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پیام تربیک رئیس پژوهشگاه
به مناسبت روز خربنگار
"ن والقلم و ما یسطرون"
سوگند به قلم و آنچه مینویسد( .قلم)1:
به نام آنکه بر قلم و آنچه مینگارد سوگند خورد تا به همه آنان که نقطهای
از رسچشمه اندیشه پاکشان بر قلب سپید کاغذ مینشانند ،حرمت و عزت
بخشد و درود بر صاحبان قلمهای منزه که مصداق آشکار این حرمتداران
و عزمتداران در عرص حارضند.
هفدهم مردادماه ،روز نکوداشت سالروز شهادت شهید محمود صارمی و
همهی شهدای خربنگار است ،که با ایثار جان به رشافت این حرفه مقدس
اعتباری فزونتر بخشیده و به سوگندشان به قلم و قداست آن تا انتها وفادار
ماندند و به همه ثابت کردند که خربنگاران ،راویان صدیق اطالعات و اخبار
هستند که در مسیر بقای حقیقت تا آخرین لحظه دست از تالش برمنی دارند.
دلباختگان شوریده حالی که در فراز و نشیبها و لغزشگاههای پر هول
و هراس این راه ،پاسدار حرمت قلم و پژواک صادقانه فریادها و نالههای
فروخورده و خاموشانند و در خشکسال تباه بی اخالقیها و دنیاپرستیها،
سخت جان و استوار چونان دانههای سبز "سالیکورنیا" رویش و رسسبزی
دوباره جوانههای اخالق و آزادگی را نوید میدهند.
شکی نیست که وجدان ،رشافت و قلم حرفهای خربنگاران و تالشگران
عرصه اطالعرسانی ،میتواند بیش از گذشته بسرت توسعه علمی و تحقیقاتی
را برای سعادت و رسبلندی کشور عزیزمان به ارمغان آورد.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به رغم همه دشواریها و مشکالت
با عزم و امیدی روزافزون ،رسالت سرتگ خود را در یاری به کشاورزان
سختکوش کشور عزیزمان ایران در نربد با چالشهای سهمگین تغییرات
اقلیمی (خشکسالی ،شوری ،سیل و  ) ...دنبال میکند در این راستا ،اینجانب
به عنوان ریاست این مجموعه تحقیقاتی ،بر خود الزم میدانم ضمن
ارج نهادن به جایگاه ارزشمند خربنگاران ،اصحاب رسانه و جامعه بزرگ
اطالعرسانی ،مراتب قدردانی و سپاس خود را از این قرش متعهد فرهنگی به
ویژه خربنگاران حوزه کشاورزی به عرض رسانده ،توفیق ،رسبلندی ،عزت و
سالمتی این عزیزان را از خداوند متعال خواهانم .والسالم.
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با همکاری صنعت ،الینهای دبل هاپلوئید فلفل تولیدی
پژوهشگاه تجاریسازی میشوند
کشت و صنعت جوین با امضای تفاهمنامهای با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در تجاریسازی و انتقال فناوریهای مختلف از جمله تولید الینهای فلفلدملهای و
خیار با پژوهشگاه همکاری میکند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی براساس تفاهمنامه
همکاریهای مشرتک علمی پژوهشی ،تجاریسازی و انتقال فناوری که
 9مردادماه  98به امضای طرفین رسید رشکت کشت و صنعت جوین و
پژوهشگاه در زمینه تجاریسازی الینهای دابل هاپلوئید تولید شده در
فلفل دملهای و در ادامه ،انتقال دانش فنی تولید الینهای فلفل دملهای و خیار
و نیز افزایش تولید گوشت گوسفند با انتقال ژن میواستاتین و کالپیج به روشهای
بهنژادی کالسیک و انتخاب مولکولی همکاری میکنند.
آزمایشات مزرعهای بررسی تاثیر قارچ اندوفایت جهت ارزیابی افزایش
تولید و مقاومت گیاهان به تنشهای زنده و غیرزنده و بهنژادی
سورگوم و انواع ارزنهای دانه ریز و مرواریدی
از دیگر زمینههای همکاری پژوهشگاه و
کشت و صنعت جوین است.
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بررسی زمینههای همکاری پژوهشگاه با مجتمعهای کشت و صنعت
مهنــدس پــروازی و مهنــدس صفــاری از شــرکت کشــت و صنعــت
تعاونــی ولــی عصــر و کشــت و صنعــت صالحــی  -صفــاری و شــرکت
تلیســه اصیــل جهــان کــه از بزرگتریــن مجتمعهــای کشــت
و صنعــت کشــور هســتند در بازدیــد از پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ضمــن آشــنایی بــا
توانمندیهــای بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی
پژوهشــگاه زمینههــای مناســب بــرای
همــکاری بــا پژوهشــگاه را بررســی
کردنــد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ،مهنـدس پروازی
از پیشکسـوتان حوزههـای
مختلـف کشـت و صنعـت
در ابتـدای ایـن بازدید
در نشسـتی بـا
حضور
جمعی
از
اعضای
هیات
علمی پژوهشـگاه
بـا تاکیـد بـر اهمیـت
ارتبـاط هـر چـه نزدیکتـر
پژوهشـگران و کشـاورزان
اظهـار داشـت :مادامـی کـه ببیـن
پژوهشـگران و تئوریسـینهای بخـش
کشـاورزی در مراکـز علمـی تحقیقاتـی و فعاالن
بخـش کشـاورزی ارتبـاط مناسـبی برقـرار نشـود
توسـعه کشـاورزی در کشـور میسـر نیسـت .تجربه نشـان
داده کـه اگـر سـرعت صنعتـی شـدن کشـور همپای کشـورهای
صنعتـی هـم باشـد بـاز هـم در حـوزه صنعـت چندیـن دهه بـا دنیا
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فاصلـه داریـم.
لــذا منطقیتریــن راه اســتفاده از ظرفیتهــای کشــور در بخــش
کشــاورزی و ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه و تــاش بــرای رفــع
مشــکالت و موانــع موجــود در ایــن بخــش اســت.
در ادامــه ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر بابــک ناخــدا رییــس
بخــش فیزیولــوژی ملکولــی و دکتــر مریــم شــهبازی ،رییــس اداره
بازاریابــی و تجاریســازی پژوهشــگاه و جمعــی از اعضــای هیــات
علمــی پژوهشــگاه برگـزار شــد دکتــر ناخــدا بــه بیــان تاریخچـهای از
تاســیس و توســعه پژوهشــگاه و زمینههــای فعالیــت و دســتاوردهای
بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی و پژوهشــکدههای منطقــهای
پژوهشــگاه پرداخــت و تاکیــد کــرد :ماموریــت اصلــی پژوهشــگاه
رفــع مشــکالت و کمــک بــه توســعه بخشهــای مختلــف کشــاورزی
و دامپــروری کشــور بــا بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن زیســتی
اســت و لــذا جهتگیــری عمــده تحقیقــات مــا مســالهمحوری و
تمرکــز بــر فناوریهایــی اســت کــه در بخــش کشــاورزی ،متقاضــی
داشــته و امــکان تجاریســازی دارنــد.
در ادامــه ایــن نشســت ،دکتــر مهرشــاد زینالعابدینــی ،عضــو
هیــات علمــی پژوهشــگاه و مجــری طــرح ارزیابــی ژرم پالســم انــار
ایــران هــم توضیحاتــی در خصــوص ایــن طــرح ارائــه داد.
بــه گفتــه وی برخــی ژنوتیپهــای انــار ای ـران بــا ایــن کــه ممکــن
اســت ارزش عملکــردی چندانــی نداشــته باشــند دارای متابولیتهــا
و خصوصیــات آنتیاکســیدانی باارزشــی هســتند کــه میتواننــد
ارزش افــزوده باالیــی در صنایــع مختلــف خصوصــا داروســازی
داشــته باشــند .از طــرف دیگــر برخــی ارقــام انــار واجــد صفــات
باارزشــی مثــل مقاومــت بــه تنشهــای زیســتی و غیرزیســتی
مختلــف هســتند کــه از ایــن لحــاظ حفــظ ذخایــر ژنتیــک انــار
کشــور و ایجــاد کلکســیونهای مــادری ســالم از ارقــام مختلــف
انــار ایــران ازضــرورت باالیــی برخــوردار اســت.
زینالعابدینــی در عیــن حــال بــا اذعــان بــه هزینههــای ســنگین
ایجــاد باغهــای مــادری از تمــام ارقــام انــار کشــور گفــت :بــا
شناســایی دقیــق خصوصیــات مورفولوژیــک و متابولیتهــای ارقــام
مختلــف انــار میتــوان بــه جــای ایجــاد کلکســیونی کــه مثــا شــامل
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 250رقــم مختلــف انــار باشــد بــا هزینــهای بســیار بســیار کمتــر
کلکســیونی شــامل  10درصــد ایــن ارقــام تشــکیل داد کــه حداقــل
 80 ،70درصــد تنــوع کلکســیون کامــل ارقــام انــار را داشــته باشــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیــت شناســایی نهالهــای نــر و مــاده
در برخــی گونههــای باغــی خاطرنشــان کــرد :در کشــت برخــی
گیاهــان بــرای رســیدن بــه بــارآوری بهینــه بایــد نســبت خاصــی از
پایههــای نــر و مــاده را کشــت کــرد کــه در مــورد برخــی گونههــا
مثــل پســته تشــخیص نــر و مــاده بــودن پایههــا در مرحلــه نهالــی از
روی شــکل ظاهــری آنهــا امــکان پذیــر نیســت .بـرای رفــع ایــن مشــکل
بــه تکنیکــی ب ـرای تشــخیص نــر و مــاده بــودن نهالهــا دســت پیــدا
کردهایــم کــه در گیــاه کانابیــس  80تــا  90درصــد موفقیتآمیــز بــوده
و آمادگــی داریــم در گیــاه پســته نیــز کــه اهمیــت تجــاری باالیــی دارد
از ایــن تکنیــک اســتفاده کنیــم.
در ادامـه ایـن بازدیـد مهندس پـروازی و مهندس صفاری بـا حضور در
بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی بـا توضیحات
و گفـت و شـنود بـا اعضـای هیـات علمـی و محققـان هـر بخـش از
نزدیـک بـا توانمندیهـا و دسـتاوردهای هـر بخش آشـنا شـدند.
دکتـر لیلا مامنی ،رییـس بخش نانوتکنولوژی پژوهشـگاه در پاسـخ به
ایـن سـوال مهنـدس پـروازی که آیـا دسـتاوردهای این بخش بـه مزارع
هـم رسـیده یـا نـه گفـت :در کشـاورزی کـه بحث تولیـد انبـوه مطرح
اسـت بـر خلاف بخشهایـی مثـل پزشـکی و داروسـازی قیمـت تمـام
شـده محصـول اهمیـت باالیی دارد لـذا در تحقیقات بخش نانو سـعی
کردهایـم بـا معضـل محـوری از جاهایـی شـروع کنیـم کـه نزدیکتریـن
فاصلـه را تـا بـازار دارد و مورد نیاز کشـور اسـت.
وی خاطرنشــان کــرد :تولیــد پوشـشهای نانــو بـرای رهایــش آهســته
ســموم و کودهــای کشــاورزی و کاهــش مصــرف و آالیندگــی ناشــی
از آنهــا ،تولیــد نانوســیلیکا از ضایعــات کاه و کلــش برنــج ،تهیــه
فرموالســیون پایــدار ســم طبیعــی آزادیراختیــن از جملــه دســتاوردهای
ایــن پژوهشــکده اســت کــه تعــدادی از آنهــا در مرحلــه انتقــال دانــش
فنــی بــه شــرکتهای خصوصــی اســت.
در ادامــه بخــش بیولــوژی سیســتم هــا مــورد بازدیــد قــرار گرفــت
و توضیحــات الزم دربــاره فعالیتهــای ایــن بخــش کــه کلیــات
مطالعــات امیکــس و تهیــه دادههــای پیچیــده ارزیابــی ژنتیکــی و
تهیــه شناســنامه و تاییــد اصالــت ژنتیــک گیاهــان و دامهــای مختلــف
را عهــدهدار اســت ارائــه شــد .از دســتاوردهای محققــان ایــن بخــش
دســتیابی بــه تکنیــک تاییــد اصالــت ژنتیــک محصــوالت باغــی و
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زراعــی مهــم کشــور از قبیــل پســته ،خرمــا ،بــادام ،زیتــون ،نیشــکر و
حتــی ماهیانــی مثــل ماهــی آزاد و گونههایــی از طیــور از
جملــه مــرغ الیــن نــژاد آریــن اســت.
دکتــر هاشــمی ،مدیــر بخــش بیوتکنولــوژی
میکروبــی هــم در جریــان بازدیــد مدی ـران
مجتمعهــای کشــت و صنعــت
توضیحاتــی درباره دســتاوردهای
و طرحهــای در دســت
تحقیــق در ایــن بخــش
از جملــه تولیــد
ســموم ،کودهــا
و مکملهــای
تولیــد
زیســتی،
رنگدانــه قرمــز بــا خاصیــت
آنتــی اکســیدانی قــوی از جلبــک
آســتازانین ،تولیــد بیوکنترلــر
براســاس قــارچ تریکودرمــا،
تولیــد علفکشهــای
زیســتی و بحــث
تقویت

خاکهای
کشــاورزی بــا
افــزودن کمپوســتهای
میکروبــی حاصــل از
پســماندهای کشــاورزی ،تولیــد
کودهــای مایــع از بــاگاس نیشــکر،
تصفیــه میکروبــی فاضالبهــا و تولیــد
بیــوگاز ارائــه داد.
وی گفــت :از جملــه فعالیتهــای ایــن بخــش شناســایی
ســویههای پروبیوتیــک بومــی اســت .تجربــه دنیــا نشــان
داده کــه ســویههای پروبیوتیــک مــورد اســتفاده در صنایــع غذایــی
و  ...بایــد بــا فلــور میکروبــی جمعیــت هماهنــگ باشــد لــذا تــاش
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داریــم بــا شناســایی و معرفــی ســویههای بومــی بــه فعــاالن ایــن
صنعــت در کشــور کمــک کنیــم.
هاشــمی توســعه روشهــای پاستوریزاســیون غیــر حرارتــی نظیــر
پالســمای ســرد را کــه بــا مهــار فعالیتهــای آنزیمهــای لیپــازی و
جلوگیــری از اکسیداســیون در افزایــش پایــداری جنیــن گنــدم کاربــرد
داشــته و طــی ق ـراردادی چهارجانبــه بــه شــرکت زرمــاکارون واگــذار
شــده و همچنیــن راهانــدازی سیســتم پرتابــل کویتاســیون خــاص
ســیاالت بــه منظــور پاستوریزاســیون آســان و موثــر شــیر ب ـرای رفــع
مشــکل مرگومیــر بــاالی گوســالههای متولــد شــده در کشــت و
صنعــت مغــان را از دیگــر دســتاوردهای ایــن بخــش عنــوان کــرد.
در بخــش کشــت بافــت و ســلول نیــز دکتــر حبشــی در خصــوص
فعالیتهــا و دســتاوردهای محققــان بخــش در ســه محــور تهیــه
پروتــکل ریزازدیــادی و تکثیــر کشــت بافتــی گیاهــان ،توســعه سیســتم
هاپلوئیــدی در تولیــد بذرهــای هیبریــد و ایجــاد بــاغ هــای ســالم
مــادری توضیحاتــی ارائــه داد.
پایــان بخــش برنامــه هــای بازدیــدی توضیحــات دکتــر ناخــدا ،رییــس
و اعضــای هیــات علمــی بخــش فیزیولــوژی ملکولــی پژوهشــگاه بــود.
در ایــن بخــش دکتــر مریــم شــهبازی ،عضــو هیــات علمــی بخــش
در خصــوص رونــد اج ـرای طــرح کالن اصــاح مولکولــی جــو و طــرح
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اســتخراج رنگدانــه آبــی از جلبــک توضیحاتــی ارایــه داد.
در ادامــه دســتاوردهای بخــش در زمینــه تولیــد شــیرینکننده بــدون
قنــد اســتویا و طــرح کالن کشــاورزی هالوفیــت مبنــا و کشــت گیــاه
شورپســند ســالیکورنیا در مناطــق مختلــف کشــور و احیــای گیاهــان
فرامــوش شــده و ارزشــمندی مثــل ســورگوم و ارزن از ســوی دکتــر
ناخــدا تشــریح شــد.
دکتــر شــبر از محققــان ایــن بخــش نیــز در زمینــه فعالیتهــای در
حــال انجــام در زمینــه تکثیــر گالیــل و دیگــر گونههــای گیاهــان
زینتــی توضیحاتــی ارائــه داد.
در پایــان ایــن بازدیــد در نشســتی کــه بــه منظــور جمعبنــدی
نظ ـرات مهمانــان برگ ـزار شــد مهنــدس پــروازی از مجتمــع کشــت و
صنعــت ولیعصــر (عــج) بــا ابـراز خرســندی از رویکــرد مســاله محــور
و دســتاوردهای پژوهشــگاه آمادگــی ایــن مجتمــع را بـرای در اختیــار
دادن زمیــن و امکانــات الزم بــه محققــان پژوهشــگاه جهــت توســعه
تحقیقــات و کاربــرد عملــی ایــن دســتاوردها در مزرعــه اعــام کــرد که
بــا اســتقبال اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه مقــرر شــد در نشســت
مشــترکی کــه پــس از بازدیــد محققــان پژوهشــگاه از مجموعــه
کشــت و صنعــت انجــام مــی شــود اولویتهــا و زمینههــای مشــترک
همــکاری مشــخص و اجرایــی شــود.
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پیگیری انعقاد هشت قرارداد جدید انتقال فناوری به بخش خصوصی

استقبال پژوهشگاه از تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی با همکاری
رشکتهای دانش بنیان
قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا تاکیــد
بــر اســتقبال پژوهشــگاه از تجاریســازی انتقــال دانــش فنــی بــه
بخــش خصوصــی از انعقــاد چهــار ق ـرارداد انتقــال دانــش فنــی در
ســال گذشــته و پیگیــری انعقــاد حداقــل هشــت ق ـرارداد دیگــر در
ســال جــاری خبــر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی هـم طـی سـخنانی در جمـع مدیـران شـرکت درویـش پایا
با اشـاره به رواج واردات و مشـکالت فراوان تولیدکنندگان در کشـور
اظهـار داشـت :در زمینـه تولیـد برخلاف واردات تجربـه چندانـی
نداریـم لـذا ممکـن اسـت بـا فـراز و فرودهـای زیـادی در ایـن راه
مواجـه شـویم امـا با توجه بـه دسـتاوردها و نتایج تولید برای کشـور
عبـور از سـختیهای ایـن مسـیر هـم بـرای مـا شـیرین اسـت.
وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور مدیریــت ایــن واحــد صنعتــی
پرســابقه در پژوهشــگاه تاکیــد کــرد :در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی از همــکاری بــا همــه تولیدکننــدگان اســتقبال میکنیــم و
خوشــحالیم کــه ثمــره ایــن همــکاری هــا رونــق تولیــد ،کارآفرینــی و
ایجــاد اشــتغال و نهایتــا خلــق ثــروت ب ـرای کشــور اســت.
خوشخلقســیما بــا اشــاره بــه اقدامــات ســاختاری گســتردهای کــه
ب ـرای تقویــت بعــد فنــاوری و تجاریســازی دســتاوردهای محققــان
پژوهشــگاه و دفــاع از حقــوق مالکیــت فکــری آنهــا صــورت
گرفتــه اســت ،خاطرنشــان کــرد :رویکــرد پژوهشــگاه ،هدایــت
همــه پروژههــا بــه ســمت خروجــی قابــل تجاریســازی اســت و
لــذا تاییــد پروژههــا منــوط بــه مطالعــات امکانســنجی و جلــب
همــکاری شــرکتهای متقاضــی دانــش فنــی از مراحــل ابتدایــی
اجــرای پروژههاســت.
دکتــر پژمــان آزادی ،قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی نیــز بــا ارائــه تاریخچــهای از تشــکیل و گســترش
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و پژوهشــکدههای منطق ـهای
آن در اســتانهای گیــان ،آذربایجــان شــرقی ،اصفهــان و خراســان
رضــوی اظهــار داشــت:
ماموریــت پژوهشــگاه تامیــن امنیــت غذایــی و توســعه پایــدار

