب امتیاز :پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
مدیر مسئول :نیراعظم خوشخلقسیما
سردبیر :نرگس مجتهدی
هیــات تحریریــه :شــهره آریایــی نــژاد ،پریســا کوبــاز ،اکــرم
صادقــی ،غالمرضــا صالحــی جوزانــی ،لیــا مامنــی ،ســیدعلی
میربابایــی
تهیه و تنظیم :محمد جداری
همــکاران ایــن شــماره :رضــا محمــدی ،محمــد مدنــی ،مهران
عنایتــی شــریعت پناهــی ،بابــک ناخدا
عکاس :سینا معتمدراد
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نشــانی :کــرج ،بلــوار شــهید فهمیــده ،محوطــه موسســات
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تحقیقــات کشــاورزی ،تلفــن026-32703536 :

دکتـر الهه معتمدی در مرداد ماه سـال  1362در

خوزسـتان چشم به جهان گشـود .او تحصیالت
متوسـطه را در رشـته ریاضی -فیزیک در شـهر
مشـهد به پایان رسـاند .در همان دوران تحصيل

متوجـه عالقـه وافـر خود به علم شـيمي شـد و
با شـركت در المپیاد شـیمی دانشآمـوزی نائل

به كسـب مقام در سـطح اسـتانی آمد .عالقهاش
بـه شـيمي باعـث شـد تـا ايـن رشـته را بـراي

ادامـه تحصيـل در دانشـگاه انتخاب کند .در دوران كارشناسـي ،رتبـه اول دانش
آموختـگان رشـته شـیمی کاربردی دانشـگاه صنعتـی اصفهان را اخـذ نمود و به

علـت عالقـه بسـیار به سـنتز ترکیبـات مختلـف با خواص ارزشـمند ،در سـال
 1384در رشـته شـیمی آلـی مقطع كارشناسـي ارشـد دانشـگاه تربیـت مدرس

پذیرفتـه شـد .بـا توجـه بـه عالقمندی بـه رشـته نانوتکنولـوژی ،جنـاب آقای
دکتـر کسـایی ،را که از اسـاتيد فعـال در زمینه پژوهشهاي نانوشـیمی بود را به
عنـوان اسـتاد راهنمـا برگزيـد .پس از طـي يك دوره  2سـاله در سـال  1386از

پایـان نامـه ارشـد خود در زمینه سـنتز نانوذرات مـس و ترکیبات آلیـاژ آن دفاع
نمـود .در سـال  ،1387بـه علـت عالقه به ادامـه کار تحقیقاتی در حـوزه نانو در

دانشـگاه تربیـت مـدرس و با راهنمایی دکتر کسـایی به ادامـه تحصیل در مقطع
دکتـری پرداخـت و رسـاله خود را با محوریـت کاربردهای نانـوذرات در حوزه
شـیمی آغـاز نمود .در این دوره سـنتز انـواع نانوذرات مغناطیسـی ،نانوالیههای

گرافـن و گرافن اکسـید ،نانوکامپوزیتهـای پلیمری و فلزی را به انجام رسـاند

و کاربـرد ایـن ترکیبات را در زمینههایی چون حـذف آالیندههای آب ،کاتالیزور
واکنش-هـای شـیمیایی و تقویتکننده ترکیبات پلیمری مورد بررسـی قرار داد.
وی همچنیـن بـه عنـوان مـدرس و محقـق در دانشـگاه آزاد اسلامی تدریـس
داشـته و بـه عنـوان همکار اصلـی در دو طرح پژوهشـی فعالیت نموده اسـت.

در سـال  1391پـس از دفـاع از رسـاله دکتری با درجه عالـی بالفاصله به عنوان

محقـق پسـادکتری در پردیـس کشـاورزی دانشـگاه تهران مشـغول بـه فعالیت
شـد و پروژه تحقیقاتی خود را برای تخلیص و جداسـازی داروی ضد سـرطان

تاکسـول از عصـاره گیاهـی آغـاز نمود .ایشـان همچنیـن در طی این سـالها به

عنـوان همـکار اصلـی در طرحهـای سـاخت ترکیبـات آبگریز کننده سـطوح با
اسـتفاده از نانوفناوری ،سـاخت ژل رفع آلودگی برای سـطوح با دانشـگاه مالک

اشـتر ،و بـه عنـوان مجـری طـرح نانوکامپوزیتهـای واکس/کلـی بـرای تولید
پوشـشها و فیلمهـا با سـتاد توسـعه فنـاوری نانو همـکاری داشـتهاند .حاصل

فعالیتهـای پژوهشـی ایشـان در طی اين سـالها  20مقالـه  2 ،ISIثبت اختراع
داخلـی ،شـرکت در  3کنفرانـس بینالمللـی و  15کنفرانس ملی بوده اسـت.
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