کشــاورزی کشــور بــا غلبــه بــر چالشهایــی چــون
تنشهــای محیطــی ،هزینههــای تولیــد ،آلودگــی
محیــط زیســت و ارتقــای کمیــت و کیفیــت
محصــوالت اســت کــه پروژههــای
تحقیقاتــی پژوهشــگاه در راســتای
ایــن ماموریتهــا تعریــف
میشــوند.
وی بـا اشـاره
راهانـدازی
بـه
فنـاوری
واحـد
و تجاریسـازی در
پژوهشـگاه اظهـار داشـت:
زیرسـاختهای فنـاوری از
رصـد فناوریهـای روز تـا امـکان
سـنجی پروژههـا و انتقـال دانـش فنـی در
پژوهشـگاه مهیـا شـده و در زمینـه ارتبـاط
بـا صنعـت ،بیـش از  500شـرکت فعال
در حوزههـای مختلـف تحقیقاتـی
شناسـایی
پژوهشـگاه
شـدهاند .بحـث نظـارت
طرحهـای
بـر
فناورانـه نیـز در
دسـتور کار امسـال
مـا قـرار دارد.
آزادی بــا اعــام انعقــاد چهار
قــرارداد بــا بخــش خصوصــی
در ســال گذشــته و مذاکــرات در
حــال انجــام ب ـرای انعقــاد حداقــل هشــت
قـرارداد دیگــر در ســال جــاری بــه تبییــن بخشــی
از بروندادهــای پیــش بینــی شــده ب ـرای پژوهشــگاه
در افــق  1400پرداخــت و گفــت :مصمــم هســتیم کــه تــا
ســال  1400حــدود  200مقالــه  Q1و  40الیــن 40 ،محصــول قابــل
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تجــاری 15 ،ثبــت اختـراع جهانــی 47 ،دانــش فنــی 15 ،دســتورالعمل
ترویجــی و ثبــت بالــغ بــر  200گونــه جدیــد میکروبــی را داشــته
باشــیم کــه خوشــبختانه همیــن حــاال در زمینــه مقــاالت باکیفیــت از
میــزان پیشبینیشــده بــرای  1400پیشــی گرفتهایــم.
وی در ادامــه بــه دســتاوردهای حاصــل از تجاریســازی برخــی
طرحهــای شــاخص پژوهشــگاه پرداخــت و گفــت :براســاس
مطالعــات اثربخشــی ،تنهــا یکــی از پروژههــای پژوهشــگاه کــه
طــرح خودکفایــی در تولیــد غــده بــذری عــاری از ویــروس ارقــام
ســیبزمینی بــه روش کشــت بافــت اســت بــا عرضــه بــه بخــش
خصوصــی و تجاریســازی فقــط تــا ســال  1393بالــغ بــر  29میلیــون
دالر صرفهجویــی ارزی در پــی داشــته اســت .در حــال حاضــر 25
شــرکت مســتقیما از دانــش فنــی تولیــد ایــن غدههــای بــذری کــه
از پژوهشــگاه دریافــت کردهانــد منتفــع شــدهاند.
آزادی تصریـح کـرد :طرح دیگر پژوهشـگاه کـه تکثیر انبـوه پایههای
سـیب مالینـگ مرتـون اسـت با صـرف تنهـا  88میلیون تومـان بودجه
اجـرا شـده که تاکنون  78میلیارد تومان اثربخشـی داشـته اسـت.
قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی خاطرنشـان
کـرد :یکـی دیگـر از طرحهـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه کـه خواهـان
زیـادی در بخـش خصوصـی دارد طـرح جامـع کشـاورزی هالوفیـت
مبنـا (کشـت گیـاه شورپسـند سـالیکورنیا) اسـت کـه بـا سـه میلیـارد
تومـان اعتبـار اجـرا شـده ولی ارزش اقتصـادی آن در صـورت اجرایی
شـدن در  500هکتـار از اراضـی کشـور بیـش از  320میلیـارد تومـان
بـرآورد شـده اسـت .البتـه پیشبینـی مـا این اسـت که تا سـال 1404
حداقـل و هـزار هکتـار از اراضـی بـه کشـت سـالیکورنیا اختصـاص
پیـدا کنـد کـه ارزش طـرح را چهـار برابـر میکنـد.
بــه گفتــه آزادی بــا بهرهگیــری از دســتاوردهای ایــن طــرح میتــوان
اراضــی نامســاعد کشــور را کــه امــکان کشــاورزی در آنهــا وجــود
نــدارد زیرکشــت گیاهــان شورپســند بــا کاربردهــای مختلــف بــرد
کــه تاکنــون اراضــی وســیعی در جنــوب کشــور ،حاشــیه دریاچــه
ارومیــه و گــرگان زیــر کشــت ایــن گیــاه رفتــه اســت.
وی طــرح تکثیــر خرمــای مجــول بــه روش جنینزایــی غیرجنســی،
دســتیابی بــه سیســتم هاپلوئیــدی موفــق بــرای تولیــد الینهــای
اینبــرد دبــل هاپلوئیــد والدینــی بــذور هیبریــد در خیــار ،تولیــد و
تامیــن اســتوک ریزجلبکهــای مــورد نیــاز صنعــت ابــزی پــروری از
جملــه واحدهــای پــرورش میگــو ،تولیــد شــیر تخمیــری فراســودمند
پروبیوتیــک ،آنزیمبــری جوانــه گنــدم بــه روش پالســمای ســرد را
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از دیگــر طرحهــای تجاریســازی شــده و واگــذار شــده بــه بخــش
خصوصــی عنــوان کــرد و گفــت :طــرح سالمســازی
پایههــا و ارقــام باغــی نیــز طــی تفاهمنامــهای چهارجانبــه بــا
موسســه باغبانــی ،معاونــت باغبانــی وزارت جهــاد کشــاورزی و
موسســه ثبــت و گواهــی نهــال و بــذر در حــال اجراســت.
آزادی در ادامــه از راهانــدازی و توســعه مراکــز رشــد
در پژوهشــگاه خبــر داد و گفــت :مرکــز رشــد
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی جانــوری پژوهشــگاه
در رشــت راهانــدازی شــده و بــا
بهرهبــرداری از ســاختمان
جدیــد پژوهشــگاه در
کــرج ســاختمان
فعلی پژوهشــگاه
بــه مرکز نــوآوری
تبدیــل خواهــد
شــد و شــعب مرکــز در
پژوهشــکدههای منطقــهای
تبریــز و اصفهــان هــم راهانــدازی
خواهنــد شــد.
مهنــدس درویــش مدیرعامــل شــرکت
درویــش پایــا نیــز در معرفــی ایــن
مجموعــه صنعتــی تولیــدی
گفــت :کارخانــه درویــش
پایــا در ســال  1331بــا
تولیــد اجاقهــای
خوراکپز
و پریمــوس
فعالیت
خــود را آغــاز
کــرده و از  24ســال
پیــش بــه تولیــد انــواع
شــیرآالت گاز و آب اشــتغال
دارد.
ایــن مجموعــه بــا بهرهگیــری از نیروهــای
متخصــص و زبــده خــود در بخشهــای فنــی و

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |
تحقیــق توســعه و طراحــی صنعتــی قــادر اســت برخــی ماشــینآالت
مــورد نیــاز خطــوط تولیــد خــود را طراحــی کــرده و بســازد.
وی خاطرنشــان کــرد :در مجموعــه درویــش پایــا بــا توجــه بــه
عالقمنــدی بــه تولیــد و گســترش زمینههــای فعالیــت چنــد ســالی
اســت کــه بخــش کشــاورزی را نیــز فعــال کردهایــم کــه در حــال
حاضــر دارای گلخانــه پیشــرفتهای بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه چهــار
ه ـزار شــاخه گل رز شــاخه بریــده اســت.
درویــش تصریــح کــرد :مــا عالقمندیــم در زمینههــای جدیــد
کشــاورزی مثــل کشــت بافــت نیــز کــه از چنــد ســال پیــش کار روی
آن را آغــاز کردهایــم بــه طــور جــدی وارد عمــل شــویم کــه در
گام نخســت تصمیــم داریــم بــا ایجــاد گلخانـه کار روی
آن را آغــاز کردهایــم بــه طــور جــدی وارد عمــل
شــویم کــه در گام نخســت تصمیــم داریــم
بــا ایجــاد گلخانــهای جدیــد روی
تکثیــر کشــت بافتــی گلهــای
زینتــی کار کنیــم.
دکتــر شــریعتپناهی،
رییــس بخــش
تحقیقات
کشت
بافت
و ســلول
پژوهشــگاه هــم
بــا بیــان ایــن کــه
در حــال حاضــر آلودگــی
ویروســی نهالهــا بــه عنــوان
یکــی از معضــات جــدی بخــش
کشــاورزی در کشــور مطــرح اســت بــه
فعالیتهــای پژوهشــگاه در زمینــه رفــع ایــن
معضــل بــا اســتفاده از مهندســی بافــت اشــاره کــرد
و گفــت :در صورتــی کــه واحدهــای بخــش خصوصــی مثــل شــرکت
شــما پــای کار بیاینــد میتوانیــم دانــش فنــی و نمونههــای اولیــه
نهالهــای عــاری از ویــروس را در اختیــار متقاضــی بگذاریــم تــا
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زمینــه تکثیــر نهالهــای ســالم و توســعه باغهــای مــادری ســالم
در کشــور فراهــم شــود .در ایــن بخــش تحقیقاتــی بــه دانــش فنــی
تولیــد بــذور هیبریــد نیــز دســت پیــدا کردهایــم کــه آمــاده انتقــال
آن بــه واحدهــای بخــش خصوصــی هســتیم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه وابســتگی کشــور در تامیــن بــذور
ســبزی و صیفیجــات وزارت کشــاورزی امســال ارز تخصیصــی
بــه واردات بــذر را نیمایــی کــرده کــه مبلــغ حاصــل از تفــاوت
نــرخ ارز نیمایــی بــا دالر  4200تومانــی قــرار اســت بــه تقویــت
زیرســاختهای تولیــد بــذر در کشــور اختصــاص داده شــود.
در ادامـه ایـن جلسـه دکتـر ضرغامی ،عضـو هیات علمی پژوهشـگاه
کـه سـالها در زمینـه تکثیـر خرمـای رقـم مجـول از طریـق کشـت
بافـت کار کـرده بـه ارائـه توضیحاتـی در خصوص این طـرح پرداخت
و گفـت :بـا ایـن کـه کشـور مـا از نظـر سـطح زیرکشـت خرمـا در
رتبـه اول دنیاسـت ولـی از نظـر تولیـد بعـد از مصـر در رتبـه دوم
هسـتیم .در کشـورهایی مثـل مصـر و مراکـش خرمـای رقـم مجـول
کشـت میشـود کـه بـازده آن  10تـا  12تن در هکتار اسـت در حالی
کـه بـازده ارقـام خرمای متـداول در ایـران حدود  5تا  7تن اسـت که
امیدواریـم بـا تکثیـر و جایگزینـی ایـن رقـم مشتریپسـند بهـرهوری
کشـت خرمـا و درآمـد کشـاورزان را افزایـش دهیـم.
در ادامـه دکتـر داوودی از اعضای هیات علمی پژوهشـگاه که حدود
دو دهـه در زمینـه طراحـی و سـاخت بیوراکتوهـا و مکانیزهکـردن و
کاهـش هزینههـای کشـتبافت فعالیـت دارد از توانمنـدی بـاالی
پژوهشـگاه در ایـن حوزههـا و آمادگـی بـرای انتقـال دانـش فنـی و
تجـارب موجـود بـه بخـش خصوصی خبـر داد.
در ادامــه ایــن نشســت دکتــر آزادی توضیحاتــی در خصــوص نحــوه
تنطیــم قراردادهــای انتقــال دانــش فنــی پژوهشــگاه بــا بخــش
خصوصــی ارائــه داد و مقــرر شــد پیشنویــس قراردادهــای همــکاری
پژوهشــگاه و شــرکت درویــش پایــا در زمینــه انتقــال دانــش فنــی
تکثیــر خرمــای مجــول و بیوراکتورهــا تدویــن و مذاکــرات بــرای
عقــد ق ـرارداد و آغــاز همکاریهــای مشــترک فیمابیــن ادامــه یایــد.
مدیرعامــل شــرکت درویــش پایــا و هیــات همــراه در پایــان بــا
تقدیــر از آمادگــی پژوهشــگاه در انعقــاد قــرارداد انتقــال دانــش
فنــی و همــکاری بــا ایــن واحــد تولیــدی در بازدیــد از بخشهــای
مختلــف تحقیقاتــی پژوهشــگاه زمینههــای همکاریهــای مشــترک
را بررســی کردنــد.
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در بازدید مدیران موسسه از پژوهشگاه تاکید شد:

همـکاری تحقیقاتـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا موسسـه تحقیقـات
تاسماهیان دریـای خـزر
رییـس و جمعـی از مدیـران موسسـه تحقیقـات بینالمللـی
تاسـماهیان دریـای خـزر ضمـن بازدیـد از بخشهـای
مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه در نشسـتی
مشـترک بـا حضـور رییـس و جمعـی از
مدیـران و اعضـای هیـات علمـی
پژوهشـگاه زمینههـای همـکاری
تحقیقاتـی را بررسـی کردنـد.
بـه گـزارش روابـط
پژوهشـگاه
عمومـی
بیوتکنولوژی کشـاورزی ،دکتر
مریـم فالحـی ،رییـس موسسـه
تحقیقـات بینالمللـی تاسـماهیان
دریـای خـزر طـی سـخنانی در ایـن
نشسـت بـا اشـاره بـه مشـکالت
موجـود در زمینـه تغذیـه
بچه ماهیـان خاویاری
و محدودیـت
زمانـی دسترسـی
بـه غـذای مـورد
نیـاز کـه بـه تلفـات
بـاالی بچـه ماهیـان منجـر
مـی شـود اظهـار داشـت:
در زمینـه تغذیـه ماهیـان خاویـاری
حتـی بیـن کشـورهای مختلـف فعـال در
ایـن حـوزه اختلاف نظر وجـود دارد بـه طوری
کـه در برخـی کشـورها از ابتـدا بـرای تغذیـه بچـه
ماهیـان از کنسـانتره اسـتفاده میشـود در حالـی کـه بـا
ایـن روش در موسسـه بـا تلفـات بـاالی بچـه ماهیـان مواجـه
شـدهایم و لـذا تـا زمـان رسـیدن بچـه ماهیـان بـه وزن سـه گـرم از
غـذای زنـده در تغذیـه آنهـا اسـتفاده میکنیـم کـه البتـه بـاز هـم
14
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میـزان مـرگ و میـر بچـه ماهیـان قابـل توجـه اسـت.
وی خاطرنشان کرد :یکی از عواملی که میتواند به غنای تغذیهای
بچه ماهیان کمک کند ،شناسایی آنزیمهای اختصاصی سیستم گوارش
آنهاست که در این زمینه روی ماهیان خاویاری دریای خزر کاری
نشده که امیدواریم با شناسایی آنها بتوانیم ادیتیوهایی متناسب با
آنزیمهای گوارشی را به غذای بچه ماهیان (کنسانتره) بیفزاییم.
رییـس موسسـه تحقیقـات بینالمللـی تاسـماهیان دریـای خـزر بـا
تاکیـد بـر اهمیـت حفـظ ذخایـر ماهیـان خاویـاری دریـای خـزر کـه
منبـع مرغوبتریـن خاویـار جهـان بـه شـمار مـی رود اظهـار داشـت:
تلفـات بـاالی بچـه ماهیـان کـه بـه حـدود  90درصـد هـم مـی رسـد
باعـث شـده کـه حتـی بـرای پـرورش ماهـی در قفـس هـم بـه بچـه
ماهـی کافـی دسترسـی نداشـته باشـیم کـه ایـن مشـکل نـه تنهـا در
 126کارگاه پـرورش ماهـی موسسـه که در واحدهـای بخش خصوصی
هـم وجـود دارد.
فالحـی بـا اشـاره بـه بـازار خـوب ماهیـان خاویـاری کـه فعالیـت در
ایـن حـوزه را کاملا اقتصـادی و مقـرون بـه صرفـه کرده اسـت ،اظهار
داشـت :تولیـد غـذای مناسـب بچـه ماهیـان در کشـور و رفـع نیـاز
بـه واردات غـذای گـران خارجـی میتوانـد مشـکالت و هزینـه هـای
واحدهـای پـرورش ماهـی را کاهـش دهـد کـه امیدواریـم بتوانیـم از
همـکاری پژوهشـگاه در ایـن زمینـه اسـتفاده کنیـم.
وی در ادامـه شناسـایی جنسـیت ماهیان خاویـاری از مرحله الروی و
افزایـش مـاده زایـی را از دیگـر زمینههـای تحقیقاتـی مـورد توجه در
موسسـه عنـوان کرد.
در ادامـه ایـن نشسـت ،جمعـی از مدیـران موسسـه تحقیقـات
بینالمللـی تاسـماهیان دریـای خـزر نیـز بـه بیـان نقطهنظـرات
و پیشـنهادهای خـود در زمینـه محورهـای همـکاری مشـترک بـا
پژوهشـگاه پرداختنـد .تولیـد غـذای زنـده مقـاوم بـه سـرما و گرمـا،
پیشـگیری و درمـان بیمـاری هـای ماهیـان خاویـاری ،اسـتفاده از
گیاهـان دارویـی بـه جـای آنتـی بیوتیکهـا و بهرهگیـری از نانـوذرات
در ضدعفونـی و مقـاوم کـردن ایـن آبزیـان و کتهـش نیـاز بـه آنتـی
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بیوتیکهـا ،راسـتی آزمایـی ادعاهـای اسـتفاده از عصـاره خاویـار
در کرمهـا و دیگـر فرآوردههـای آرایشـی  -بهداشـتی هـم از جملـه
محورهـای تحقیقاتـی قابـل توجـه در ایـن حـوزه عنـوان شـد.
سـاخت کیتهـای اندازهگیـری ترکیبـات نیتـرات ،نیتریـت و آمونیـاک
بـا توجـه بـه هزینههـای سـنگین واردات سنسـورهای خارجـی و بـازار
مناسـب ایـن کیتهـا در کشـور از دیگـر اولویتهای پیشـنهادی بود.
این کیتها که در حوزه ماهیان اسـتخوانی نیز قابل اسـتفاده هسـتند
بـا توجـه بـه گسـترش فزاینـده سیسـتمهای مداربسـته پـرورش ماهی
میتواننـد بـه راحتـی بازار داخلـی را در اختیار بگیرنـد و میتوان روی
صـادرات آنهـا و همچنیـن کیتهای تشـخیصی بـه کشـورهایی که در
زمینـه پـرورش ماهیان خاویـاری فعالند حسـاب کرد.
مدیـران موسسـه همچنیـن در پاسـخ بـه تردیدهـای احتمالـی دربـاره
سـودآوری طرحهـای پژوهشـی مذکـور بـا توجـه بـه نـرخ زنـده مانی
 10درصـدی بچـه ماهیـان خاویـاری ایـن نکتـه را متذکـر شـدند کـه
هـر لیتـر از ترکیـب غنـی کننـدهای کـه بـه منظور بهبـود تغذیـه بچه
ماهیهـا اسـتفاده میشـود  10تـا  15میلیـون ریـال قیمـت دارد و بـا
توجـه بـه تجربیـات موجـود در بحث غـذای دام و طیور ،چشـمانداز
تولیـد داخلـی چنیـن ترکیباتـی بـرای مصـرف آبزیـان کاملا روشـن
اسـت .از دیگـر زمینههـای پیشـنهادی بـه پژوهشـگاه ،اسـتفاده از
ظرفیـت پژوهشـگاه در زمینـه گیاهـان فراسـودمند از قبیـل سـورگوم
و ارزن در جیـره غذایـی ماهیـان و طـرح تولیـد کپسـولهای روغن و
فرآوردههـای مختلـف دارویـی و بهداشـتی از ماهیـان خاویـاری بـود
کـه زیرسـاختهای الزم بدیـن منظـور هـم در کشـور وجـود دارد.
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی هم در سخنانی بر آمادگی پژوهشگاه در همکاری با
موسسه در زمینههای مختلف تحقیقاتی از جمله تکمیل طرحهای

تابستان 1398

نیمه تمام تاکید و خاطرنشان کرد که رویکرد پژوهشگاه در حوزه
تحقیقات مبتنی بر محصولمحوری است .وی در این راستا بر
ادامه مذاکرات برای شناسایی دقیق زمینههای همکاری
و تصویب پروژههای مشترک در پژوهشگاه و
موسسه تاکید کرد .دکتر حسینی سالکده
معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی هم در سخنانی با تاکید
بر این که محققان پژوهشگاه
در حوزه های مختلف
از جمله تغذیه و
کاهش مرگومیر
بچه ماهیان
و استفاده از
فناوری نانو در
این زمینه پیشنهادها و
راهکارهای قابل ارائه دارند بر
ضرورت بررسی و حصول اطمینان از
بازار و زمینههای تجاریسازی طرحها و
جلب مشارکت بخش خصوصی در
پروژهها تاکید کرد .در ادامه
این بازدید دکتر فالحی و
هیات همراه با حضور در
بخشهای مختلف تحقیقاتی
پژوهشگاه از نزدیک در جریان
فعالیتها و توانمندیهای هر بخش قرار
گرفتند.

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابق بـا این فرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام میشود:

تولید برنج مقاوم به علفکش و ارتقای کیفیت روغن گلرنگ با فناوری کریسپر

معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره
بــه طرحهــای متعــدد پژوهشــگاه در زمینــه فنــاوری
کریســپر ،افزایــش کیفیــت روغــن در گیاهانــی از قبیــل
گلرنــگ و تولیــد برنــج مقــاوم بــه علفکــش بــا
موتاســیون ژنهــا را از جملــه طرحهــای در
حــال اجـرای پژوهشــگاه در ایــن حــوزه
عنــوان کــرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی ،دکتـر
حسینی
سالکده
کـه در
جریان
بازدید
از
هیاتـی
موسسـه تحقیقـات
برنج کشـور از پژوهشـگاه
سـخن میگفـت بـا ابـراز
امیـدواری نسـبت بـه دسـتیابی
پژوهشـگاه بـه محصـوالت
متعـدد حاصـل از فنـاوری
کریسـپر طـی دو
سـال آینـده اظهار
داشـت :اهمیـت
و توجـه جهانـی
بـه فنـاوری کریسـپر بـه
حـدی اسـت کـه کشـوری
مثـل روسـیه کـه گفتـه میشـود بـا
مهندسـی ژنتیـک زاویه دارد بالغ بر 2.5
میلیـارد دالر در سـال جـاری بـه ایـن فناوری
اختصـاص داده و دسـتیابی بـه  15ارگانیسـم از
16
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طریـق کریسـپر تـا سـال  2025را هدفگـذاری کـرده اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ویــژهای کــه پژوهشــگاه بــر برونــداد
طــرح هــای تحقیقاتــی خــود قائــل اســت اظهــار داشــت :هــدف
مــا در افــق  1400دســتیابی بــه  40محصــول قابــل تجــاری ســازی
و  15قــرارداد انتقــال فنــاوری 46 ،الیــن و ژنوتیــپ امیدبخــش47 ،
دانــش فنــی و دســتورالعمل ترویجــی ،ثبــت  20گونــه میکروبــی و
 15اختــراع بیــن المللــی و انتشــار  198مقالــه  Q1اســت.
نکتــه دیگــر در مــورد ایــن پژوهشــگاه راهانــدازی معاونــت
فنــاوری اســت کــه البتــه بــه دلیــل فراهــم نبــودن زیرســاخت
اداری فعــا تحــت عنــوان قائــم مقــام فنــاوری فعــال شــده و از
مهمتریــن وظایــف آن حصــول اطمینــان از وجــود مشــتری بــرای
تکتــک پروژههــا از بــدو اجراســت.
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی تصریــح
کــرد :در راســتای ایــن سیاســت ،تمرکــز مــا بــه جــای تصویــب و
اجــرای تــک پروژههــا بــر طرحهــای تحقیقاتــی بــا چشــماندازی
مشــخص در زمینــه دســتیابی بــه محصــول اســت و اگــر محققــی،
پــروژهای مقدماتــی هــم ارائــه میکنــد تاکیــد داریــم در چارچــوب
یــک طــرح باشــد تــا از ابتــدا افــق کار مشــخص باشــد.
وی بــا اشــاره بــه توجــه پژوهشــگاه بــه بحــث اثربخشــی پروژههــا
گفــت :طبــق بــرآوردی کــه ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی داشــته ،طــرح سالمســازی غــده هــای بــذری ســیب
زمینــی کــه ســال  84بــه نتیجــه رســیده تــا ســال  93بالــغ بــر 29
میلیــون دالر صرفهجویــی ارزی در پــی داشــته و  25شــرکت
خصوصــی بــا نیــروی کاری بیــش از  100نفــر بــا انتقــال دانــش
فنــی ایــن طــرح فعــال شــدهاند .البتــه شــرکتهایی هــم هســتند
کــه بــه جــای دریافــت فنــاوری از پژوهشــگاه ترجیــح میدهنــد
دانشــجویانی را کــه در طرحهــا فعــال بودهانــد جــذب کننــد
کــه متاســفانه در طرحهایــی مثــل تولیــد پایــه ســیب مالینــگ
کــه در ســال  83در پژوهشــگاه آغــاز و ســال  87بــه بــازار رســید
شــاهد چنیــن رفتارهایــی بودهایــم کــه محاســبه دقیــق اثربخشــی
فناوریهــای منتقــل شــده بــه بخــش خصوصــی را مشــکل میکنــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــر
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دســتیابی و توســعه تمــام فناوریهــای زیســتی قابــل اســتفاده
در بخــش کشــاورزی تاکیــد دارد اظهــار داشــت :برخــی بــه عنــوان
انتقــاد بــه مــا میگوینــد «بیوتکنولــوژی کــه فقــط مهندســی
ژنتیــک نیســت!!» کــه حــرف کامــا درســتی اســت و رویکــرد
پژوهشــگاه هــم بــر همیــن اســاس اســت ولــی بــه هــر حــال
وقتــی بــه بــازار جهانــی و جهتگیــری آن نــگاه مــی کنیــم ســهم
مهندســی ژنتیــک چنــد ده برابــر ســایر حوزههاســت .مثــا تنهــا
چرخــش مالــی بــازار بذرهــای تراریختــه در دنیــا بیــش از 20
میلیــارد دالر و ارزش بــازار جهانــی ایــن محصــوالت بالــغ بــر چنــد
هــزار میلیــارد دالر اســت.
حســینی ســالکده بــا اشــاره بــه ایــن کــه پژوهشــگاه در زمینــه
تراریختههــا عمدتــا روی صفــات نســل اول کار کــرده در حالــی
کــه در دنیــا بیشــتر روی صفــات نســل دوم مثــل مقاومــت بــه
خشــکی و شــوری و ترکیــب صفــات نســل اول و دوم کار میکننــد
اظهــار داشــت :بالــغ بــر  180میلیــون هکتــار از اراضــی زراعــی
جهــان زیرکشــت محصــوالت تراریختــه رفتــه و طــی بیــش از دو
دهــه میلیاردهــا نفــر در سراســر دنیــا از ایــن محصــوالت مصــرف
کردهانــد .شــاید بتــوان گفــت ایــن بزرگتریــن کلینیــکال ترایــال
(مطالعــه بالینــی) در دنیاســت کــه حتــی هیــچ دارویــی چنیــن
مطالع ـهای را پشــت ســر نگذاشــته اســت بــا ایــن حــال بــه دلیــل
هجمــهای کــه علیــه محصــوالت تراریختــه هســت .مشــکالتی در
ایــن حــوزه ایجــاد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه همــکاران
مــا در پژوهشــگاه کامــا بــر واردات محصــوالت تراریختــه بــه
کشــور نظــارت دارنــد و وجــود رخــداد تراریختگــی و نــوع رخــداد
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را بــه طــور دقیــق مشــخص میکننــد .عــاوه بــر ایــن ،طبــق
مقــررات ملــی کــه محققانــی از پژوهشــگاه در تدویــن آنهــا نقــش
داشــتهاند تنهــا بــه رخدادهایــی مجــوز داده میشــود کــه در
اروپــا و کشــور مبــدا مجــوز مصــرف دارنــد.
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه
فعالیتهــای موفــق محققــان پژوهشــگاه در زمینــه تولیــد برنــج
تراریختــه و نیــز پنبــه تراریختــه مقــاوم بــه کــرم غــوزه اظهــار
داشــت :عــاوه بــر ایــن ،ســیبزمینی تراریختــه تولیــدی محققــان
پژوهشــگاه بــه مرحلــه آزمــون مزرعــهای رســیده و روی تولیــد
ســویا ،کلــزا ،ذرت و چغندرقنــد تراریختــه هــم فعالیــت داریــم.
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره
بــه طــرح در حــال اجــرای پژوهشــگاه در زمینــه مهندســی ســاختار
ریشــه برنــج بــه منظــور افزایــش بهــرهوری تولیــد ایــن محصــول
زراعــی گفــت :در ایــن زمینــه ژنهــای موثــر در قطــر ،طــول،
تعــداد و زاویــه ریشــه را شناســایی و بــه صــورت تکــی یــا تلفیــق
دو یــا چنــد ژن بــه گیــاه منتقــل کــرده ایــم کــه امیدواریــم هــر چــه
زودتــر بــه تســت مزرع ـهای برســند .عــاوه بــر ایــن بــا اســتفاده
از گرنــت  400هــزار دالری کــه از اســترالیا گرفتهایــم روی نــوک
ریشــه هــم مطالعــات سیســتم بیولــوژی در حــال انجــام اســت .
وی افــزود :محققــان پژوهشــگاه در زمینــه تغییــر رنــگ گلهــا
هــم کــه بــازاری چنــد میلیــون دالری و شــرایط ســادهتری بــرای
ورود بــه بــازار دارد کارهایــی انجــام دادهانــد.
حسـینی سـالکده در ادامـه بـه دسـتاوردهای پژوهشـگاه در
زمینـه تولیـد بـذور هیبریـد بـا دسـتیابی بـه والدیـن هیبریـد از
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روشهـای دبـل هاپلوئیـد و کمـک گرفتـن از
تکنیـک خاموشـی ژنهـا اشـاره کـرد و
گفـت :در زمینـه گیـاه فلفـل دلمهای
توانسـتهایم بـه والدیـن هیبریـد
برسـیم و در گیـاه خیـار
شـدهایم
موفـق
بـا خاموشـی
ژنهایی
که

موجب
رکامبینیشن
میشـوند بـا تعـداد
کمتـری از هاپلوئیدهـا
بـه والدیـن برسـیم .مشـابه
ایـن کار روی گیـاه
گوجهفرنگـی هـم
در حـال انجـام
ا سـت .
وی تصریـح کـرد:
انتخـاب
فناوریهـای
ژنومـی از دیگـر زمینههـای
مـورد توجـه پژوهشـگاه اسـت کـه
در ایـن راسـتا روی گیاهانـی مثـل ارزن و

سـورگوم کار میکنیـم.
حســینی ســالکده در ادامــه بــه اجــرای برنامــه جامــع پژوهشــگاه
در زمینــه گیــاه شورپســند ســالیکورنیا اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن برنامــه از جمــعآوری و شناســایی تنــوع ژنتیکــی و بررســی
فیزیولــوژی ارقــام مختلــف تــا کشــت ،داشــت و  ..ســالیکورنیا را
شــامل میشــود کــه شــاید بزرگتریــن اثربخشــی آن ،پاییــن آمــدن
هزینههــای تولیــد ایــن محصــول باشــد .زمانــی کــه ایــن طــرح
شــروع شــد هزینــه کشــت یــک هکتــار ســالیکورنیا حــدود 20
میلیــون تومــان بــود کــه در حــال حاضــر بــه حــدود دو ،ســه
میلیــون تومــان کاهــش یافتــه اســت .مثــا قیمــت هــر کیلــو بــذر
ســالیکورنیای وارداتــی حــدود  500 ،400یــورو بــود کــه در حــال
حاضــر بــا قیمــت  400 ،300هــزار تومــان قابــل تهیــه اســت.
معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به
فعالیتهای پژوهشگاه در زمینه تولید آنزیمهای صنعتی گفت:
نیاز صنایع شوینده به آنزیم تنها در زمینه تولید پودر ماشین
لباسشویی بالغ بر  350میلیارد تومان است که تماما از خارج
وارد میشود .عالوه بر این آنزیمهای مصرفی در خوراک دام
و سایر بخشها نیز وارداتی هستند .محققان پژوهشگاه موفق
شدهاند با استفاده از منابع طبیعی مثل شکمبه گاو و شتر و
گوسفند ،آنزیمهای باارزشی تولید کنند که ویژگیهای مورد نیاز
صنعت شوینده را دارد و عالوه بر آنزیم جالبی با پایداری زیاد در
دماهای باال شناسایی کردهایم .این دستاوردها هم به پتنت و هم
قرارداد با صنعت منجر شده که یکی از شرکتهای تولید شوینده
متعهد شده در صورت موفقیت تحقیقات تا  100میلیارد تومان
برای تجاریسازی این آنزیمها سرمایهگذاری کند.
در ادامــه هیــات بازدیدکننــده در برخــی بخشهــای پژوهشــگاه
از جملــه بخــش بیوتکنولــوژی میکروبــی حضــور یافتنــد و
توضیحــات الزم در هــر بخــش ارائــه شــد.

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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در راستای توسعه کشاورزی پایدار گیاهان علوفهای جایگزین و روشهای بهینه
تولید به کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه معرفی میشود
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به منظور توسعه کشاورزی پایدار
و کمک به حفظ محیط زیست و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی،
جلوگیری از فرسایش خاک و تسهیل دسترسی به علوفه با همکاری
دفتر تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست و شرکتهای همکار،
گونههای گیاهی و تکنیکهای افزایش بهرهوری و کشاورزی پایدار را
به کشاورزان منطقه دریاچه ارومیه ارائه میکند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این
راستا ،مهندس حمید سلطانی به نیابت از رییس دفتر تاالبهای
سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مدیران شرکتهای همکار
دفتر در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،زمینههای
همکاری مشترک در این حوزه را بررسی کردند.
دکتر بابک ناخدا ،رییس بخش تحقیقات فیزیولوژی ملکولی
پژوهشگاه در خصوص اهداف این بازدید اظهار داشت :دفتر تاالبها
و شرکتهای همکار از جمله شرکت تکین سبز در راستای گسترش
کشاورزی پایدار در حاشیه دریاچه ارومیه (استان های آذربایجان
شرقی و غربی) مذاکراتی با پژوهشگاه داشتهاند که براساس آن 10
گونه و جنس گیاهی سازگار با شرایط سرد و خشک منطقه از جمله
گراسهای علوفهای چندساله سردسیری از سوی پژوهشگاه پیشنهاد
و عالوه بر آن مقرر شده تکنیکهای زراعی و غیرزراعی که تولید
در واحد سطح و بهرهوری نهادههای کشاورزی را افزایش میدهد
از طریق کارگاههای آموزشی به این شرکتها منتقل و در سطح
کشاورزان منطقه ترویج شود.
وی خاطرنشان کرد :گونههای گیاهی پیشنهادی پژوهشگاه به عنوان
گیاهان علوفهای کم توقع و پربازده از رشد و توان تولید زیست توده
بسیار خوبی برخوردارند .این گیاهان ضمن افزایش بهرهوری نهادهها
به ویژه آب ،در صورت کشت در سطح وسیع و ایجاد چراگاههای
مصنوعی میتوانند به حفظ مراتع خوب و احیای مراتع تخریبشده
در منطقه آذربایجان شرقی و غربی و اراضی حوزه دریاچه ارومیه
کمک شایانی نمایند.
دکتر رضا محمدی ،عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات ژنومیکس
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور در تبریز
و مجری پروژه گراسهای علوفهای و مرتعی سردسیری نیز که در این

نشست شرکت داشت ،ضمن ارایه سخنرانی در خصوص
سابقه تحقیقاتی و ویژگیهای منحصر بفرد گراسهای
علوفهای سردسیری چند ساله اظهار نمود
که کشت این گیاهان به عنوان گیاهان
علوفهای کم آب بر ،عالوه بر تامین
علوفه مورد نیاز انواع دامهای
سبک و سنگین ،به
جلوگیری از فرسایش
خاک و تغذیه
سفرههای آب
زیرزمینی در
منطقه نیز کمک
کرده و از طرف دیگر
با افزودن مواد آلی به خاک،
شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک
منطقه را هم بهبود خواهد داد.
محمدی با اشاره به رتبه اول ایران در
فرسایش خاک اظهار داشت :با
جایگزینی گونههای مناسب
و کاربرد تکنیکهای
بهینه کشت میتوان از
فرسایش خاک و نابودی
این سرمایه با ارزش ملی
جلوگیری کرد .عالوه بر آن با کشت
گراسهای علوفهای سردسیری چند ساله و
ایجاد پوشش گیاهی انبوه در سطح خاک ،ضمن
جلوگیری از ایجاد رواناب و افزایش نفوذ عمقی آب
در خاک و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی میتوان به حفظ
محیط زیست و حفظ و افزایش تنوع زیستی در منطقه نیز کمک نمود.
گفتنی است مهندس سلطانی و همراهان در این بازدید با حضور در
بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه از نزدیک با توانمندیها و
دستاوردهای محققان پژوهشگاه آشنا شدند.
| ABRII Institute
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مصاحبه داوطلبان جذب هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
مصاحبــه متقاضیــان جــذب هیــات
علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی کــه در بهمــن
مــاه  97ثبــت نــام کــرده
بودنــد در یازدهــم
تیرمــاه ،98
در محــل

پژوهشگاه
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
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پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،از مجمــوع بیســت نفــر
متقاضیــان جــذب هیــات علمــی پژوهشــگاه کــه در پــی فراخــوان
جــذب ،ثبــت نــام کــرده بودنــد شــش نفــر واجــد شــرایط عمومــی
و اختصاصــی شــناخته شــده بودنــد کــه چهــار نفــر آنهــا در
مصاحبــه علمــی – تخصصــی حضــور یافتنــد .در نهایــت یــک
نفــر از داوطلبــان برگزیــده میشــود کــه پــس از تاییــد نهایــی
در بخــش نانوتکنولــوژی پژوهشــگاه جــذب خواهــد شــد.
مصاحبــه متقاضیــان جــذب هیــات علمــی در قالــب مصاحبــه در
قالــب ســه کمیتــه زبــان انگلیســی ،بیوانفورماتیــک و علمــی -
تخصصــی در واحــد ریاســت پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
صــورت گرفــت.
دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما ،رییــس پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،دکتــر قاســم حسینیســالکده،
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه ،دکتــر کاوه بنانــج ،محقــق
موسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور و دکتــر
لیــا مامنــی ،رییــس بخــش نانوتکنولــوژی
پژوهشــگاه بــه عنــوان داوران کمیتــه
علمــی  -تخصصــی نســبت بــه ارزیابــی
و ســنجش توانمندیهــای علمــی
تخصصــی داوطلبــان در مصاحبــه
اقــدام کردنــد.
همچنیــن دکتــر محمدرضــا غفــاری بــه عنــوان
عضــو کمیتــه بیوانفورماتیــک و دکتــر مریــم
جعفرخانــی و موسســه زبــان ســفیر اعضــای کمیتــه زبــان
انگلیســی بــرای جــذب هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بودنــد.
نتایــج مصاحبــه جــذب اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بعــد از بررســیهای الزم متعاقبــا از
طریــق مراجــع ذیصــاح اعــام خواهــد شــد.
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در مجله ساینس منترش شد:

رمزگشایی از ژنومیکس گاو باستانی با مشارکت محقق پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

یک تیم بینالمللی از متخصصان ژنتیک شامل دکتر محمد فرهاد
وحیدی ،محقق پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری منطقه شمال کشور)موفق به رمزگشایی از وقایع
پیش از تاریخ ( )Prehistoryدر جنس گاو شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این
تحقیق که نتایج آن در مجله علمی ساینس منتشر شده  67ژنوم
باستانی از گاو وحشی و اهلی که از یک تاریخچه هشت هزار ساله
نمونه گرفته شده بود ،تعیین توالی شده است.
آنالیز  DNAباستانی نشان داده است که پیشینه بزرگترین حیوان
اهلی شده یعنی گاو ،با ظهور اولین اقتصادهای پیچیده ،شهرها و
ظهور و سقوط اولین امپراطوریهای انسانی جهان هماهنگ است.
گاو حدود  10هزار سال پیش اهلی شده اما تجزیه و تحلیل نژادهای
مدرن منشاء آنها را آشکار نکرده است .مجموعه داده منحصر به فرد
به دست آمده در این مطالعه ،این امکان را فراهم آورد تا بدون تکیه
بر تنوع ژنتیکی گاوهای مدرن و با نگاه مستقیم به گذشته  ،تغییرات
ژنتیکی در زمان و مکان مشاهده شده و رویدادهای منطقهای قبل
از زمان آمیختگی بین جمعیتهای گاو مدرن ( Bos taurusو Bos
 )indicusکه همچنان مبهم مانده بود ،آشکار شود.
مطالعات قبلی نشان داده که نگهداری حیوانات اهلی از خاور نزدیک
کهن ( )Ancient Near Eastآغاز شده است .اولین گاوها Bos taurus
هستند که هیچ جد مشترکی از  Bos indicusیا زبو ( )Zebuکه آن
زمان در نواحی مختلفی از  Indus Valleyپرورش داده میشدند ،در
آنها وجود نداشته است و این در حالی است که هر دو این گونهها
در کنار هم در منطقه خاور نزدیک کهن وجود داشتهاند.
مشاهدات این تحقیق نشان داد که در عصر برنز  -در تقریباً  4200سال
پیش به دلیل تغییرات آب و هوایی و خشکسالیهای پی درپی که طی
چند قرن اتفاق افتاده بود ،آمیختگی سریع و گستردهای بین این دو
گونه گاو اتفاق افتاده است .آن زمان مصادف بوده با فروپاشی اولین
امپراتوری جهان در بینالنهرین ( )Mesopotamiaو مصر و استفاده از
گاوهای نر زبو مقاوم به شرایط خشکی ()arid-adapted zebu bulls
برای انجام فعالیتهای اصالحی در گلههای  Bos taurusکه پاسخی

به تغییرات آب و هوایی آن زمان توسط گله داران باستانی بوده است.
این نقطه آغاز پراکندگی بزرگ  zebuبوده که تا امروز ادامه دارد .نسل
گاوهای دره باستانی  ، Indusامروزه در تمام مناطق گرمسیری قارهای
پرورش داده میشوند.
در این تحقیق که به رهبری کالج  Trinityدر شهر دوبلین ایرلند
انجام شده مقایسه ژنوم گاوهای اهلی اولیه با اجداد آنها ،نیا گاوها
( ،)aurochsمعرفی و ورود ( )introgressionمجزای جمعیتهای
وحشی از منشاءهای متفاوت به جمعیتهای اهلی را آشکار کرده
است.
نتایج این تحقیق طی مقاله ای با عنوان" Ancient cattle genomics,
 "origins, and rapid turnover in the Fertile Crescentدر 12
جوالی  2019در مجله معتبر  Scienceبه چاپ رسیده است.
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با مشارکت فعال پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی سومین هامیش بیناملللی
بیوتکنولوژی ایران برگزار شد
سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی
ایران صبح یکشنبه به مدت سه روز در محل سالن همایشهای رازی
دانشگاه علوم پزشکی ایران گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این
همایش که با سخنرانی دکتر عیسی کالنتری ،معاون رییس جمهور و
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد حدود هزار و 200
نفر از متخصصان برجسته ،دانشمندان ،مسئولین و مدیران ارشد
سازمانهای مختلف ،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
پژوهشگران و دانشجویان رشتههای مختلف مرتبط با زیست فناوری
کشورمان و همچنین محققانی از کشورهای خارجی شرکت دارند.
طی این همایش بینالمللی که تا  12شهریورماه جاری ادامه دارد بیش
از هزار مقاله به صورت سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد.
• علم هراسی و توهم توطئه ،اصلی ترین مانع پیشرفت زیست
فناوری در کشور است
عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی سخنانی در
مراسم افتتاحیه همایش با اشاره به وجود استادان برجسته و محققان
توانمند و انبوه دانشجویان جوان در حوزه زیست فناوری مهمترین
چالش این حوزه در کشور را علم هراسی و توهم توطئه معدودی افراد
عنوان کرد که از طرق مختلف از جمله از طریق رسانه ملی تالش دارند
با ارائه اطالعات غلط مردم را علیه دانشمندان این حوزه قرار دهند.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی نامناسب کشور که کمتر از یک سوم
متوسط بارندگی جهان و دو برابر متوسط تبخیر جهان را دارد و از
لحاظ خاک قابل کشت هم وضعیت بسیار بدی دارد اظهار داشت:
برخی تالش دارند با جلوگیری از کاربرد روش های اصالح نباتات از
جمله مهندسی ژنتیک محصوالت ارگانیک را در مقابل آنها قرار دهند
در حالی که کامال واضح است که با توجه به شرایط کشور امکان تامین
 ۱۲۰میلیون تن محصول کشاورزی مورد نیاز کشور از طریق کشت
ارگانیک یعنی عدم استفاده از کود و سم به هیچ وجه وجود ندارد
و حتی یک سوم نیاز کشور را هم نمیتوان با کشت ارگانیک تامین
کرد و مطمئنا از تبلیغات خود علیه محصوالت غیرارگانیک نقشه های
دیگری در سر دارند.
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وی بـا بیـان اینکـه منابـع آب شـیرین کشـور
بـه سـرعت در حـال کـم شـدن اسـت و
مـا ناچاریـم برای جبـران این کمبود
بـه سـمت آبهای لب شـور و
شـور برویم ،گفت :کشور
محدودیتهای
زیـادی بـرای
تولیـد بـه
خصـوص در
بخش کشـاورزی
و حتـی حفـظ
محیطزیسـت دارد و امروز
دیگـر روشهـای معمولی اصالح
نباتات پاسـخگوی نیاز ایران نیسـت و
بایـد از روشهـای جدید اصالحـی از جمله
مهندسـی ژنتیـک اسـتفاده کـرد.
کالنتـری بـا اشـاره بـه ایـن کـه طبـق
اسـتانداردهای بینالمللـی هـر
کشـوری بایـد حداکثـر ۴۰
درصـد آب تجدیدپذیـر
خـود را مصرف کند
اظهـار داشـت :در
کشـور مـا بیـش از
 ۲۰سـال اسـت کـه باالی
 ۱۰۰درصـد آب تجدیـد پذیـر
خـود را مصـرف میکنیـم و اگـر
چـاره ای از نظـر علمـی پیـدا نشـود بـه
زودی تمـام منابـع آبهـای زیرزمینـی خود از
دسـت خواهیـم داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به
اقدامات عده ای علم هراس که فارغ از سیستم علمی کشور
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با توهم توطئه به مخالفت با مهندسی ژنتیک برخاسته اند گفت :در
اواخر دهه  1360که ریاست سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی را
برعهده داشتم سالها بود که ایران با سازمان بینالمللی
 CGIARکه موسسهای بینالمللی در زمینه تحقیقات کشاورزی است
ارتباط داشت و از سال  1352حق عضویت ساالنه پرداخت میکرد.
در چند سال اخیر عدهای برای کوبیدن بیوتکنولوژی در کشور مدعی
شدهاند که ارتباط با این سازمان در زمان مدیریت من ایجاد شده
و این موسسه هم با همکاری بنیاد راکفلر به وجود
آمده و راکفلر صهیونیست است پس دانشمندان
بیوتکنولوژی ایران همگی بازیچه صهیونیست
ها هستند!!
ایـن در حالـی اسـت کـه CGIAR
زیـر نظـر بانـک جهانـی
اسـت و مثـل بسـیاری
از سـازمانهای
بینالمللی
حمایتهایی
از
بنیادهایی
مثـل راکفلـر ،بیـل
گیتـس و  ...بـه ایـن
موسسـه صـورت میگیـرد.
کالنتـری تاکید کـرد :توطئه واقعی
فعالیـت همیـن افـراد اسـت کـه تلاش
دارنـد ایـران را عقـب مانـده نگـه دارنـد و
از جامعـه بیوتکنولـوژی کشـور میخواهـم خطر
ایـن جریـان را کـه بازدارنـده توسـعه مهندسـی
ژنتیـک در کشـور اسـت بـه عنـوان یـک نگرانـی
جـدی مـورد توجـه قـرار دهنـد.
وی با تاکید بر اینکه با برخورداری از انبوه جوانان مستعد
در کشور در زمینه جبران عقبماندگیهای علمی مشکلی
نداریم اظهار داشت :نباید اجازه دهیم در اثر فعالیتهای دشمنان
قسم خورده پیشرفت بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشور،
سیاستمداران و سازمانهایی مثل رسانه ملی در مقابل جامعه علمی
قرار بگیرند.
کالنتری با اشاره به هجمه سنگینی که علیه یکی ،دو دانشمند برجسته
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زیست فناوری کشور به عنوان مدافعان جدی مهندسی ژنتیک در
کشور صورت میگیرد از انجمنهای علمی خواست با توجه به وجود
اساتید و محققان فراوان در این حوزه بلندگوهای متعددی برای دفاع
از بیوتکنولوژی در کشور داشته باشند تا تصویر واقعی این فناوریها
هر چه بهتر به جامعه نشان داده شود.
وی با اشاره به کارشکنیهایی که علیه عضویت ایران در معاهده
پاریس میشود اظهار داشت :دولت ایران پیشنهاد کرده تا سال 2030
در صورت ادامه تحریمها  4درصد و در صورت رفع تحریمها 12
درصد از میزان تولید کربن کم کند که مخالفان این تعهدات را مانع
توسعه کشور میدانند در حالی که تعهدات معاهده پاریس که حدودا
معادل  ۷۲میلیون تن است به مراتب کمتر از الزامات قانونی خود ما
است .طبق قانون برنامه ششم توسعه باید تا سال  1400به میزان 232
میلیون تن و براساس دستورات رهبری باید  732میلیون تن حدود ۴۱
درصد کاهش تولید کربن داشته باشیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان تاکید کرد :مهمترین
تهدید برای زیست فناوری کشور اقدامات افراد شانتاژکار و فیلمهای
آن چنانی است که کم از صداوسیمای ما پخش نمیشود و باید تالش
کنید با اقدامات اجتماعی سیاسی ،تبلیغات منفی و توهم توطئهای را
که از سوی برخی به آن دامن زده شده خنثی کنید.
• ایران ،قدرت دوم آسیا در تولید داروهای بیوتکنولوژی
دکتر قانعی ،دبیر ستاد توسعه زیست فناوری هم طی سخنانی در این
مراسم با اشاره به پیشینه این ستاد که سال  1379در قالب کمیته ملی
زیست فناوری تشکیل و سال  86به ستاد توسعه زیست فناوری تبدیل
شد هدف این ستاد را ارتقای کلی زیست فناوری در کشور عنوان کرد.
وی گفــت :ای ـران در حــال حاضــر در رتبــه  13تولیــد علــم زیســت
فنــاوری دنیاســت .در افــق  1404بایــد رتبــه دهــم زیســت فنــاوری
دنیــا را کســب و ســهم خــود از بــازار جهانــی زیســت فنــاوری را از 0.5
درصــد بــه  3درصــد افزایــش دهیــم.
قانعــی خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضــراز لحــاظ فنــاوری تولیــد
محصــوالت زیســت فنــاوری جــزو پنــج کشــور برتــر آســیا هســتیم و
در تولیــد داروهــای بیوتکنولــوژی در رتبــه اول غــرب آســیا و پــس از
ژاپــن در رتبــه دوم آسیاســت.
وی نیــروی انســانی دلســوز را مهمتریــن عامــل پیشــرفت زیســت
فنــاوری کشــور عنــوان و خاطرنشــان کــرد :بــه منظــور رفــع عوامــل
شکســت اســتارتاپها از مــدل شــتابدهندهها اســتفاده کردهایــم
و در ایــن راســتا  9شــتابدهنده در حوزههــای مرتبــط بــا زیســت
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فنــاوری در کشــور ایجــاد شــدهاند.
قانعی در تبیین اقدامات ستاد در حوزه کشاورزی
به طرح کشاورزی شورپسند اشاره کرد که با
همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در اراضی شور خوزستان در حال
اجراست.
دکتـر صنعتـی ،برنـده جایزه
مرحـوم دکتـر کاظمـی
در
آشـتیانی
ادامـه ایـن
مراسم
دکتر
صنعتی
بـه عنـوان
چهـره تاثیرگـذار
کشـور
بیوتکنولـوژی
جایـزه مرحـوم دکتـر کاظمـی
آشـتیانی را دریافـت
کـرد .ایـن جایـزه در
افتتاحیـه سـومین
همایـش بینالمللـی
و یازدهمیـن همایـش ملـی
بیوتکنولـوژی به معاون پژوهشـی
پژوهشـگاه بینالمللـی مهندسـی
ژنتیـک و زیسـت فنـاوری اعطـا شـد.
• در تحقیقات مهندسی ژنتیک  20سال از بخش
اجرا جلوتریم
دکتر بهزاد قرهیاضی ،رییس انجمن ایمنی زیستی هم طی
سخنانی در این مراسم با بیان اینکه امروز با پدیده خشکی مواجهایم
و نه خشکسالی و بر اساس شاخصهای علمی ،ایران دچار کمبود
مطلق آب است ،اظهار داشت :در  10ماه نخست سال  97حدود 10
هزار و  108تن آفت کش به صورت آماده مصرف و هشت هزار و
 541تن به صورت تکنیکال به کشور وارد کردهایم.
رییس انجمن ایمنی زیستی در ادامه به برخی شاخصهای امنیت
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غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد :سالیانه تا  16میلیارد غذایی دالر
محصوالت غذایی آماده مصرف وارد کشور میشود و بیالن تجارت
غذایی ایران ،منفی است .بیش از  90درصد روغن نباتی و علوفه و
خوراک دام کشور وارداتی است و یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج
دنیا هستیم.
وی تصریح کرد 55 :درصد کالری مصرفی کشور وارداتی است و این
در حالی است که پنج میلیارد دالر از واردات غذایی کشور طی 10
سال گذشته را محصوالت تراریخته تشکیل میدهد .به عنوان نمونه از
 8.9میلیون تن ذرت دامی وارداتی در سال  97حدود  7.5میلیون تن
تراریخته بوده است.
قرهیاضی در ادامه با اشاره به روشهای کالسیک ،مدرن و مولکوالر
اصالح نباتات گفت :مهندسی ژنتیک یکی از تکنیکهای ملکولی
اصالح نباتات است که امکان تولید محصوالت تراریخته با صفات برتر
را فراهم کرده است.
رییس انجمن علمی ایمنی زیستی خاطرنشان کرد :در حال حاضر
 191.7میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا زیر کشت محصوالت
تراریخته رفته و تعداد  70کشور دنیا از سال  1996تاکنون محصوالت
تراریخته را رسما پذیرفتهاند و  120کشور دیگر نیز مصرفکننده این
محصوالت هستند .تنها شش کشور از جمله پرو ،بوتان ،ماداگاسکار،
الجزایر و ونزوئال رسما مصرف تراریختهها را ممنوع کردهاند.
وی با اشاره به  113برابر شدن سطح زیر کشت تراریختهها در  23سال
اخیر گفت :طی این سالها در مجموع  2.5میلیارد هکتار الز اراضی
دنیا به کشت تراریختهها اختصاص یافته است.
دکتر قرهیاضی با اشاره به مزایای محصوالت تراریخته از قبیل تولید
واریتههای مقاومت به علفکش و آفات یا تولید برنج متحمل به خشکی
که در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دنبال میشود اظهار داشت:
تنها در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی صدها رخداد تراریخته و
ویراسته بدیع و کم نظیر تولید شده که مراحل مختلف آزمایش را
میگذرانند و البته همه این محصوالت بر اساس چالشها و نیازهای
کشور طراحی و تولید شدهاند.
مرجع ملی ایمنی زیستی با ابراز تاسف از این که در حوزه مهندسی
زنتیک بخش اجرا در کشور ما بیست سال از بخش پژوهش عقب
تر است گفت :توان استفاده کاربردی بالفاصله از فناوریهای جدید
مبتنی بر مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی در محققان کشور وجود
دارد و از ستاد توسعه زیست فناوری انتظار میرود برای رفع موانع
تجاری سازی محصوالت تراریخته و ویراسته اقدام فعال کند.

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |
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همصدایی جامعه بیوتکنولوژی در تاکید بر ترسیع روند تولید
محصوالت تراریخته در کشور
اسـتادان و پژوهشـگران شرکتکننده در نشسـت تخصصی سیاستها
و چالشهـای زیسـت فنـاوری کشـاورزی زیسـتی بـا انتقـاد از رونـد
کنـد صـدور مجـوز رهاسـازی محصـوالت تراریخته بر ضـرورت اجرای
دقیـق آییـن نامـه قانـون ملـی ایمنی زیسـتی تاکیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در
ابتـدای ایـن نشسـت کـه روز دوشـنبه در حاشـیه سـومین همایـش
بینالمللـی و یازدهمیـن همایـش ملـی بیوتکنولـوژی در سـالن
همایـش رازی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران برگـزار شـد حاضـران بـا
قرائـت فاتحـه بـرای شـادی روح مـادر فقیـد دکتر مسـعود سـلیمانی،
اسـتاد ایرانـی بازداشـتی در آمریـکا کـه روز دوشـنبه در پـی شـوک
ناشـی از دسـتگیری پسـرش و پـس از ماههـا کمـا درگذشـت ابـراز
امیـدواری کردنـد کـه ایـن دانشـمند برجسـته بیوتکنولـوژی هـر چـه
زودتـر آزاد و بـه میهـن برگـردد.
در ادامـه ،دکتـر ملبوبـی ،رییـس کارگـروه کشـاورزی سـتاد توسـعه
زیسـت فنـاوری گزارشـی از اقدامـات ایـن کارگـروه کـه بـا هـدف
ارتقـای تـوان تولیـد غـذای سـالم بـا فناوریهـای زیسـتی راهانـدازی
شـده ،ارائـه داد.
بـه گفتـه وی در حـال حاضـر بالـغ بـر  98شـرکت دانـش بنیـان بـا
هزار و  70نفر پرسـنل در حوزه زیسـت فناوری کشـاورزی در کشـور
فعالیـت دارنـد کـه بیـش از  180محصـول را بـه بازار عرضـه کردهاند.
ملبوبـی ،حمایـت از زنجیـره تولیـد ،توزیـع و مصـرف کودهـای
زیسـتی ،اجـرای پایلوتهـای مزرعـهای و کانـون هـای یادگیـری برای
فرآوردههـای زیسـتی ،تدویـن  9اسـتاندارد بـرای کودهـای زیسـتی و
هفـت اسـتاندارد بـرای مهارگرهای زیسـتی ،تهیه دسـتورالعمل پنجره
واحـد الکترونیکـی صـدور مجـوز زیسـت مهارگرهـا و پنجـره واحـد
الکترونیکـی صـدور مجـوز کودهـای زیسـتی را از جملـه اقدامـات
کارگروه کشـاورزی سـتاد توسـعه زیسـت فناوری اعالم و خاطرنشـان
کـرد :علاوه بـر ایـن  18کـد محصـول از کودهـای زیسـتی و  25کـد
محصـول از زیسـت مهارگرهـا برای اصالح سـاختار کدهـای  ISICاین
محصـوالت تدویـن شـده اسـت.
رییـس کارگـروه کشـاورزی سـتاد توسـعه زیسـت فناوری خاطرنشـان

کـرد :از دیگـر اقدامـات کارگـروه ،تهیـه آییـن نامههـای تاسـیس
آزمایشـگاههای همـکار و مجـاز ثبـت و کنتـرل
زیسـت مهارگرهـا و کودهـای زیسـتی ،تهیـه
نشـریه ترویجـی کنترل عوامـل میکروبی
کنتـرل زیسـتی ،بررسـی و تهیـه
نقشـه راه کودهـای زیسـتی
و زیسـت مهارگرهـا،
حمایـت از تولیـد و
توزیـع محصـوالت
سـالم کشـاورزی
بـا راه انـدازی شـبکه
تولیـد محصـول سـالم و
کمـک بـه راه انـدازی شـرکت
زیسـت ترویـج امیـد و طراحـی و
اسـتقرار پایلـوت سـامانه رهگیری
محصـوالت سـالم کشـاورزی
اسـت.
ملبوبـی بـا اشـاره به
ایجـاد انجمن صنفی
کشـت بافـت گیاهـی
و تهیه دسـتورالعمل پنجره
واحـد الکترونیکی صـدور مجوز
محصـوالت کشـت بافـت گیاهـی از
حمایـت کارگروه کشـاورزی سـتاد توسـعه
زیسـت فنـاوری از ایجـاد زنجیـره تولیـد تـا
بـازار محصـوالت کشـت بافتـی و برنامـه حمایـت از
تولیـد نهـال و نشـای کشـت بافتـی بـرای احیـای باغات و
همچنیـن تهیـه فلوچارت صـدور مجوز محصوالت مهندسـی ژنتیک و
حمایـت از تولیـد بذر بـه روشهای دبـل هاپلوئیدی ،انتخـاب ژنومی
و مهندسـی ژنتیـک و برنامـه حمایـت از تولیـد بـذور باکیفیـت بـا
فناوریهـای زیسـتی خبـر داد.
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تشـکیل کمیتـه گیاهـان مهندسـی ژنتیـک ،تهیـه نقشـه راه گیاهـان
مهندسـی ژنتیک و تهیه دسـتورالعمل اجرایی توسـعه و تولید گیاهان
مهندسـی ژنتیـک ،راهانـدازی وب سـایت ترویجـی و فرهنگ سـازی و
تهیـه اطلـس جامـع محصـوالت زیسـت فنـاوری از دیگـر برنامههـا و
اقدامـات کارگـروه کشـاورزی سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری بـود کـه
دکتـر ملبوبـی در گـزارش خـود بـه آنهـا اشـاره کرد.
دکتـر جهانفـر دانشـیان ،دبیـر کارگـروه ایمنـی زیسـتی وزارت جهـاد
کشـاورزی هـم طـی سـخنانی در ایـن نشسـت اظهـار داشـت :ایـن
کارگـروه ،بسـته و درون وزارتخانـه ای نیسـت و علاوه بـر همـکاران
وزارت جهـاد کشـاورزی ،نمایندگانـی از وزارت بهداشـت ،سـازمان
دامپزشـکی ،انجمـن ایمنـی زیسـتی و  ...نیـز در کارگـروه عضویـت
دارنـد .برخلاف برخی کشـورها که فقـط یک مرجع درباره رهاسـازی
محصـوالت تراریختـه تصمیـم میگیـرد ،در ایـران ،وزارت جهـاد
کشـاورزی ،وزارت بهداشـت و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت باید
ایمنـی هـر محصـول را تاییـد کننـد.
وی بـا بیـان ایـن کـه کارگـروه ایمنـی زیسـتی وزارت جهاد کشـاورزی
تاکنـون مصـرف ذرت هـای تراریختـه حاصـل  22رخـداد مختلـف را
تاییـد کرده اسـت اظهار داشـت :این در حالی اسـت کـه بیش از 200
رخـداد ذرت تراریختـه در دنیـا وجـود دارد .در مـورد گیـاه سـویا هم
مصـرف  19رخـداد تراریختـه در کارگـروه تایید شـده اسـت.
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی هـم اظهار داشـت :بیـش از  147رخداد شـامل حدود 100
رخـداد در برنـج 44 ،رخـداد در سـیب زمینـی و یـک رخـداد در پنبـه
بـا منشـاء خارجـی تاییـد شـده انـد و درخواسـت کسـب مجـوز تولید
پنبـه تراریختـه بـا منشـاء خارجـی در سـال  1395بـه کارگـروه ایمنـی
زیسـتی ارائه شـده اسـت.
دکتر ملبوبی در ادامه این نشست با اشاره به این که در قانون
مقرر شده که پس از ارائه درخواست صدور مجوز برای هر محصول
تراریخته باید حداکثر طی  90روز به آن پاسخ داده شود از معطلی سه
ساله درخواست صدور مجوز تولید پنبه تراریخته انتقاد کرد.
دکتـر علـی هاتـف سـلمانیان ،معـاون پژوهشـگاه ملـی مهندسـی
ژنتیـک و زیسـت فناوری نیز در سـخنانی با اشـاره بـه اهمیت حیاتی
مقولـه تامیـن غـذا و امنیـت غذایی کشـور گفت :سـاالنه بالغ بر 300
میلیـون تـن مـواد غذایـی در کشـور مصـرف میشـود کـه در بهتریـن
شـرایط کمتـر از نصـف ایـن مقـدار ( حـدود  130میلیـون تـن) مـواد
غذایـی در کشـور تولیـد مـی شـود کـه بایـد بـه ابعـاد خطرنـاک ایـن
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مسـاله کاملا دقـت کرد.
وی همچنیـن بـه مصـرف گسـترده سـموم شـیمیایی در بخـش
کشـاورزی اشـاره کرد و گفت :حدود  58درصد سـم کشـور در مناطق
شـمال ایـران مصـرف مـی شـود و متاسـفانه حجـم عظیمـی از ایـن
سـموم علاوه بر آسـیب بـه کشـاورزان و محیط زیسـت منطقـه وارد
رودخانههـا و دریـای خـزر میشـود .وجـود بقایـای سـموم و دیگـر
آالیندههـا سلامت شـناگران دریـا را نیز تهدیـد می کنـد خصوصا این
کـه اغلـب محدودههـای تعییـن شـده در طـرح سـالم سـازی دریا در
بخشهایـی از سـاحل قـرار گرفتـه انـد کـه محـل پیوسـتن رودخانهها
بـه دریاسـت و بیشـترین میـزان بقایـای سـموم کشـاورزی در آبهـای
ایـن مناطق اسـت.
معـاون پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیـک بـا بیـان ایـن کـه
بیوتکنولـوژی و تکنیکهـای مهندسـی ژنتیـک میتواند مشـکل تامین
غـذا و معضلات زیسـت محیطـی ناشـی از مصـرف شـدید سـموم و
کودهـای شـیمیایی را تـا حـد زیـادی برطـرف کند پیشـنهاد کـرد برای
رفـع مشـکالت و چالشهـای توسـعه تکنیکهـای زیسـت فنـاوری در
بخـش کشـاورزی ،زیرسـاختهای قانونـی الزم ،ایجـاد یـا تقویـت و
اولویتهـای اجرایـی ایـن بخـش شناسـایی شـوند و در زمینـه آگاهی
رسـانی بـه جامعـه خصوصـا مسـووالن و افـراد تاثیرگـذار از طریـق
رسـانهها و  ...اقـدام شـود.
دکتـر قرهیاضـی ،رییس انجمن ایمنی زیسـتی هم در سـخنانی با ابراز
تاسـف از ایـن کـه معـدود مخالفـان مهندسـی ژنتیک و تولیـد داخلی
محصـوالت تراریختـه که سـالها در برابر سـیل واردات ایـن محصوالت
بـه کشـور سـاکت بودهانـد مدتـی اسـت بـا جـدی شـدن بحـث تولید
داخلـی ایـن محصـوالت بـا توسـل بـه شـیوههای غیـر اخالقـی بـرای
جلوگیـری از کاربـرد علـوم و فنـاوری زیسـتی در عرصـه کشـاورزی
کشـور تلاش میکننـد تاکیـد کرد :بـا وجود همـه کارشـکنیها و مانع
تراشـیها بـه پشـتوانه انسـجام و اتفـاق نظـر جامعـه علمـی ،قانـون
ایمنـی زیسـتی بـه بهتریـن شـکل تدوین و تصویب شـد و آییـن نامه
بازدارنـده ابالغـی ،ملغـی و آییننامـه مناسـبی جایگزین آن شـد و به
همیـن ترتیـب بـا یـاری خـدا بـه زودی شـاهد کسـب مجـوز و آغـاز
تولیـد انبـوه محصـوالت تراریختـه در کشـور خواهیـم بود.
وی بـا بیـان ایـن کـه گاهـی هنـگام طـرح موضـوع تولیـد انبـوه
محصـوالت تراریختـه ،برخـی افـراد بـا وجـود آگاهـی از ایمنـی و
مزایـای محصـوالت تراریختـه بـه نگرانـی افـراد غیرمتخصـص در مورد
محصـوالت تراریختـه اشـاره میکننـد کـه تحـت تاثیـر مطالـب غلـط
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شـبکههای اجتماعـی و برخـی رسـانهها قـرار گرفته اند گفـت :جالب
اسـت کـه در مـورد واردات گسـترده و بدون نظارت انـواع محصوالت
تراریختـه کـه از سـالها پیـش جریـان داشـته و از سـال  85دائمـا
در ایـن زمینـه فریـاد میزدیـم ،هیـچ دغدغـه و نگرانـیای مطـرح
نبـوده ولـی امـروز کـه بحث تولیـد داخلـی و همچنین نظـارت دقیق
بـر واردات ایـن محصـوالت مطـرح اسـت ،برخـی ،حتـی دل نگـران
نگرانیهـای بـی مـورد دیگـران شـدهاند در حالـی کـه تنهـا انتظـار ما
ایـن اسـت کـه مـر قانـون عمل شـود.
دکتـر امیـر موسـوی ،عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه ملی مهندسـی
ژنتیـک و زیسـت فنـاوری هـم بـا اشـاره پیشـرفتهای محققـان
بیوتکنولـوزی کشـور در حـوزه تولیـد داروهـا و خودکفایـی کشـور
در تولیـد بسـیاری از داروهـای نوترکیـب و هایتـک از عـدم تولیـد
محصـوالت کشـاورزی حاصـل از مهندسـی ژنتیـک در کشـور ابـراز
تاسـف کـرد و گفت :مانع تراشـیهایی که در مقابـل تولید محصوالت
زیسـت فنـاوری کشـاورزی صـورت گرفتـه قطعا بـر محققان مـا تاثیر
منفـی گذاشـته و بسـیاری از محققـان از فعالیـت در ایـن زمینـه
منصـرف شـدهاند و حتـی دانشـجویان هـم با دیدن شـرایط اسـتادان
و محققـان پیـش از خـود تمایلـی به ورود بـه حوزه مهندسـی ژنتیک
کشـاورزی ندارنـد.
وی بـا موفـق خوانـدن تجربـه ایجـاد کمیتههـای تخصصـی در بـدو
تاسـیس سـتاد توسـعه زیسـت فناوری برای سیاسـتگذاری و مشـخص
کـردن اولویتهـای فعالیـت در حوزههـای تخصصی خواهان تشـکیل
مجـدد چنیـن کمیتههایـی شـد.
دکتـر جعفـر ذوالعلـی ،عضـو هیـات علمـی دانشـکده کشـاورزی
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان هم در سـخنانی با اشـاره به ویژگیهای
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خـاص جریـان فنـاوری هراسـی کـه در برابـر تولید داخلـی محصوالت
تراریختـه در کشـور قـرار گرفتـه اسـت اظهـار داشـت :جامعـه علمی
علیرغـم همـه مشـکالت و مسـائل بـا قـدرت بـر ضـرورت توسـعه
فناوریهـای زیسـتی در بخـش کشـاورزی بـه منظـور تامیـن امنیـت
غذایـی کشـور و کاهش وابسـتگی به واردات پافشـاری کـرده و دهها
هـزار صفحه مسـتند علمـی در دفاع از مهندسـی ژنتیک و محصوالت
تراریختـه ارائـه کرده اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه وزارت بهداشـت و سـازمان حفاظـت محیـط
زیسـت هـم از منطـق علمی جامعـه بیوتکنولوژی کشـاورزی حمایت
کردهانـد اظهـار داشـت :از مدیـران مربوطـه انتظـار مـیرود پشـت
جامعـه علمـی را خالـی نکننـد و در مسـیر تولیـد داخلـی محصـوالت
تراریختـه در کنـار پژوهشـگران مهندسـی ژنتیـک و زیسـت فنـاوری
کشـاورزی باشـند.
دکتـر دانشـیان هـم در پاسـخ بـه برخـی اظهـارات و انتقـادات مطرح
شـده گفـت :حجـم تولیـدات کشـاورزی سـاالنه کشـور بالـغ بـر 130
میلیـون تـن اسـت و با این کـه در برخی محصوالت مثل ذرت و سـویا
جـزو واردکننـدگان بزرگ این محصوالت هسـتیم ولـی در  20محصول
کشـاورزی دیگـر در زمـره  10تولیدکننـده برتر دنیـا و صادرکننده این
محصـوالت قـرار داریم.
وی در ادامـه طوالنیشـدن رونـد صدور مجوز پنبه تراریخته را ناشـی
از تاخیـر طوالنـی وزارت بهداشـت و سـازمان حفاظت محیط زیسـت
عنـوان کـرد و گفـت :برای صـدور مصرف تولیـد پنبـه تراریخته منتظر
پاسـخ پدافند غیرعامل به نامه وزارت بهداشـت هسـتیم.
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در قطعنامه پایانی هامیش بیوتکنولوژی تاکید شد:

ترسیع روند قانونی صدور مجوز رهاسازی محصوالت تراریخته و ویراسته /
آزادی رسیع چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی ایران از بازداشت آمریکا

در قطعنامه پایانی سومین همایش بینالمللی بیوتکنولوژی با هشدار
نسبت به تبعات غفلت مسووالن از توسعه پژوهش و بازسازی
زیرساختهای تحقیقاتی به بهانه حمایت از تولید بر تسریع روند
صدور مجوز رهاسازی محصوالت تراریخته و ویراسته تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،سومین
همایش بینالمللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری
اسالمی ایران که با مشارکت فعال پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
از دهم شهریور ماه به مدت سه روز در تهران برگزار شد شب گذشته
طی مراسمی با اعطای جایزه دکتر کاظم آشتیانی به دکتر مسعود
سلیمانی ،دانشمند ایرانی در بند آمریکا و صدور قطعنامه ای شش
ماده ای به کار خود پایان داد.
انتخاب دکتر مسعود سلیمانی دانشمند فرهیخته و دربند و اسیر
کشورمان به عنوان چهره تاثیرگذار حوزه بیوتکنولوژی جایزه زنده یاد
کاظمی آشتیانی
به پاس تالش صادقانه علمی در درمان بیماران و پژوهش در حوزه
هماتولوژی و تحقیق در حوزه خون و فرآوردهها و مشتقات خونی به
دکتر سلیمانی اهدا شد.
دکتر مسعود سلیمانی دانشمند و پژوهشگر فرهیخته و برجسته
کشورمان از اسفندماه سال گذشته در بازداشت دولت ایالت متحده
آمریکا به سر می برد.
پیشتر قرار بود این جایزه در آیین گشایش این همایش به خانواده دکتر
سلیمانی اهدا شود که به دلیل درگذشت مادر وی اهدای این جایزه به
مراسم اختتامیه موکول و به نماینده دانشگاه تربیت مدرس اهدا شد.
در قطعنامـه پایانـی همایـش نیـز آمـده اسـت" :بـا سـپاس از پـروردگار
بـزرگ ،سـومین همایـش بینالمللـی و یازدهمیـن همایـش ملـی
بیوتکنولـوژی جمهـوری اسلامی ایران ،دهـم تا دوازدهم شـهریور 1398
در سـالن همایـش هـای رازی با حضور بیـش از  1200نفر از متخصصین
و مسـئولین کشـور و دانشـمندانی از سایر کشـورهای جهان با حضور و
سـخنرانی جنـاب آقـای دکتـر کالنتـری معاون محتـرم رییـس جمهور در
افتتاحیه آن برگزار شـد .دکتر کالنتری با فراخوان نیرویهای علمی برای
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دفـاع از دسـتاوردهای ارزنـده بیوتکنولـوژی و
مهندسـی ژنتیـک در کشـور ،ارائه تصویر
واقعـی از ایـن فناوریهـا به جامعه
را الزامـی دانسـتند .فرمایـش
ایشـان مـورد تاییـد
شـرکتکنندگان در
ایـن همایـش و
نخبـگان حـوزه
بیوتکنولوژی
کشـور میباشـد و از
رسـانههای کشـور خصوصـاً
صداوسـیما در ایـن زمینـه انتظار
همـکاری بـا جامعـه علمـی و دلسـوز
کشـور و عـدم ارائـه اطالعات اشـتباه و غیر
علمـی بـه جامعـه مـیرود.
در ایـن همایـش ،بیـش از  1100مقالـه
پژوهشـی از سراسـر کشـور پذیرفتـه
شـد کـه حـدود  200مقالـه بـه
صـورت سـخنرانی ارائـه
شـد .در افتتاحیـه
ایـن همایـش
همچنین
چهـره تاثیرگذار
توسـعه
بـر
بیوتکنولـوژی کشـور
معرفـی و نشسـتهایی در
زمینـه فرصتهـا و چالشهـای
توسـعه زیسـت فنـاوری کشـاورزی و
صنعـت بیوتکنولـوژی دارویـی برگـزار شـد.
بر اساس شرایط موجود کشور و همچنین بحثهای
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نخبگان کشور در حوزه بیوتکنولوژی در این همایش ،قطعنامه
سومین همایش بینالمللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی
جمهوری اسالمی ایران شامل جمعبندی نظرات ،پیشنهادها و مطالبات
متخصصان بیوتکنولوژی کشور در شرایط کنونی ،به منظور استحضار
مسئولین و سیاستگذاران این حوزه و افکار عمومی جامعه در مراسم
اختتامیه همایش قرائت میشود.
 .1جامعه دانشمندان ،متخصصان ،دانشجویان و اعضای انجمن
بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در کنار سایر انجمنهای علمی
مثل انجمن ژنتیک ایران و انجمن ایمنی زیستی ،ضمن اعتراض به
تحریمهای ظالمانهای که آثار زیانبار آن عالوه بر رفاه عمومی
هموطنانمان ،تاثیر مخربی بر تحقیقات و
ارتباطات علمی گذاشته است ،نگرانی عمیق
خود را از بازداشت غیرمنصفانه و
دور از شان دانشمند ارزشمند و
چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی
کشور در سال ،1398
جناب آقای دکتر
مسعود

سلیمانی،
محقق شاخص
در
بینالمللی
سلولهای
تحقیقات
بنیادی ،سلول درمانی و
مهندسی بافت و از دانشمندان
و نخبگان علمی یک درصد برتر جهان
اعالم مینمایند .شرکتکنندگان در همایش،
ادامه بازداشت این محقق هم وطن که همواره در جهت کاهش
دردهای هم وطنان و سایر مردم جهان تالش کرده است ،مصداق
بارز دخالت امور سیاسی در امور علمی و بیاحترامی سیاستمداران
به دانشمندان دانسته و به طور جدی از مجامع بینالمللی و حقوق
بشری به خصوص سازمان ملل متحد خواستار پیگیری آزادی سریع این
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محقق ارزشمند و جبران لطمات روحی وارد شده به وی و خانواده
محترمشان ،جامعه علمی کشور و سایر دانشمندان جهان میباشیم.
 .2شرکتکنندگان در همایش ،بهرهبرداری مردم از دستاوردهای
تحقیقات بیوتکنولوژی کشور در حوزههای مختلف از جمله
کشاورزی ،که با هزینه خود مردم به دست آمده است را خواستار
شده و امیدوارند روند قانونی اعطای مجوز به محصوالت حاصل
از تحقیقات بیوتکنولوژی در داخل کشور خصوصاً مجوز رهاسازی
محصوالت تراریخته و ویراسته (ویرایششده ژنتیکی) تسریع شده
و موانع موجود رفع شود .همچنین از مسئولین محترم وزارت جهاد
کشاورزی و سازمانهای مرتبط درخواست میشود از شرکتهای
دانش بنیان و فعال حوزه زیست فناوری خصوصاً در حوزه خوراک دام
و طیور و شیالت حمایت نمایند.
 .3شرکت کنندگان در همایش ضمن حمایت از صنعت غرورآفرین
بیوتکنولوژی دارویی ،خواهان عدم تخصیص ارز حمایتی برای واردات
داروهایی هستند که مشابه داخلی دارند و حمایت همه جانبه از این
صنعت که بخش قابل توجهی از صادرات دارویی کشور را شامل می
شود ،را از مسئولین خواستارند.
 .4شرکت کنندگان همایش از مسئولین محترم محیط زیست کشور
خصوصاً حوزه محیط زیست انسانی و دریایی تقاضا دارند که از
دستاوردهای ارزنده بیوتکنولوژی برای رفع آلودگیهای محیط زیست
استفاده نموده و از ظرفیتهای متخصصان کشور در این حوزه
بهرهبرداری نمایند.
 .5شرکتکنندگان در همایش ،ضمن قدردانی از فعالیتهای معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری ،از ستاد توسعه بیوتکنولوژی کشور
درخواست دارند که از شرکتهای دانش بنیان حمایت فعال نموده
و در رفع موانع و مشکالت این شرکتها خصوصاً دریافت مجوزهای
الزم برای تولید و ورود به بازار فعالتر عمل نماید .همچنین از این
ستاد تقاضا داریم که فعالیت های خود را مشخصاً در حوزه زیست
فناوری متمرکز کرده و از فعالیت در حوزههای غیر مرتبط یا با الویت
کمتر خودداری نماید .شرکتکنندگان در همایش همچنین درخواست
مینمایند که ارزیابی شرکتهای دانش بنیان و محصوالت آنها با
استفاده از متخصصین دلسوز و آگاه و با دیدگاه حمایتی صورت گیرد.
 .6غفلت مسئولین حوزه توسعه بیوتکنولوژی از توسعه پژوهش
و بازسازی زیرساختهای تحقیقاتی مراکز علمی و پژوهشی به
بهانه حمایت از تولید ،میتواند باعث گسسته شدن زنجیره تولید و
خالیشدن پشتوانه تحقیق و توسعه در حوزه بیوتکنولوژی شود .در
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این زمینه تخصیص اعتبارات الزم برای بهسازی تجهیزات و حمایت از
تحقیقات کاربردی با اولویت ملی توصیه میشود.
امیدواریم مسئولین محترم ،قطع نامه این همایش را که در حضور
شرکت کنندگان در مراسم اختتامیه آن قرائت و تک تک بندهای آن با
صلوات شرکت کنندگان تصویب شد ،مورد توجه قرار دهند".
دبیر ستاد توسعه سلول های بنیادی :ایران در رتبه چهاردهم تولید
علم سلولهای بنیادی دنیاست
دکتر امیرعلی حمیدیه ،دبیر ستاد توسعه سلولهای بنیادی طی
سخنرانی در اختتامیه همایش با اشاره به انتشار دو هزار و  149مقاله
نمایه شده در اسکوپوس توسط محققان ایرانی در سال  2018اعالم
کرد :ایران در تولید علم سلولهای بنیادی از رتبه  31در چهار سال
پیش به رتبه  14ارتقا یافته است.
وی خاطرنشان کرد :محققان ایرانی با پیشیگرفتن از رقبای منطقهای
از جمله ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در رتبه اول تولید علم سلولهای
بنیادی در منطقه قرار دارند.
وی گفت :در زمینه کاربرد تکنیکهای ژندرمانی ،سلول درمانی،
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی بالغ بر هزار و  60کلینیکال تریال
(مطالعه بالینی) در دنیا در حال انجام است که  93مورد آنها در فاز سه
هستند یعنی در آینده بسیار نزدیک تجاریسازی میشوند 618 .مورد
مطالعه بالینی دیگر در فاز دو و  349مورد دیگر در فاز یک قرار دارند.
حمیدیه تصریح کرد :تعداد کلینیکال تریال در حال انجام در ایران
حدود  86مورد است .وی با اشاره به تشکیل  917شرکت در حوزه
سلول درمانی و ژندرمانی و پزشکی بازساختی در دنیا اظهار داشت:
اگر  10درصد این شرکتها هم به مرحله عرضه محصول برسند بازار
بسیار بزرگی در این حوزه شکل میگیرد.
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دبیر ستاد توسعه سلولهای بنیادی با اذعان به این که در سالهای
گذشته و در ابتدای ورود ایران به حوزه سلولدرمانی و پرشکی
بازساختی تندرویها و کندرویهایی در کشور صورت گرفته اظهار
داشت :خوشبختانه ستاد در سالهای اخیر تعادل خوبی در این زمینه
ایجاد کرده و تصورات و انتظاراتی که از میزان اثربخشی این شیوههای
درمانی مثال در درمان ضایعات نخاعی وجود داشته تا حد زیادی
تعدیل شده است.
وی در پایان گسترش شمار مراکز پیوند سلولهای بنیادی خون ساز به
 18مرکز در مناطق مختلف کشور ،ایجاد پژوهشسراهای دانشآموزی
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در کرج ،شیراز و کرمان ،برپایی
چهار دوره المپیاد دانشآموزی و فعالیت در زمینه شبکهسازی را
از دیگر اقدامات ستاد در جهت توسعه فناوری سلولهای بنیادی،
سلولدرمانی ،ژندرمانی ،مهندسی بافت و پزشکی بازساختی عنوان کرد.
ارائه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در همایش
منتخبی از جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و فناوریهای قابل
واگذاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه جنبی سومین
همایش بینالمللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران در
معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در حاشیه همایش سه روزه بیوتکنولوژی نمایشگاهی از دستاوردهای
شرکتها ،موسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در سالن
همایشهای رازی برگزار شد که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با
ارائه دستاوردها و یافتههای پژوهشی خود در این نمایشگاه حضور داشت.
محصوالت و فناوریهای قابل تجاریسازی عرضه شده از پژوهشگاه
با استقبال فراوان شرکتکننندگان داخلی و خارجی همایش و
بازدیدکنندگان مواجه شد.
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بازدید رییس مرکز تولید نهال گواهی شدهی کشور ایتالیا ،از پژوهشگاه
دکتر لوویجی کاتاالنو ،رییس مرکز تولید نهال گواهی شدهی کشور
ایتالیا با حضور در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از بخشهای
مختلف پژوهشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،کاتاالنو
که برای شرکت در سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی به ایران آمده
در این بازدید با حضور در بخش کشت بافت و سلول پژوهشگاه از
نزدیک در جریان فعالیتها و دستاوردهای علمی این بخش قرار
گرفت.
بخش کشت بافت از قدیمیترین بخشهای تحقیقاتی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی است به طوریکه فعالیتهای تحقیقاتی
رسمی خود را از سال  1368با عنوان "آزمایشگاه کشت بافت" بخش
تحقیقات فیزیولوژی و بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه
نهال و بذر آغاز کرده است .در سالهای اولیه فعالیت تا  1378این
بخش بیشتر بر روی فعالیتهای ریزازدیادی درختان میوه گرمسیری
(از جمله خرما ،نیشکرو موز) و اصالح به روش هاپلوئیدی در گندم و
جو(از طریق سیستم حذف کروموزومی) متمرکز بوده است .از سال
 1378که بخش بیوتکنولوژی به موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی گیاهی
و سپس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی" ارتقا یافت "آزمایشگاه
کشت بافت" نیز به "بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن"
تغییر داده شد .از سال  1378تا سال  1393فعالیتهای این بخش
در سه شاخه تخصصی شامل کشت بافت و ریزازدیادی ،هاپلوئیدی و
مهندسی ژنتیک متمرکز بوده است .در سال  1393بر اساس مصوبه
هیات امنای پژوهشکده ،بخش تحقیقات کشت بافت و مهندسی
ژنتیک به دو بخش مستقل شامل کشت بافت و سلول و مهندسی
ژنتیک و ایمنی زیستی تفکیک شده است.
گفتنی است سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی روز چهارشنبه  26تیر
 ،98با همکاری انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران در پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار میشود.
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بازدید شامری از دانشجویان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
گیالن از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور
روز دوشنبه  31تیرماه  ،1398شماری از دانشجویان کارشناسی رشته
فناوری گیاهان دارویی و معطر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی گیالن ،به همراه استادان مربوطه آقای دکتر کشاورز
و خانم دکتر شایگان از بخشهای بیولوژی مولکولی (کشت بافت)،
ژنومیکس و بیوانفورماتیک و همچنین بیوتکنولوژی جانوری پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری بازدید کردند .در آغاز این بازدید ،آقای مهندس
عبدالهی مسئول بخش بیولوژی مولکولی در سخنانی به معرفی بخش،
هدفها و برنامههای پژوهشی آن در زمینه کشتبافت ،ریزازدیادی،

دابل هاپلوییدی ،انتقال ژن ،کشت نجات جنین و تولید گیاهان عاری
از ویروس و همچنین پروژههای پایان یافته بخش پرداخت .در ادامه
با همراهی آقای دکتر اسدی آبکنار برنامه بازدید از پروژههای ایشان
در گلخانه سازگاری ،گلخانه تونلی انجام شد و بازدیدکنندگان با مراحل
اجرای پروژههای مرکبات آشنا شدند.
سپس در بازدید از بخش ژنومیکس و بیوانفورماتیک که با صحبتهای
آقای مهندس صیقالنی مسئول این بخش همراه بود ،توضیحاتی درباره
معرفی بخش و پروژههای پایان یافته همچون شناسایی QTLها،
کیتهای تشخیص بیماری ،کلونینگ و بیان ژن ،آزمونهای انساب
و انتساب و انگشتنگاریها داده شد .وی همچنین فعالیتهای
در دست انجام از جمله در مباحث متابولومیکس ،پروبیوتیک و
متاژنومیکس را برای حاضران توضیح داد.
در بخش پایانی بازدید ،آقای مهندس پتکی ،کارشناس بخش ژنومیکس
به معرفی کاربرد اصالح نژاد و بکارگیری دانش زیست فناوری در
بهنژادی و همچنین تکثیر و پرورش ماهیان زبرا پرداخت و دستگاههای
آزمایشگاهی بخش را به بازدیدکنندگان معرفی کرد.

بازدید دانش آموزان بنیاد ملی نخبگان استان گیالن
دانشآموزان بنیاد ملی نخبگان استان گیالن به همراه دبیر
زیستشناسی خود ،از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در روز
یکشنبه  6مرداد  ،1398بازدید کردند .در این بازدید که در راستای
آشنایی دانشآموزان با ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان گیالن
انجام شد ،آقای مهندس پتکی ،ضمن معرفی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی و پژوهشکدههای وابسته ،به تشریح اهداف و ماموریتهای
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و پژوهشهای انجام گرفته در
آن مانند آزمون انساب و انتساب در جمعیتهای اسب و گاو ایران،
شناسایی بیماریهای ژنتیکی در اسبها ،آنالیز کروموزومی گاومیش
ایرانی و همچنین مفاهیم انتخاب و تنوع ژنتیکی و کاربرد اصالح نژاد
و بکارگیری زیست فناوری در بهنژادی ،برای بازدیدکنندگان پرداخت.
در ادامه ،این دانش آموزان با حضور در بخش کشت بافت ،که با
توضیحات خانم مهندس بهلولی همراه بود ،در جریان فعالیتهای
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این بخش در زمینه ریزازدیادی گیاهان دارویی و آپارتمانی ،ساخت
محیطهای کشت ،نجات جنین مرکبات و تولید مرکبات بیبذر و
ویژگیهای اتاق کشت قرار گرفتند .بازدید از گلخانههای پژوهشی،
اتاق آکواریومها و همچنین پخش فیلم معرفی پژوهشگاه ،از دیگر
برنامههای این بازدید بود.
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بازدید گروهی از دانشآموزان بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده
بیوتکنولوزی جانوری
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در روز چهارشنبه  23مرداد ،1398
پذیرای گروهی از دانشآموزان دختر وابسته به بنیاد ملی نخبگان
استان گیالن و دبیران آنها بود .در این بازدید ،که در راستای فعالیتهای
علمی ،فرهنگی و تحقیقاتی و با هدف آشنایی دانشآموزان دبیرستانی
با ظرفیتهای علمی و پژوهشی گیالن و ایجاد امید و انگیزه در
آنان انجام شد ،آقای مهندس صیقالنی؛ مسئول بخش ژنومیکس
و بیوانفورماتیک ،ضمن پیشواز از دانشآموزان و خوشامدگویی،
به معرفی کلی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری و پیشینه فعالیتهای پژوهشی آنها پرداخت.
دانشآموزان با حضور در بخش کشت بافت ،با توضیحات خانم
مهندس بهلولی؛ کارشناس آزمایشگاه ،در جریان فعالیتهای بخش
در زمینه پروژههای انجامشده و در دست انجام و همچنین روشهای
آزمایشگاهی مانند ریزازدیادی گیاهان دارویی و آپارتمانی ،نجات جنین
مرکبات و تولید مرکبات بیبذر ،ساخت محیطهای کشت و ویژگیهای
اتاق کشت قرار گرفتند و دستگاههای آزمایشگاه نیز به آنان معرفی شد.
در ادامه ،آقای دکتر متقیطلب ،با حضور در جمع این دانش آموزان،
در سخنانی ،ضمن خوشامدگویی به آنان ،به اهمیت خالقیت و نوآوری
پرداخت و با اشاره به گزارش ساالنه بینالمللی در زمینه رقابتپذیری
کشورها ،گفت :یکی از موارد  64گانه این گزارش ،در زمینه نوآوری و
خالقیت است و اگر کشوری بخواهد قدرت رقابت داشته باشد باید از
راه خالقیت و رشد نوآوری به این مقصود برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به ارزش باالی تولید
ثروت از راه فناوری و تبدیل
دانایی به دارایی ،بر
ضرورت تجاریسازی
دستاوردهای
پژوهشی تاکید کرد.
رییسپژوهشکدهبیوتکنولوژی
جانوری ،در پایان سخنان خود،
برگزاری چنین دورههایی را از سوی بنیاد
ملی نخبگان ،برای آشنایی دانش آموزان با
مباحث خالقیت و نوآوری ،بسیار خوب توصیف کرد.
در ادامه این بازدید ،دانشآموزان با حضور در بخش
ژنومیکس و بیوتکنولوژی جانوری که با توضیحات آقای مهندس پتکی؛
کارشناس آزمایشگاه ،همراه بود با مباحثی همچون اهداف و ماموریتهای
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و پژوهشهای انجام گرفته و همچنین
دی ان ای و رابطه آن با بهنژادی آشنایی کلی پیدا کرده و دستگاههای
بخش و کاربرد آنها برای ایشان تشریح شد.
بازید از گلخانهها و اتاق آکواریومها و همچنین پخش فیلم معرفی
پژوهشگاه ،از دیگر برنامههای این بازدید دانش آموزی بود.
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انتصاب دکرت شرب به عنوان
مسئول کمیته تجهیز پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتـر زهراسـادات شـبر عضـو هیـات علمـی
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی طی حکمی از سـوی
ریاسـت پژوهشـگاه بـه عنـوان مسـئول
کمیتـه تجهیـز منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی در حکـم
دکتـر نیـر اعظـم
خوشخلقسیما
22
مـورخ
اردیبهشـت مـاه ،98
خطـاب بـه دکتـر شـبر آمـده
اسـت :نظـر بـه سـوابق علمـی و
تحقیقاتـی سـرکارعالی ،بـه موجـب ایـن
ابلاغ بـه مـدت دو سـال ،بـه عنـوان مسـئول

کمیتـه تجهیـز پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی منصوب میشـوید.
در ادامـه حکـم آمـده اسـت :انتظـار دارم بـا بهرهگیـری از تجـارب و
سـرلوحه قـرار دادن فرمایشـات مقام معظـم رهبری (مد ظلـه العالی)
و اهـداف دولـت تدبیـر و امیـد و مدنظـر قـرار دادن سیاسـتهای
وزارت جهـاد کشـاورزی و پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در نیل
بـه اهـداف پژوهشـگاه بـه ویـژه اهـداف زیر کوشـا باشـید:
• راهانـدازی مدیریـت ایمنـی ،کارگاههـا و تجهیـزات آزمایشـگاهی و
پیگیـری پیشبینـی آن در چـارت تشـکیالت پژوهشـگاه
• نظـارت بـر وظایـف اداره تجهیـز شـامل خریـد دسـتگاهها ،مـواد و
لـوازم آزمایشـگاهی
• پیگیری به منظور بهرهبرداری کامل از نرمافزار LIMS
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد قـادر متعـال و همـکاری و همدلی
بـا معاونیـن ،مدیران سـتادی ،روسـای بخشهای تحقیقاتـی ،مدیریت
هـای مناطـق و سـایر همـکاران در اجـرای وظایـف محولـه و پیشـبرد
اهـداف پژوهشـگاه موفـق و موید باشـید .والسلام.

همکار گرامی جناب اقای محرم بهلولی
ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض
میمناییم .انــدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژههـا
منیگنجـد .از خداونـد متعـال ،بـرای آن مرحـوم ،شـادی روح و برای شام و
خانـواده محرتمتان ،صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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تابستان 1398

برگزاری دوره معرفت افزایی :

اندیشه سیاسی و مبانی انقالب اسالمی ویژه اعضای هیات علمی در پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی

دوره آموزشی معرفتافزایی اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی با موضوع اندیشه سیاسی و مبانی انقالب
اسالمی در  16و  17تیرماه  ،98در پژوهشگاه برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی امیدی ،عضو هیات علمی
موسسه آموزشی تحقیقاتی امام خمینی (ره) و مدرس این دوره در
گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درباره
هدف از برگزاری این دوره اظهار داشت:
در بحثی که در خدمت اعضای هیات علمی پژوهشگاه داریم تالش
میکنیم درباره مبانی اندیشههای بنیادی انقالب اسالمی و تمایزهای
آن با مبانی اندیشههای سیاسی غربی و جریانهای موازی انقالب
اسالمی در داخل کشور و نیز تفاوت ها و نقاط قوت و ضعف
حوزههای مختلف اندیشههای سیاسی مباحثی را ارائه کنیم.
وی خاطرنشان کرد :طبیعتا نظریه والیت فقیه و مردمساالری دینی از
مباحث مهمی هستند که در این دوره ارائه میشوند .این که در بحث
دموکراسی چه مولفههای قابل قبولی وجود دارد و چه مولفههایی
مورد پذیرش ما نیست و نهایتا این که آیا نظام برآمده از والیت فقیه
کارآمد هست یا نه و این کارآمدی در عرصههای مختلف سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و علمی چگونه بروز یافته و همچنین این که چه
کاستیهایی در کارآمدی نظام داریم و چه کارهایی باید صورت گیرد
از دیگر مباحث مطرح شده در این دوره است.
قائم مقام گروه فلسفه سیاسی دائرهالمعارف علوم عقلی اسالمی
خاطرنشان کرد :این سلسه بحثها در سه سطح ارائه میشود.
سطح اول مباحثی است که در این دوره ارائه میشود و به رئوس آنها
اشاره شد .در سطح دوم که حائزان رتبههای باالتر سطح اول به آن
راه مییابند مباحث مقداری عمیقتر و بنیادیتر میشود و در سطح
سوم به یکی از ساحتهای خاص اندیشه سیاسی توجه میشود و
طبیعتا انتظار میرود محققی که در این سطح فکر میکند حتی بتواند
اندیشههای نویی را عرضه کند.
امیدی در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای گسترش دورههای
معرفتافزایی به اعضای غیرعلمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وجود

دارد یا نه گفت :غیر از اعضای هیات علمی دیگران
هم میتوانند از این مباحث استفاده کنند
مشروط بر این که تالش شود مباحث را
در سطحی سادهتر عرضه کنیم .در
این راستا در جامعه المصطفی
(ص) تالش داریم برای
نیروهای ستادی هم مباحث
را عرضه کنیم.
وی درباره فواید شرکت در این دورهها
برای اعضای هیات علمی گفت:
اوال دانش و معرفتی در حوزه
سیاست به دانش آنها
افزوده میشود و
از طرف دیگر
چون ماهیت
نظام اسالمی
با نظامهای
دیگر متفاوت است
آشنایی با مبانی سیاسی آن
ضرورت دارد .از طرف دیگر با
توجه به فشارهایی که از شرق و غرب
به نظام اسالمی وارد میشود یک محقق
باید بداند چه عوامل و ظرفیتهایی باعث این
فشارها شده ،چه تهدیدهایی وجود دارد و برای مقابله
با این تهدیدات چه باید کرد.
شرکتکنندگان در این دوره همچنین متوجه میشوند کارایی نظام در
چه عرصههایی بروز کرده و در چه زمینههایی کاستی وجود دارد و
اگر زمانی خواستند غیر از مباحث علمی و پژوهشی در عرصه سیاسی
هم کار فکری بکنند میتوانند در این حوزهها خردورزی داشته باشند
تا بتوانیم از محصول نظرات آنها هم بهرهمند شویم.
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برگزاری کارگاه آموزشی توامنندسازی مدرسان زیستشناسی با
موضوع کاربردهای زیست فناوری
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری ،در روز دوشـنبه دهـم تیرماه،
بـا هـدف توانمندسـازی مدرسـان زیستشناسـی ،میزبـان
برگـزاری کارگاه آموزشـی بـا عنـوان "کاربردهای زیسـت
فنـاوری" بـود .در ایـن کارگاه آموزشـی کـه بـا
همـکاری گـروه زیستشناسـی ناحیـه یـک
آمـوزش و پـرورش گیلان ،پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری و اداره کل
آمـوزش و پـرورش گیلان برگـزار
شـد ،شـماری از دبیـران رشـته
زیسـت شناسـی دبیرسـتانهای سراسـر
اسـتان گیالن مشـارکت کردند .آقـای دکتر
متقـی طلـب؛ رییـس پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری ،بـا
موضـوع "بیوتکنولـوژی:
توسـعه
رونـد
چشـمانداز
و
بینالمللـی" ،آقـای
دکتـر صفـری؛ رییـس
گـروه آموزشـی و تکنولـوژی
اداره کل آمـوزش و پـرورش گیلان،
بـا موضـوع "لـزوم توسـعه بیوتکنولـوژی
در مـدارس" ،آقـای دکتـر وحیـدی؛ کارشـناس
بخـش ژنتیـک پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری،
بـا موضـوع "کاربـرد زیسـت فنـاوری در علـوم جانوری"،
خانـم دکتـر محسـن پـور؛ عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران بـا موضـوع "اهـداف مهندسـی
ژنتیـک و تولیـد محصـوالت تراریختـه" و خانـم دکتـر هاشـمی؛ عضـو
هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران بـا موضـوع
"کاربـرد بيوتكنولـوژي در صنایع کشـاورزی" ،پنج سـخنران این کارگاه
بودنـد .چکیـده ای از سـخنرانیهای ارائـه شـده بـه شـرح زیر اسـت:
آقـای دکتـر متقـی طلـب؛ رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری،
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نخسـتین سـخنران ایـن کارگاه بـود .وی ضمـن خوشـامدگویی بـه
میهمانـان بویـژه دبیـران محتـرم کـه پرورشدهنـده نسـل نـوآور
آینـده هسـتند ،بـه مفهـوم زیسـت فنـاوری و برخـی تعاریـف آن و
نیـز ارتبـاط آن بـا صنعـت پایـدار پرداخـت .وی صنعـت پایـدار را،
تولیـد کاال و خدمـات بـرای تحقـق اهـداف و آرمانهـای فعلـی،
بـدون آسیبرسـانی بـه تواناییهـا و سـرمایههای نسـلهای آینـده
برشـمرد و ویژگیهـای آن را پایـداری اقتصـادی ،سـازگاری بـا محیـط
زیسـت و تعهـد بـه مسـئولیتهای اجتماعـی دانسـت .وی بـا اشـاره
بـه پیشبینیهـای سـازمان خواروبـار جهانـی در زمینـه گرسـنگی
بشـر در پنجـاه سـال آینـده ،بهـره گیـری از فناوریهـای نویـن ماننـد
زیسـت فنـاوری ،بـرای بـاال بـردن بهـرهوری و تولیـد فراوردههـای بـا
ارزش کمـی و کیفـی باالتـر را راهـکاری کلیـدی بـرای پیشـگیری از
ایـن چالـش جهانـی دانسـت .وی در بخـش دیگری از سـخنان خود با
اشـاره بـه رونـد فنـاوری بـرای ارتقـای صفـات و بهـرهوری ،بـه تولیـد
جانـوران بـا بکارگیـری مهندسـی ژنتیـک در راسـتای بـاال بـردن تـوان
تولیـدی آنـان ،مقاومـت بـه بیماریهـا ،منافـع زیسـت محیطـی،
تولیـدات دارویـی و فراوردهـای چندمنظـوره دامـی پرداخـت .رییس
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری ،زیسـت فنـاوری را در صنایعـی
ماننـد شـیمیایی ،دارویی ،انـرژی ،غذایی ،کشـاورزی و خدماتی دارای
جایـگاه کاربـردی دانسـت و با اشـاره به حجـم و ارزش آن و همچنین
بـازار رو بـه رشـد فراوردههـای زیسـت فناورانـه ،از امیـد بـه درمـان
بیماریهـای اعصـاب بـه کمـک پروبیوتیکهـا ،بازسـازی بافـت قلبـی
افـراد بالـغ با سـلولهای بنیـادی ،ترک سـیگار با تنباکوی اصالح شـده
ژنتیکـی ،تولیـد  ۲۵داروی نوترکیـب ۴۰ ،کیـت تشـخیصی ۱۰۵ ،نـوع
تجهیـزات زیسـت فنـاوری ۱۰ ،فـراورده کـود بیولوژیکـی و  ۵نـوع
آفتکـش ،بـه عنـوان نمونههایی موفـق از کاربرد زیسـت فناوری در
بهبـود کیفیـت زندگـی در ایـران و جهـان یـاد کـرد .وی نبـود سـابقه،
نبـود سـامانههای آزمایشـی ملـی بـرای ارزیابـی ژرم پالسـم و نبـود
سـرمایهگذاری بـر روی دامهـای دارای ارزش افـزوده را از جملـه
چالشهـای انتقـال فنـاوری در زیسـت فناوری در کشـورهای در حال
توسـعه دانسـت.
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متقـی طلـب در پایـان سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر اینکـه توسـعه
فناوریهـای نویـن ماننـد زیسـت فنـاوری بـدون توجـه به آمـوزش و
پـرورش و سـرمایهگذاری مناسـب بـرای ایجـاد زیرسـاختهای مـورد
نیـاز در آن میسـر نبـوده و یا با نتایج مطلوب همـراه نخواهد بود ،از
آمادگـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری برای برگـزاری کارگاههای
آموزشـی ،بازدیدهـای علمـی و همکاریهـای مشـترک پژوهشـی بـا
آمـوزش و پـرورش اسـتان گیلان خبـر داد.
آقای دکتر صفری؛ رییس گروه آموزشـی و تکنولوژی اداره کل آموزش
و پـرورش گیلان ،سـخنران دوم این کارگاه بود .وی ضمن سپاسـگزاری
از برگزارکننـدگان کارگاه و همچنیـن دبیـران زیستشناسـی مشـارکت
کننده ،با اشـاره به مسـائلی چون رشـد جمعیت ،بهداشـت و گرسنگی
در کشـورهای جهان سـوم ،به اهمیت زیسـت فناوری بویژه توجه به
ایـن دانـش در آموزش و پـرورش ،آموزش عالی و موسسـات علمی در
قالـب رویکـرد پژوهش محور تاکید رد .وی با اشـاره به جشـنوارههای
آمـوزش و پـرورش ماننـد جابـر بن حیـان ،نوجـوان خوارزمـی و جوان
خوارزمـی ،رویکـرد چنیـن جشـنوارههایی را پژوهـش محـور دانسـت
و ابـراز آمادگـی کـرد تـا در قالـب تفاهمنامههایـی بـا پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری ،بسـترهای رشـد زیسـت فنـاوری در آموزش و
پـرورش گیلان فراهـم گردد .وی ضعـف ارتباطات الزم میـان نهادهای
پژوهشـی ،مشـکالت در ثبـت اختراعـات و اکتشـافات فکـری دانـش
آمـوزان و عدم پشـتیبانی از پژوهشـگران نوجوان و جـوان را از موانع
بـزرگ در بسترسـازی امـن علمـی در آمـوزش و پـرورش برشـمرد و
خواهـان توجـه بیشـتر و جـذب سـرمایهگذاری در ایـن زمینـه در
راسـتای پویایـی ،شـادابی و نشـاط در آمـوزش و پرورش شـد.
آقـای دکتر وحیدی؛ کارشـناس بخش ژنتیک پژوهشـکده بیوتکنولوژی
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جانـوری ،سـومین سـخنران کارگاه بـود .وی بيوتكنولـوژي (زیسـت
فناوری) را تلفيقی از علوم زيسـتي و دانسـتههاي كشـاورزي ،پزشكي
و فنـي مهندسـي دانسـت کـه یـک علـم پایـه یـا کاربـردی هماننـد
زیستشناسـی ،ژنتیـک یـا بیوشـیمی نیسـت کـه بتـوان محـدوده
و قلمـرو آنـرا بسـادگی تعریـف کـرد بلکـه بیوتکنولـوژی در اثـر
همپوشـانی و تالقـی ایـن علـوم بـا یکدیگـر بوجـود آمـده اسـت و به
لحـاظ اهمیـت و کاربـرد ،به عنـوان يكي از هفت رشـته كليدي جهان
شـناخته ميشـود .وی افـزود از لحـاظ تاریخـی ،رشـته بیوتکنولـوژی
به سـه بخش کهـن ( ،)Ancient Biotechnologyکالسـیک (Classic
 )biotechnologyو نویـن ( )Modern Biotechnologyتقسـیم
بنـدی میشـود .بـرای نمونـه ،چینیهـا  500سـال پیـش از میلاد ،از
کشـک کپـک زده بـه عنـوان آنتـی بیوتیـک بـرای درمـان کـورک و
التهـاب اسـتفاده میکردنـد 250 .سـال پیـش از میلاد ،یونانیها برای
حفـظ بـاروری خـاک ،تناوب زراعی را در کشـاورزی اعمـال میکردند
و  100سـال پیـش از میلاد ،چینیهـا از پـودر گل داودی بـه عنـوان
حشـرهکش بهـره میبردنـد .تولیـد دارو و اسـتفاده از واکنـش تخمیـر
در تولیـد غـذا ،نمونههایـی از زیسـت فنـاوری بـوده و دسـتکاری
اطالعـات ژنتیکـی در یـک ارگانیسـم و مهندسـی ژنتیـک ،بـه عنـوان
زیسـت فنـاوری نویـن شـناخته میشـوند.
وی به تالش دانشـمندان در سراسـر جهان برای بهره گیری از زیسـت
فنـاوری در زمینههـای کشـاورزی (تولیـد غـذا ،اصلاح نژاد ،بهداشـت
و سلامت دام) ،پزشـکی (جانـور مـدل ،تولیـد عضـو بـرای پیونـد و
تولیـد دارو) ،حفاظـت ،اکولـوژی و صنایـع گوناگـون در راسـتای حـل
مشـکالت عمـده جهانـی در حوزههـای بحـران غذایـی ،سلامت و
بهداشـت و همچنیـن حفـظ و نگهـداری ذخایـر ژنتیکـی و زیسـتی
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اشـاره کـرد و افـزود تقاضـای جهانـی بـرای محصوالت دامـی همزمان
بـا افزایـش جمعیـت بـا یک سـیر صعودی در حـال افزایش اسـت .اما
عمـده محدودیـت امـروز در بخـش دامهـای اهلـی ،هزینـه خـوراک
بـاال و کیفیـت پاییـن منابـع خـوراک موجـود ،بویـژه در کشـورهای
در حـال توسـعه میباشـد .از سـوی دیگـر ،بهرهبـرداري بیرویـه
از منابـع پایـه سـبب محدودیـت در توسـعه تولیـدات کشـاورزي،
تخریـب مرتعهـا ،محدودیـت منابـع علوفـه (نسـبت بـه
نیازهـاي جمعیـت دامـی) شـده اسـت .بنابرایـن بایـد در
بحـث اصلاح نـژاد دام بـرای تامین غذای مـورد نیاز
جمعیـت در حال گسـترش و محدودیت منابع،
یـک اصـل را در تصمیمگیریهـا مـد نظـر
قـرار دهیـم و آن اصـل ورودی کـم
( )Low inputو خروجـی زیـاد
( )High outputاسـت.
کارشـناس بخـش ژنتیـک پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری ،ضمـن ارائـه
مثالهایـی عملـی بیـان داشـت بـا
توجـه بـه شـرایط موجـود،
بـرای افزایـش کیفیـت
و کمیـت منابـع
پروتئینـی جانـوری،
بایـد بتوانیـم در
سـریعترین زمـان ممکن
بـا بهرهگیری از دانش زیسـت
فنـاوری ،دامهایـی بـا انـدازه
بزرگتـر ،تـوده ماهیچههـای بیشـتر ،نرخ
رشـد باالتـر ،محصـول بیشـتر و یـا محصولـی
بـا ویژگیهـای بهینـه شـده (ماننـد تولیـد شـیری
بـا پروتئیـن باالتـر و چربـی کمتـر) تولیـد کنیـم .بـرای
رسـیدن بـه ایـن اهداف ،زیسـت فنـاوری بـا روشهایی چون
تلقیـح مصنوعـی ،انتقـال جنیـن ،انتقـال ژن ،ویرایـش ژنومـی و
غیـره بـه کمـک علـوم جانـوری آمـده اسـت.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود ،پیرامـون جایـگاه زیسـت فناوری
در افزایـش مقاومـت بـه بیمـاری ،تولیـد کیتهـای تشـخیصی بـرای
بیماریهـا و نقصهـای ژنتیکـی ،تولیـد واکسـنهای نوترکیـب ،تولیـد
دارو بـه وسـیله حیوانـات تراریخته (مانند تولید آنتی تروبین انسـانی
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در شـیر بـز ،تولیـد آنتی تروپسـین در شـیر گوسـفند و تولیـد لیزوزیم
در شـیر گاو) ،تولیـد دامهـای مـدل بـرای پژوهشهای پزشـکی ،تولید
عضـو انسـانی در گونههـای خـوک و گوسـفند بـرای مصـارف پیونـد
عضـو و همچنیـن حفاظـت و نگهـداری منابـع زیسـتی و ژنتیکـی،
توضیحـات مبسـوطی ارائه داد.
خانـم دکتر محسـن پـور؛ عضو هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی ایران ،چهارمین سـخنران این کارگاه بود .وی اهداف تولید
محصـوالت تراریختـه را امنیـت غذایـی ،سلامت انسـان و سلامت
محیـط زیسـت برشـمرد و جنبههـای امنیـت غذایـی را موجـود بودن
غـذای کافـی ،سلامت (غذای سـالم) ،دسترسـی تمام آحـاد جامعه به
غـذا و پایـداری (همه زمانها و همه مکانها) دانسـت .وی افزود جهان
بـرای تامیـن مـواد غذایـی  9میلیـارد نفـر تا سـال  2050مجبور اسـت
تولیـد مـواد غذایـی را حداقـل  50درصد افزایش دهد .از سـوی دیگر،
تغییـرات اقلیمـی تـا کنون بیـش از  25درصد محصوالت کشـاورزی را
از بیـن بـرده اسـت .افزایـش دمـا ،کمبـود بارندگی و خشکسـالیهای
متوالـی ،تا سـال  2050حـدود  80تا  100میلیون نفـر را در خاورمیانه
و شـمال آفریقـا در معـرض تنـش شـدید آبی قـرار خواهـد داد .تغییر
شـرایط اقلیمـی ،کمبـود زمینهـای کشـاورزی و پرمصـرف بـودن آب
در بخـش کشـاورزی از تهدیدهـا در زمینـه موجود بـودن مواد غذایی
اسـت .براسـاس گـزارش ناسـا در سـالهای پیـش رو ،میـزان بـارش در
ایـران کمتـر از نصـف میانگیـن خواهـد بود ،بیابانها بسـیار گسـترش
خواهنـد یافـت و غالـب زیسـتگاههای ایـران وارد یک دگردیسـی پس
رونـده خواهنـد شـد 84 .درصـد ایـران ،خشـک و بیابانـی اسـت اما با
ایـن همـه در خشـکترین کویرهـا هم گاهـی گیاهانی رشـد میکنند
کـه توجـه بـه ماهیـت ژنتیکـی آنهـا و اسـتفاده در محصـوالت زراعی
میتوانـد تحولـی در تولیـد محصـوالت در زمینهـای غیـر قابـل کشـت
فراهـم کنـد یـا نیـاز بـه مصـرف نهادههـای کشـاورزی ماننـد آب را
بـه وضـوح کاهـش دهد .اسـتفاده از ایـن منابـع ژنتیکی بـا بکارگیری
اصلاح نباتـات و جهـش زایـی ممکـن نیسـت ولـی مهندسـی ژنتیـک،
بشـر را قـادر بـه بهرهگیـری از پتانسـیل ژنتیکـی طبیعت کرده اسـت.
وی بـا نـام بـردن از چنـد رقـم برنـج وحشـی متحمـل بـه خشـکی،
سیسـتمهای ریشـه ای وسـیع ،عمیـق و کارآمـد ولـی محصـول بـی
کیفیـت را از ویژگیهـای آنـان برشـمرد و انتقال صفات برتر ریشـهای
ایـن رقـم هـا را بـه رقمهای حسـاس به خشـکی انجـام پذیر دانسـت.
وی در ادامـه ،بـا اشـاره بـه تاریخچـه ژنتیـک نوین و دانشـمندان این
عرصـه و همچنیـن پیشـرفتهای آن بویـژه در زمینـه توالییابـی ژنوم
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موجـودات گوناگـون و ایجـاد بانـک ژن ،بـه تشـریح تفـاوت اصالح و
مهندسـی ژنتیـک پرداخـت و گفـت :در اصلاح سـنتی ،پـس از تالقـی
گیـاه وحشـی و مقـاوم ولی بـی کیفیت با گیاه حسـاس ولـی مرغوب،
گرچـه میتـوان بـه گیـاه مقـاوم دسـت یافـت ولـی بـه دلیـل انتقـال
ژنهـای ناخواسـته ،محصـول ،ماننـد والـد باکیفیت اولیه نیسـت ولی
در مهندسـی ژنتیـک ،میتـوان از هر موجودی کـه ژن مقاومت را دارد
بـه گیـاه مرغـوب ولـی حسـاس انتقال ژن هـدف را انجـام داد.
عضـو هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ایـران ،با ذکر
مثالهایـی ،غذاهـای طبیعـی را الزاما عاری از مواد سـمی ،حساسـیت
زا و یـا ضـد تغذیـهای ندانسـت و بـا مقایسـه ذرت تراریختـه متحمل
بـه خشـکی و ذرت غیـر تراریختـه غیـر متحمـل بـه خشـکی ،گفـت
سـطح زیـر کشـت ذرت تراریختـه متحمـل بـه خشـکی در آمریـکا بـا
رشـدی  27برابـری ،از  50هـزار هکتـار در سـال  2013بـه  1.4میلیون
هکتـار در سـال  2017رسـید .وی سـپس بـه برنـج تراریختـه مقـاوم
بـه خشـکی و تغییـر معمـاری سـاختار ریشـه آن از طریـق مهندسـی
ژنتیـک پرداخـت و مراحل انتقال جنیـن و باززایی آن را برای حاضران
تشـریح کـرد .واکنش زنجیـرهای پلیمـراز ،توالییابـی ،بهرهگیری از نرم
افزارهـا و سـایتهای اینترنتـی بیوانفورماتیـک ،کلـون کـردن ،انتقـال
بـه پالسـمید ،طریقـه انتقـال ژن بـه درون سـلول گیـاه و تفنـگ ژنـی
و همچنیـن ویرایـش ژنـوم از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه وی بـه آنهـا
اشـاره کرد.
محسـن پـور ضمـن بیـان اینکـه 77 ،درصـد سـویا 80 ،درصـد پنبـه،
 32درصـد ذرت و  30درصـد کلـزای جهـان ،تراریختـه هسـتند ،افـزود
محصـوالت تراریختـه غیـر قابـل اجتنـاب هسـتند ،زیـرا بیـش از 90
درصـد سـویا و بیـش از  50درصد ذرت موجود در بـازار تبادل جهانی
تراریختهانـد .همچنیـن سـطح زیـر کشـت محصـوالت تراریختـه در
جهـان از  1.7میلیـون هکتـار در سـال  1996بـه  190میلیـون هکتـار
در سـال  2017افزایـش یافتـه اسـت .اتحادیـه اروپـا سـالیانه 33
میلیـون تـن سـویای تراریختـه از کشـورهای آمریـکا ،برزیـل ،پاراگوئه
و آرژانتیـن وارد میکنـد .در مجمـوع  4133مجوز قانونی برای کشـت
تجـاری و مصـرف محصـوالت تراریختـه بـه عنـوان خـوراک انسـان و
دام صـادر شـده اسـت .محصـوالت تراریختـه در  80درصـد غـذای
بستهبندیشـده آمریـکا وجـود دارنـد و پذیرش این محصـوالت در آن
کشـور در طـی سـالهای  1996تـا  2017رو بـه افزایـش بـوده اسـت.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران در
ادامه به اهمیت محصوالت تراریخته در سلامت انسـان از جنبههای
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بهبـود خـواص تغذیـهای ،کشـاورزی مولکولـی ،عـدم وجـود بقایـای
سـموم و آزمایشهـای سلامت و ارزیابـی احتمـال خطـر پرداخـت و
از تولیـد برنـج حـاوی ویتامیـن آ بـرای جلوگیـری از نابینایـی ،برنـج
حـاوی آهـن ،سـیب زمینـی بـا کاهـش مـاده سـرطان زای اکریالمیـد،
تغییـر پروفایـل اسـید چـرب – روغنهـای مفید و افزایش اسـید آمینه
در خـوراک دام ،بـه عنـوان نمونههایـی از محصـوالت تراریختـهای که
حـاوی عناصـر ریـز مغـذی و ویتامینهـای مورد نیاز انسـان هسـتند،
نـام برد.
وی یکـی از اهـداف و کاربردهـای مهندسـی ژنتیـک را تولیـد دارو و
واکسـنهای نوترکیـب در گیاهـان دانسـت و با مقایسـه سیسـتمهای
تولیـد پروتئینهـای نوترکیـب ،گیاهـان تراریختـه را کـم هزینه از نظر
کلـی ،ارزان از نظـر هزینههـای انبـار ،خیلـی زیـاد از نظـر ظرفیـت
تولیـد و کـم از نظـر آلودگـی ارزیابی کرد .وی در ادامه سـخنان خود،
بـه بحـث آزمایشـهای سلامت و ارزیابـی احتمال خطـر در محصوالت
تراریختـه پرداخـت و افـزود آلودگیهـای ناشـی از مصـرف بـی رویـه
سـموم و کودهـای شـیمیایی در کشـاورزی از جـدی تریـن مشـکالت
پیـش روی دنیـای امـروز اسـت .بررسـی  147مقالـه معتبـر علمـی در
سـال  2014در زمینـه اثـرات زراعـی و اقتصـادی محصـوالت اصلاح
شـده ژنتیکـی نشـان داد کـه فنـاوری محصـوالت حاصـل از مهندسـی
ژنتیـک ،اسـتفاده از آفتکشهـای شـیمیایی را  37درصـد کاهـش،
میـزان محصـول را  22درصـد افزایـش و سـود کشـاورزان را  68درصد
افزایش داده اسـت.
محسـنپور بـا ذکـر مثالهایـی از مقـاالت علمـی منتشـر شـده،
اظهـار داشـت ترکیبـات سـرطانزا نـه تنهـا در مـواد غذایـی ارگانیـک
کمتـر نیسـت بلکـه در مـواردی تـا چندیـن برابـر مـواد غذایـی غیـر
ارگانیـک اسـت .همچنیـن در کشـاورزی ارگانیـک محصـوالت ممکـن
اسـت بـه دلیـل قـرار گرفتـن در معـرض جونـدگان و حشـرات ،دارای
مایکوتوکسـینها و سـموم طبیعـی بیشـتری باشـند .از سـوی دیگـر
افزایـش روزافـزون تقاضـا ،عـدم امـکان تولیـد متناسـب بـا تقاضـا و
سـودآوری بـاال موجـب رونـق بـازار محصـوالت کشـاورزی تقلبـی
و شـبه ارگانیـک شـده اسـت .وی ادامـه داد دانشـمندان بـا تولیـد
محصـوالت ارگانیـک یـا محصـوالت غذایی بـا هر روش دیگـر مخالف
نیسـتند بلکـه خواهـان رفـع نواقـص ،نظـارت شـدید بـر محصـوالت
ارگانیـک ،اطالعرسـانی دقیـق و جلوگیـری از سوءاسـتفاده از کـم
اطالعـی مـردم و فـروش محصـوالت غیـر ارگانیـک بـه نـام محصوالت
ارگانیـک بـا قیمتهـای گرانتـر هسـتند .از سـوی دیگـر ،روغنهایـی
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کنجـد و سـیاهدانهای کـه در برابـر چشـمان مشـتری گرفته میشـوند
روغـن خـام و تصفیـه شـده نبـوده و فسـادپذیری باالیی داشـته و در
صـورت رعایـت نشـدن اصـول نگهـداری ،میتواننـد سـرطانزا باشـند.
وی در ادامـه ،بـا اشـاره بـه مقالـه ای کـه دربـاره ایجـاد تومورهـای
سـرطانی و افزایـش مرگومیـر بوسـیله محصـوالت تراریختـه وجـود
دارد ،ایـن مقالـه را مـردود و حـذف شـده دانسـت.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
ضمـن اشـاره بـه مزایـای زیسـت محیطـی محصـوالت
تراریختـه از جنبههـای تنـوع محصـوالت ،تنـوع در
سـطح مزرعـه ،تنـوع در مقیـاس گسـتردهتر،
کاهـش سـموم ،تولیـد پالسـتیکهای
زیسـت تخریبپذیـر ،گیـاه پاالیـی
و کاهـش انتشـار کربـن ،افـزود
محصـوالت تراریختـه انتشـار گاز
کربـن را  28000میلیـون کیلوگـرم در
یـک سـال کاهـش میدهنـد کـه ایـن مقـدار،
برابـر بـا حـذف  12.4میلیون خـودرو از جادهها،
یـا فراهـم کردن تمـام انرژی و سـوخت 2.5
میلیـون خانـه در آمریـکا ،یـا بسـته
شـدن  7.4کارخانـه سـوخت کـه
انـرژی آنهـا از زغـال سـنگ
تامیـن میشـود ،میباشـد.
محسـن پـور در پایـان،
بهرهگیـری از بیوپالسـتیکهای
 PHAبـه عنـوان یـک راهـکار پایـدار
بـرای جلوگیـری از صدمـات جبـران ناپذیـر
پالسـتیکها ،بکارگیـری گیـاه پاالیـی بـرای حـذف
آالیندههـای فـرّار و همچنیـن قابلیـت افزایـش تنـوع
محصـول بـا افزایش محصوالت جایگزیـن و بکارگیری ژنهای
مفیـد از گونههـای فراموششـده بـرای جلوگیـری از کاهـش تنوع
زیسـتی را از دیگـر موضوعـات مهـم در زمینـه اهمیـت محصـوالت
تراریختـه در حفـظ محیـط زیسـت برشـمرد.
خانـم دکتـر هاشـمی؛ عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی  ،پنجمیـن و آخریـن سـخنران کارگاه بـود .وی در سـخنان
خـود از آنزیمهـا ،اسـیدهای آمینـه ،پروبیوتیکهـا ،پـری بیوتیکها و
پپتیدهـای بیواکتیـو بـه عنوان مکملهای خـوراک دام نام برد و ضمن
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ارائـه تعاریفـی از پروبیوتیکهـا ،پـری بیوتیکهـا ،سـینبیوتیکها
و پاراپروبیوتیکهـا ،مزایـای پروبیوتیکهـا را اثـرات متابولیکـی،
تنظیـم ایمنـی و عادیسـازی روده دانسـت و بهبـود ضریـب تبدیل و
مدیریـت مصـرف آنتیبیوتیـک را از مزایـای دیگـر پروبیوتیکهـا در
خـوراک دام برشـمرد .او همچنیـن کنتـرل بیمـاری ،تحریـک بـه رشـد،
بهبـود هضـم ،بـاال رفتن سـامانه ایمنـی ،مغذی بـودن ،بهبـود کیفیت
آب و تحریـک بـه تولیـد مثـل را از مزایـای مصـرف پروبیوتیکهـا در
آبزیپـروری بیـان کـرد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،بــا اشــاره
بــه ارزش  44.9میلیــارد دالری بــازار جهانــی پروبیوتیــک هــا در ســال
 2018میــادی ،پیشبینــی درصــد رشــد ســاالنه از  2016تــا  2021را
 %6.84در غذاهــا و نوشــیدنیهای فراســودمند %7.41 ،در خــوراک
دام و  %8.20در مکملهــای رژیمــی دانســت .وی همچنیــن بــه
اهمیــت توجــه بــه توســعه ســویههای پروبیوتیــک بومــی پرداخــت
و اختــاف ترکیــب میکروبیــوم دســتگاه گــوارش در مناطــق گوناگــون
جهــان ،نیازهــای تغذیــهای و ســامتی ویــژه هــر منطقــه ،قابلیــت
زندهمانــی پروبیوتیکهــا در غذاهــای محلــی ،ارزشگــذاری
پروبیوتیکهــای بومــی و توســعه تکنولوژیکــی را از دالیــل آن
دانســت .وی در همیــن راســتا بــه طــرح جامــع تولیــد مکملهــای
پروبیوتیکــی جدیــد بــرای تغذیــه دام ،طیــور ،آبزیــان و حشــرات
صنعتــی در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری ،بــا هــدف معرفــی
ســویههای بومــی بــا قابلیتهــای متعــدد و ارتقــای بهــرهوری و
نیــز مهندســی فراینــد تولیــد اشــاره کــرد .هاشــمی در بخــش دیگــری
از ســخنان خــود بــه نقــش ارزشــمند فنــاوری آنزیمهــا در صنایــع
غذایــی ،نســاجی ،شــویندهها ،کاغذســازی ،تولیــد ســوخت زیســتی و
خــوراک دام ،طیــور و آبزیــان پرداخــت و از تولیــد آنزیمهــای خوراک
طیــور و آبزیــان همچــون زایالنــاز ،پروتئــاز ،گلوکانــاز ،فیتــاز و آمیــاز
در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری و همچنیــن برنامــه توليــد
فراوردههــاي بــا ارزش از جلبكهــا در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
صنایــع غذایــی و همچنیــن تولیــد آســتاگزانتين از هماتوکوکــوس
پلووياليــس خبــر داد.
هاشــمی ،همچنیــن بــه اهمیــت زیســت فنــاوری در تولیــد علوفــه
اشــاره کــرد و بــا ذکــر آمــاری میـزان ســاالنه تولیــد گیاهــان علوفـهای
در کشــور را حــدود  20میلیــون تــن در حــدود یــک میلیــون هکتــار
ســطح زیــر کشــت دانســت .همچنیــن مشــکالت تامیــن علوفــه
دام در طــول ســال را عــدم دسترســی بــه علوفــه تــازه در برخــی
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فصــول ســال و کاهــش برخــی خصوصیــات غذایــی در علوفــه هــای
خشــک برشــمرد .وی امــکان دسترســی بــه علوفــه در کل ســال ،عــدم
وابســتگی بــه شـرایط آب و هوایــی ،افزايــش زمــان مانــدگاري بــدون
كاهــش خصوصيــات غذايــي ،اســتفاده از گیاهــان بــا رطوبــت بــاال
و تخمیــر کنترلشــده بــه منظــور طوالنــي نمــودن زمــان نگهــداري
را از مزایــای تامیــن علوفــه دام از طریــق ســیالژ ،و عــدم انجــام
تخمیــر کامــل ،از دســت رفتــن مــاده خشــک و برخــی فاکتورهــای
غذایــی در حیــن و بعــد از انجــام فراینــد ،وجــود و فعالیــت عوامــل
میکروبــی مضــر و مخــرب ســیلو ،وجــود برخــی مایکوتوکســین هــا
بدلیــل فعالیــت برخــی عوامــل قارچــی در زمــان رشــد گیــاه ،زمــان
حمــل و نقــل و ذخیــره علوفــه و نهایتــا در حیــن ســیالژ و پاییــن
بــودن پایــداری هــوازی ســیلوها را از معایــب ســیالژ علوفــه برشــمرد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در ادامـه
بـا اشـاره بـه چنـد دسـتاورد پژوهشـی در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ،ماننـد دانـش فنـی و فرموالسـیون جدیـد پروبیوتیکهـای
گیاهـی مبتنـی بـر قـارچ تریکودرمـا ،تولیـد کـود زیسـتی بـر پایـه
باکتـری استرپتومایسـیس ،تولیـد کودهـای زیسـتی باکتریایی مناسـب
محصـوالت گلخانـهای ،دانـش فنـی تولیـد سـریع بیوکمپوسـت غنـی
شـده از پسـماندهای شـهری ،افزایـش مانـدگاری و کیفیـت پـس از
برداشـت و بسـتهبندی و کنتـرل فسـاد در میوههـا ،ارتقـای پایـداری
عصـاره زعفـران نانـودرون پوشـانی شـده بـا پلیمرهـای زیسـتی و نیز
کارایـی فنـاوری پالسـمای سـرد در کاهـش بـار میکروبـی سـبزیجات
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خشـک و ادویـه اشـاره کـرد و آنهـا را نمونههایـی از ارزش بکارگیـری
زیسـت فنـاوری بویـژه ارزش میکروارگانیسـمها در صنایـع کشـاورزی
دانسـت .وی در پایـان سـخنان خـود بـه نیـاز بـه درک بیشـتر ارزش
میکروارگانیسـمها اشـاره کـرد و در همیـن راسـتا به ضرورت تشـکیل
کلکسـیون میکروبـی در کشـور پرداخـت و اهمیـت آن را در حفاظت
از تنـوع زیسـتی و ذخایـر میکروبـی بـه عنـوان زیربنـای توسـعه
محصـوالت و صنایـع سـازگار بـا محیـط زیسـت و همچنین پیشـگیری
از تخریـب منابـع طبیعـی و تغییـرات اقلیمـی دانسـت.
یـادآوری میشـود شـرکتکنندگان در پایـان ایـن کارگاه ،از
آزمایشـگاههای بخشهـای بیوتکنولـوژی جانـوری ،ژنومیکـس و
همچنیـن کشـت بافـت گیاهـی ،بازدیـد کردنـد .ایـن بازدیـد کـه بـا
توضیحـات آقـای مهنـدس صیقالنـی؛ مسـئول بخـش ژنومیکـس و
آقـای مهنـدس عبدالهـی؛ مسـئول بخـش کشـت بافـت همـراه بـود،
شـرکتکنندگان ،ضمـن آشـنایی بـا هدفهـا و فعالیتهای پژوهشـی
ایـن بخشهـا ،از امکانـات سـختافزاری و دسـتگاهی نیـز بازدیـد
کردنـد .همچنیـن در حاشـیه ایـن کارگاه ،غرفـهای از دسـتاوردهای
پژوهشـکده برپـا شـده بـود کـه بـا توضیحـات خانـم دکتر رویـان در
زمینـه تولیـد مکملهـای پروبیوتیکـی در دام و طیـور و آبزیـان بومی
ایـران ،آقـای مهنـدس بخشـیپور در زمینـه تولیـد گیاهـان زینتـی
و دارویـی بـه روش کشـت بافـت و آقـای دکتـر اسـدی در زمینـه
طرحهـای بهنـژادی درختـان میـوه همـراه بـود کـه مـورد اسـتقبال
بازدیـد کننـدگان قـرار گرفـت.
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برگزاری دوره معرفت افزایی :

جریان شناسی روشنفکری دینی در ایران معارص ویژه اعضای هیات علمی در
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دوره معرفتافزایــی اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه بــا
موضــوع جریــان شناســی روشــنفکری دینــی در ایــران
معاصــر ،در  5و  6مردادمــاه  ،98در پژوهشــگاه
برگــزار شــد.
حجــت االســام و المســلمین دکتــر مهــدی
امیــدی عضــو هیــات علمــی موسســه
آموزشــی تحقیقاتــی امــام
خمینــی (ره) و مــدرس
دوره معرفــت افزایــی
اعضــای هیــات علمــی
در گفتوگــو بــا
روابــط عمومــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا
اشــاره بــه ایــن کــه تحــوالت سیاســی
اجتماعــی جامعــه منبعــث از جریانهــای
فکــری علــوم انســانی اســت آشــنایی
اعضــای هیــات علمــی و متخصصــان
علــوم تجربــی و طبیعــی بــا
افــکار و مباحــث مطــرح در
حــوزه علــوم انســانی را
ضــروری خوانــد.
وی اظهــار داشــت:
بحثــی را کــه طــی
ایــن دو روز ارائــه
میدهیــم روشــنفکری دینــی
اســت بدیهــی اســت آنچــه جامعــه
متمــدن را ایجــاد میکنــد تــاش و
پشــتکار فکــری و عملــی روشــنفکران در ســه
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حــوزه تولیــد و توزیــع و مصــرف اندیشــه اســت و لــذا آشــنایی بــا
تالشهــای فکــری روشــنفکران بســیار حائــز اهمیــت اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه یــک روشــنفکر بایــد در خصــوص وضعیــت
موجــود ،وضعیــت مطلــوب و چگونگــی دســتیابی بــه وضعیــت
مطلــوب شــتاخت کافــی داشــته باشــد اظهــار داشــت :روشــنفکر
دینــی بــا مبنــا قـرار دادن دیــن ،مدنیــت را طــوری تعریــف میکنــد
کــه در تعــارض بــا تعالیــم وحدانــی نباشــد و ابعــاد مــادی و هــم
معنــوی زندگــی انســان را پوشــش دهــد.
قائــم مقــام گــروه فلســفه سیاســی دائرهالمعــارف علــوم عقلــی
اســامی بــا بیــان ایــن کــه در جریــان روشــنفکری دینــی بــا
گونههــای متعــدد و متکثــری مواجــه هســتیم تصریــح کــرد :برخــی
جریانهایــی کــه بــه عنــوان روشــنفکری دینــی معرفــی میشــوند
در واقــع جریــان ســکوالر هســتند و لــذا آشــنایی بــا مولفههــا و
اهدافــی جریــان روشــنفکری دینــی ضــروری اســت.
وی افــزود :روشــنفکری جریانــی منتقــد اســت و از جامعــه
دانشــگاهی هــم انتظــار داریــم بــه طــور انتقــادی وارد بحــث شــوند
و ضمــن بیــان دیدگاههــا و انتقــادات خــود نســبت بــه جریــان
هــای موجــود ،راهکارهــای فعــال کــردن و تاثیرگــذاری جریــان
روشــنفکری دینــی در عرصــه اجتماعــی را مــورد بحــث و بررســی
قــرار دارنــد.
امیـدی در پایـان خاطرنشـان کـرد :طـرح ایـن قبیـل مباحـث در
مجموعههایـی نظیـر پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی کـه در
فضـای علـوم انسـانی فعالیـت ندارند زمینـه خوبی برای خارج شـدن
از فضـای صرفـا تجربـی و طبیعـی و توجـه بیشـتر بـه علـوم انسـانی
اسـت کـه از آنجـا کـه پایـه تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی هسـتند
نمیتـوان از ایـن قبیـل علـوم و جریانهـای فکـری غافـل بـود.
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در سخرنانی دو محقق پسادکرتی پژوهشگاه ترشیح شد:

فیزیولوژی ریشههای مویین و راهربدهای مهندسی متابولیت در گیاهان دارویی
دو تن از محققان پسادکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در سخنرانیهای علمی خود نتایج پژوهشهای خود را در زمینه
فیزیولوژی ریشههای مویین ،تنظیم تولید متابولیتهای ثانویه در
قسمت های مختلف گیاه و راهبردهای مهندسی متابولیت گیاهان
دارویی ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،پیش از
ارائه این سخنرانیها دکتر خان احمدی مدیر پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی منطقه مرکزی کشور(اصفهان) در سخنانی ضمن خیر مقدم
به اعضای هیات علمی ،محققان و دانشجویان پژوهشگاه به معرفی
محققان حاضر در این نشست پرداخت.
در ادامه ،دکتر احمد سبحانی نجفآبادی ،محقق پسادکتری پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (اصفهان) با موضوع جنبههای
کاربردی فیزیولوژی ریشههای مویین در بیوراکتورها سخنرانی کرد.
وی ضمن پرداختن به جنبههای مختلف رشد ریشههای موین نابجا،
تفاوتهای ریشه مویین نابجا و ریشههای جانبی طبیعی گیاه ،عوامل
محدود کننده رشد ریشهها و جنبههای عملی تولید ریشه های مناسب
برای تولید در بیوراکتور ،نتایج آزمایشات انجام شده در رابطه با گل
راعی ،سرهار گل و ویتانیا را ارائه و در ادامه به سواالت حضار پاسخ داد.
این محقق پسادکتری پژوهشکده منطقهای اصفهان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی در دومین سخنرانی خود به ارائه نتایج
تحقیقات خود در خصوص "تنظیم تولید متابولیتهای ثانویه در
قسمتهای مختلف گیاه" پرداخت.
سبحانی در این مطالعه ،مکانیسمهای مختلف تنظیم تولید
متابولیتهای ثانویه در بافتهای مختلف و امکان مهندسی این
مسیرها به منظور افزایش تولید آن ها را مورد ارزیابی قرار داده است.
وی در تبیین این عوامل تنظیمی به فاکتورهای رونویسی  ،عوامل اپی
ژنتیکی (متیالسیون  DNAو تغییرات هیستونی) و میکرو RNAها
اشاره و در پایان نتایج بدست آمده از مطالعه موردی ترانسکریپتوم
گل راعی را ارائه کرد.
دکتر محسن نیازیان ،محقق پسادکتری بخش کشت بافت و
سلول پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم در سخنرانی خود به
استراتژیهای مهندسی متابولیت در گیاهان دارویی پرداخت.

وی با بیان این که گیاهان دارویی منبع ارزشمندی از متابولیتهای
ثانویه با کاربردهای فراوان در صنایع مختلف هستند ،خاطرنشان کرد:
علی رغم ارزش و اهمیت زیاد ،این گیاهان در آخرین حلقه
از فرآیند اهلی شدن قرار دارند .استفاده از تکنیکهای
مختلف اصالح نباتات مبتنی بر بیوتکنولوژی در
گیاهان دارویی میتواند غفلت بوجود آمده را
جبران کند و این گیاهان را برای کابردهای
مختلف بهبود بخشد.
نیازیان تصریح کرد :کشت بافت
گیاهی ،به عنوان هسته اصلی
روشهای اصالحی مبتنی بر
بیوتکنولوژی ،عالوه بر حفاظت از گیاهان
دارویی ،نقش مهمی در مهندسی متابولیت این
گیاهان بازی می کند .کشت بافت گیاهی به طور
مستقیم و غیرمستقیم در مهندسی متابولیت گیاهان
دارویی نقش دارند .تغییر در پروفایل شیمیایی
گیاهان دارویی از طریق تغییر در اجزای
محیط کشت ،تکنیکهای بیوراکتور
(مهندسی مکانیک) ،و استفاده
از الیسیتورها جزو کاربردهای
مستقیم کشت بافت در بهبود
گیاهان دارویی است.
وی با بیان این که استفاده از روشهای
مهندسی کروموزوم و مهندسی ژنوم نیز
از کاربردهای غیرمستقیم کشت بافت در بهبود
این گیاهان ارزشمند است ،خاطرنشان کرد :استفاده
از استراتژیهای تلفیقی از قبیل مهندسی ژنوم ،مهندسی
تنشها ،مهندسی ژنوم ،مهندسی مکانیک ،مهندسی ژنوم ،مهندسی
کروموزوم (پلوئیدی) میتواند اثر روشهای مذکور را دو برابر کرده و
میزان متابولیتهای ثانویه گیاهان دارویی را بیش از پیش افزایش دهد.
نیازیان در پایان به سواالت حضار پاسخ داد.
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ارائه سخرنانی علمی:

"کاربرد تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی جنین ( )PGDدر اصالح دام"

در راسـتای برگـزاری سـخنرانیهای علمـی ماهانـه در پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری ،نخسـتین سـخنرانی علمـی در سـال
 1398در روز شـنبه  1تیرمـاه  ،98بـا حضـور گروهـی
از اعضـای هیـات علمـی و پژوهشـگران ،در دفتـر
ریاسـت ایـن پژوهشـکده در رشـت برگـزار
شـد .سـخنران ایـن نشسـت علمـی ،آقای
مهنـدس رضـا پورسـیفی؛ کارشـناس
ارشـد ژنتیـک موسسـه فناوری
نوین پزشـکی مهر رشـت
و دانشـجوی دکتـرای
ژنتیـک و اصلاح دام
بـود کـه سـخنرانی خـود را
بـا موضـوع "کاربـرد تشـخیص
ژنتیکـی پیـش از النهگزینـی جنیـن
( )PGDدر اصلاح دام" بـرای حاضـران
ارائـه داد .در پایـان ایـن سـخنرانی کـه مـورد
اسـتقبال حاضـران نیـز قـرار گرفـت،
پرسـش و پاسـخ در زمینـه موضـوع
سـخنرانی و کاربردهـای آن
مطـرح شـد.
چکیـده ای از ایـن
سـخنرانی در ادامـه
میآیـد؛
شناسـايي گاوهـای برتـر از
نظـر ژنتيكی ،صـرف نظر از روش
انجـام شناسـایی ،دارای ارزش باالیـی
بـوده و بايـد راهـي يافت تـا اين شناسـایی
هرچـه زودتـر ،دقيقتـر و ارزانتـر انجـام شـود.
بـرای نخسـتين بـار در سـال  ٢٠٠١از روش "شناسـایی
ژنتیکـی پیـش از النهگزینی" یـا PGD (Preimplantation
 " Genetic Diagnosisدر جنينهـای گاو بهـره گرفتـه شـد.
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از آن زمـان ،بـه تـوان بهرهگیـری از ايـن روش در شناسـايی دامهـای
برتـر در راسـتای انتخـاب پـی بـرده شـد .ایـن روش ،نـه تنهـا تمایـل
پژوهشـگران بـرای تعییـن جنسـیت جنینهـای گاوی تولیـد شـده بـا
لقـاح آزمایشـگاهی ( )IVFرا تقویـت کـرد ،بلکـه آنهـا را واداشـت تـا
بـه دنبـال راهـی برای شناسـایی جنینهـای دارای تـوان ژنتیکی باال در
صفتهـای ارزشـمند تولیـدی ،بـا بهرهگیـری از راهبردهـای بهنـژادی
همچون "انتخاب به کمک نشـانگر" ( )MASهم باشـند .پژوهشـگران
دریافتنـد كـه میتـوان با بکارگیـری يك بالسـتومر منفرد بيوپسیشـده
از جنين ،ژنوتيپ گوسـاله را در ژنگاه (لوكاس)های گوناگون شناسـایی
کـرد .بـا بهرهگیـری از روشهای مبتنی بـر واکنش زنجیرهای پیسـیآر،
ایـن فراینـد در زمـان  30سـاعت بـه انجـام رسـید .بدينترتيـب ،روش
شناسـایی ژنتیکـی پیـش از النهگزینـی در گاو ،بـه عنـوان روشـی کـه
ت فناوری توليد مثلی (یـا كمكباروری) و راهبردهای
آمیـزهای از زيسـ 
بهنـژادی همچـون انتخـاب به کمک نشـانگر بود ،كاربردهای بسـیاری
پیـدا کـرد .از سـال  ٢٠٠٢روشهـای مبتنـی بـر واکنـش زنجیـرهای
پـی سـی آر سـريع ،آشـيانهای ،چندگانـه (مالتيپلكـس) و همچنیـن
پروبهـای رنـگدار (حـذف مرحلـه الكتروفـورز) نیـز بـرای شناسـایی
جنسـيت جنينهـای جـوان گاوی بـکار گرفتـه شـدند .از سـوی دیگـر،
روشهـای مشـابهی نيـز بـرای انتخـاب جنينهـای برتـر ژنتيكـی بـه
عنـوان ابـزاري قدرتمنـد در دسـترس بهنژادگـران قـرار گرفـت .امـروزه
ابزارهـای متن وعتـر ،دقيقتـر ،پرشـتابتر ،ارزانتـر و بسـيار نیرومندتر
در دسـترس بهنژادگـران هسـت تـا در صـورت نيـاز بتواننـد ژنوتيـپ،
توالـی ژنـوم ،سـطوح بيـان ژنهـا ،الگوهـای بيانـی ،شـبكههای ژنـی،
ترانسـكريپتوم و  ...را در سـطح يـك سـلول منفـرد بررسـی كـرده و از
ایـن دادههـا بـرای تصميمگيـری در راسـتای انتخـاب دام برتـر بهـره
ببرنـد .ایـن امیـدواری وجـود دارد که بـه زودی ،دانش فنـی روشهای
شناسـایی دقیـق ،سـریع و ارزان و روشهایـی کـه نیاز کمتـری به ابزار
و دسـتگاههای پیچیـده داشـته باشـند ،در دسـترس بهنژادگـران دام و
مدیـران مـزارع بـزرگ دامپـروری قـرار گیرد تا بـرای انجـام راهبردهای
بهنـژادی ،از دادههـای بـه دسـت آمـده از مرحلـهی جنینـی اسـتفاده
کـرده تـا بتواننـد بـر سـرعت ،صحـت و شـدت انتخـاب بیافزایند.
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یک کشاورز پیرشو:

یک کشاورز پیرشو :ایران ،کشور باغبانی است نه زراعت!
نکاشـت و واردات محصـوالت کشـاورزی پـر آب برای غلبـه بر بحران
کـم آبی ضروری اسـت.
مدیرعامل کشت و صنعت فدک با تبیین چالشهای مختلف بخش
کشاورزی بر ضرورت رویکرد علمی و آینده نگرانه و پرهیز از
برخوردارهای احساسی و غیرعقالیی در بخش کشاورزی تاکید کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،سـید
احمـد بلندنظـر مدیرعامل شـرکت کشـت و صنعـت زیتون فدک و از
کشـاورزان و کارآفرینـان نمونـه و پیشـرو کـه بـا موضـوع چالشهای
بخـش کشـاورزی و راهحلهـای آن در محـل پزوهشـگاه سـخن مـی
گفـت در ابتـدای سـخنان خـود بـه اهمیـت محیـط زیسـت و ابعـاد
بحرانـی تخریـب کـره زمیـن پرداخـت و گفت :بشـریت امـروز دچار
یـک انحـراف فکـری دربـاره محیـط زیسـت اسـت و تصـور میکنـد
سـاکنان کـره زمیـن مالـک محیـط زیسـت هسـتند در حالـی کـه مـا
مسـتاجر هسـتیم و موظفیـم ایـن امانـت را سـالم به نسـل آینده که
مسـتاجران بعـدی زمیـن هسـتند تحویـل دهیم .بشـر امـروز بیش از
تـوان زمیـن از آن بهرهبـرداری میکنـد و دیـر یـا زود تـاوان سـنگینی
بابـت ایـن اشـتباه پرداخـت خواهـد کرد.
وی گفـت :فائـو چنـد سـال پیـش برنامـهای بـرای کاهـش شـمار
گرسـنگان جهـان تدویـن کـرد و امیـدوار بـود طـی چنـد سـال شـمار
گرسـنگان جهـان را بـه نصـف کاهـش دهـد امـا نـه تنهـا ایـن هـدف
محقـق نشـد کـه شـمار گرسـنگان جهـان افزایـش پیـدا کـرد .در پـی
آن اجالسـی بینالمللـی بـا حضـور نماینـدگان بخـش خصوصـی از
کشـورهای مختلـف جهـان بـرای بررسـی علـت ایـن مشـکل تشـکیل
شـد کـه بـه نمایندگـی از بخـش خصوصـی ایـران گزارشـی را بـرای
ارائـه در ایـن اجلاس تهیـه کـردم .جمعبنـدی تحقیقـات مـا ایـن بود
که علت گسـترش گرسـنگی در جهان مسـابقه بزرگی اسـت که پمپ
بنزینهـا بـرای مصـرف محصـوالت کشـاورزی بـا سـوپرمارکتها
شـروع کـرده انـد یعنـی تبدیـل محصـوالت کشـاورزی و غـذای مردم
مثـل ذرت بـه سـوخت خودروهـا کـه بایـد جلـوی این غـارت جهانی
مـزارع کـه سـردمدار آن امریکا و اروپا و برزیل هسـتند گرفته شـود.
بلندنظـر در ادامـه از بـی آبـی و بیـکاری بـه عنـوان دو چالش جدی

و خطرنـاک ایـران در آینـده یـاد کـرد و گفـت :در سـال 91
پیـش بینـی شـده بـود کـه تـا سـال  1404در  9اسـتان
کشـور بـا بحـران آب مواجـه خواهیـم شـد کـه
البتـه مدتهاسـت کـه بـا ابعـاد نگرانکننـده
ایـن بحـران مثـل درگیـری و اعتراضـات
سـاکنان برخـی اسـتانها بـرای
جلوگیـری از انتقـال آب بـه
اسـتانهای همجـوار رو
بـه رو شـدهایم.
اگـر از همیـن
فکـری
االن
جـدی بـرای رفـع
ایـن معضـل نشـود در
سـالهای آینـده نمیتـوان
جلـوی گسـترش بحـران را گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه بـارش هـای خـوب
چنـد مـاه پیـش گفـت :اگـر چـه در ایـن
بارندگیهـای سـیل آسـا معـادل
بـارش یـک سـال کشـور بـه
مـردم ما عنایت شـد ولی
هیـچ روانآبـی کـه
موجـب تغذیـه
ابخوانهـای مـا
شـود نداشـتیم.
بلندنظـر خاطرنشـان
کـرد :بـه لحـاظ علمـی
بایـد حداکثـر از  42درصـد
منایـع آب تجدیدشـونده اسـتفاده
کنیـم کـه ایـن رقـم در کشـوری مثـل
اسـپانیا بـه  38درصـد کاهـش یافتـه بـا ایـن
حـال در ایـران از  80درصـد منابـع اسـتفاده مـی
| ABRII Institute

45

تابستان 1398

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

شـود کـه نشـان دهنـده شـرایط بحرانی در بخـش آب اسـت .تبعات
مصـرف بیرویـه و نبـود دورنگـری در مدیریـت منابـع آب در سـایر
بخـش هـا هـم به شـدت نمـود یافتـه به طوری کـه بیـش از نیمی از
دشـتهای ایـران بـا معضل جـدی فرونشسـت مواجه هسـتند.
بلندنظـر بـا تاکیـد بـر ضـرورت صیانـت از آب و خـاک،
رونـد سرسـام اور اتلاف و از بیـن رفتـن ایـن دو
نهـاده مهـم کشـاورزی را از بزرگتریـن چالشها
و تهدیـدات بخـش کشـاورزی عنـوان کـرد
و گفـت :درسـت اسـت کـه همـه
مـا بایـد در جهـت افزایـش
تولیـد تلاش کنیـم ولـی منظـور
از تولیـد ،تولیـد منطقـی و
اقتصادی اسـت .متاسـفانه بخشـی از
تولیـدات کشـاورزی مـا کاملا غیرمنطقـی
و غیراقتصـادی اسـت و در واقـع اگـر
کشـاورز مـا چنیـن تولیداتـی را
نداشـته باشـد بهتـر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت
توجـه و ترویـج
علمـی
اصـول
کشـاورزی بـا نـگاه
بـه فناوریهـای بومی
و میـراث گذشـتگان تاکیـد
کـرد و گفـت :وزرای کشـاورزی،
سـفرا و دانشـمندان برجسـته 54
کشـور از مجتمـع کشـت و صنعـت فـدک
بازدیـد داشـتهاند و بـرای بسـیاری از آنها سـوال
بـوده کـه چگونـه توانسـتهایم دمـای محیـط را بدون
صـرف انـرژی و اسـتفاده از تجهیـزات خـاص تـا  28درجـه
سـانتی گـراد کاهـش دهیـم در حالـی کـه کولرهـای آبـی تـا 9
درجـه و اسـپیلتهای پیشـرفته نهایتـا  16درجـه دمـای محیـط را
کاهـش مـی دهد .جـواب در بادگیرهای عظیمی اسـت کـه از دیرباز
در بسـیاری از مناطـق کویـری کشـور وجـود داشـتهاند.
بلندنظـر بـا ابـراز تاسـف از رواج کشـاورزی غیرعلمـی در کشـور
اظهـار داشـت :بـرای فعالیـت در حرفـه کشـاورزی هـم بایـد ماننـد
سـایر مشـاغل صالحیـت و توانمندیهـای حرفـهای افـراد را ارزیابـی
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کـرد نـه ایـن کـه هـر کـس بـدون داشـتن هرگونـه مهـارت و علمـی
وارد ایـن حـوزه شـود .در ایـن صـورت اسـت کـه بهـرهوری در بخش
کشـاورزی افزایـش مییابـد و بـا چنیـن حجمـی از اتلاف منابـع و
ضایعـات مواجـه نخواهیـم بـود.
وی فقـدان تدبیـر و غلبـه احسـاس بر عقـل را عامل بروز بسـیاری از
مشـکالت و چالشهـا در بخشهـای مختلـف اقتصـادی و اجتماعـی
عنـوان کـرد و گفـت :تدبیـر یعنـی تفکـر همـراه بـا آیندهنگـری و
همچنیـن عقـل گرایـی تا چه حـد در تصمیمسـازیهای کشـور حاکم
اسـت؟ اهـداف سـند چشـمانداز کـه موعـد آن شـش سـال دیگـر
( )1404مـی رسـد تـا چـه حـد محقق شـده اسـت؟
بلندنظـر کـه در کمـال نابـاوری برخـی چنـد دهه پیش کشـت زیتون
در اراضـی اطـراف قـم را اغاز کرده و سالهاسـت کـه مزرعهای چند
ده هکتـاری را زیرکشـت زیتـون بـرده اظهار داشـت :بـرای ایجاد این
مزرعـه  5هـزار متـر مکعب خـاک مناسـب باغبانی را به ایـن منطقه
آوردم و زمیـن را بـا خـاک جدید آماده کشـت کردم.
اعتقـاد راسـخم ایـن اسـت کـه سـم و کـود شـیمایی ظلـم بـه انسـان
و طبیعـت اسـت و لـذا بـا آبیـاری قطـرهای و جدیدتریـن شـیوههای
علمـی و روشهـای سـنتی مقبـول ،کاشـت نهالهای زیتون را شـروع
کـردم .در حـال حاضر در ایـن مجتمع کلکسـیونی از  152رقم زیتون
ایجـاد کردهایـم کـه بسـیاری از ارقـام آن از مناطـق مختلـف جهـان
از جملـه ایتالیـا و اسـپانیا جمـعآوری شـدهاند و خوشـحالیم کـه
میتوانیـم نیـاز محققـان بخـش کشـاورزی از جملـه دانشـجویان را
در دسترسـی بـه ارقـام خالـص زیتـون تامیـن کنیم.
وی با اشاره به پایین بودن بهرهوری در بخشهای مختلف کشاورزی
و دامپروری تاکید کرد :این قبیل مشکالت با شعار دادن و تبلیغات
حل نمیشود .بهرهوری را هم مثل تکنولوژی باید به مثابه یک کاال
دید که دستیابی به آن مستلزم سرمایهگذاری است .برای افزایش
بهرهوری و تولید محصول بیشتر در واحد سطح باید بذر با کیفیتتر
و تجهیزات و فناوریهای جدید را در اختیار کشاورزان گذاشت .مثال
وقتی اغلب کشاورزان ما هنوز از تراکتورها و کمباینهای قدیمی و
فرسوده که سوخت زیادی هم مصرف و استفاده میکنند چه طور
توقع داریم که کشاورز بهرهوری را باال ببرد.
بلندنظـر بـا بیـان ایـن که ایـن مشـکل در واحدهـای دام و طیور هم
وجـود دارد گفـت :بـه ازای یـک کیلوگـرم افزایش وزن مـرغ در ایران
دو کیلـو و  100گـرم و در اروپـا یک کیلـو و  700گرم دان یعنی 400
گـرم کمتـر مصـرف میشـود یعنـی فقـط بـا بهبـود عملکـرد در ایـن
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بخـش میتـوان صرفهجویـی عظیمـی در هزینههـا داد کـه تحقـق
آن نیازمنـد سـرمایهگذاری در بازسـازی مرغداریهـا و جایگزینـی
تکنیکهـا و ابزارهـای جدیـد اسـت.
وی در خصوص راهکارهای مهار چالش کمآبی و دیگر معضالت
بخش کشاورزی گفت :حجم زیادی از آب کشاورزی ما صرف کشت
محصوالتی مثل گندم میشود که میتوانیم با نکاشت و واردات ارزان
گندم از کشورهایی که بارندگی خوب و به موقع دارند از اتالف این
حجم عظیم آب جلوگیری کنیم .متاسفانه هر وقت چنین پیشنهادهایی
مطرح میشود ما را به تالش برای وابسته کردن کشور به خارج متهم
میکنند یا میگویند اگر زمانی کشورهای خارجی به ما گندم نفروشند
چه کار کنیم .پاسخ من این است که چه زمانی سیلوهای گندم ما خالی
مانده و نتوانستهایم گندم وارد کنیم .به فرض که یک زمان واقعا از
فروش گندم به ایران خودداری کنند خب در آن موقع میتوانیم گندم

مورد نیاز خود را در داخل کشت کنیم .مساله اینجاست که اگر به
بحران آب توجه نکنیم و بر کشت محصوالتی که به راحتی میتوانیم
وارد کنیم ادامه دهیم روزی میرسد که نه آبی برای کشاورزی خواهیم
داشت و نه پولی برای واردات.
این کشاورز پیشرو در پایان با تاکید بر ضرورت توجه به فناوری
مهندسی ژنتیک و کشت محصوالت تراریخته در رفع چالشهای
بخش کشاورزی گفت :در حال حاضر نزدیک به  200میلیون
هکتار از اراضی کشاورزی دنیا در کشورهای مختلف زیرکشت این
محصوالت رفته و در آمریکا و اروپا و  ...از آنها استفاده میشود.
کشت این محصوالت به حفظ محیط زیست هم کمک میکند لذا
الزم است افراد غیرمتخصص که دانش کافی در این زمینه را ندارند
از اظهارنظر و مخالفت با این محصوالت در کشور خودداری کنند.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به بسیج ملی کنرتل فشار
خون پیوست
طرح سنجش فشار خون اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور تیمی از کارشناسان ستاد مرکز
بهداشت شرق کرج در پژوهشگاه اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با پیگری
روابط عمومی پژوهشگاه و همکاری صمیمانه مرکز بهداشت شرق
کرج و مساعدت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز و بسیج
جامعه پزشکی ،تیمی از کارشناسان ستاد در راستای کمپین بسیج ملی
کنترل فشار خون در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه حضور یافتند
و ضمن سنجش فشار خون مراجعان و ارجاع افراد دارای فشار خون
باال به مراکز درمانی کرج ،مشاورهها و راهنماییهای الزم را در این
خصوص ارائه دادند.
رضایی ،کارشناس  NCDستاد مرکز بهداشت شرق کرج در پایان روند
غربالگری فشار خون در پژوهشگاه در گفتوگو با روابط عمومی
پژوهشگاه اظهار داشت :در راستای کمپین بسیج ملی کنترل فشار
خون بیش از  100نفر از کارکنان پژوهشگاه با مراجعه به تیم بهداشتی
اعزامی به پژوهشگاه نسبت به سنجش فشار خون خود اقدام کردند
که حدود  10تا  15درصد آنها به دلیل فشار خون باال به مراکز درمانی

تابستان 1398

کرج ارجاع شدند.
وی خاطرنشان کرد:
بسیج ملی کنترل
فشار خون از 27
اردیبهشت لغایت
 15تیرماه  ،98با شعار
«فشار خون؛ بدانیم و اقدام
کنیم» در سراسر کشور در حال
اجراست.
هدف این برنامه افزایش نسبت شناسایی
و شروع مراقبت و درمان در
مبتالیان فشار خون باال در
کشور و افزایش آگاهی جامعه
نسبت به عوامل خطر ،پیامدها
و اهمیت تشخیص زودرس و کنترل
فشار خون است.
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معرفی دستاوردهای پژوهشگاه و در کاربرد نانو در کشاورزی
در کنفرانس جهانی و فروم نانوی آسیا
سخنرانی سرکار خانم دکتر مامنی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان سخنران کلیدی مدعو در کنفرانس
بینالمللی فناوری نانو  )INCP2019( 2019و فروم نانو آسیا (Asia
 2019 )Nano Forumدر فیلیپین روز  3شهریورماه  ،98با حضور
جمعی از اعضای هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان در سالن
آمفیتئاتر پژوهشگاه برگزار شد.
رییس بخش نانوفناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی سخنرانی
خود در کنفرانس بینالمللی و فروم نانوی آسیا در فیلیپین ،دستاوردها
و برنامههای جمهوری اسالمی و پژوهشگاه در زمینه استفاده از فناوری
نانو در بخش کشاورزی را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر لیال
مامنی به عنوان سخنران کلیدی مدعو در کنفرانس بینالمللی فناوری
نانو  )INCP2019( 2019و فروم نانو آسیا ()Asia Nano Forum
 2019در فیلیپین در سخنرانی خود به "بهرهگیری از نانوفناوری برای
تحقق کشاورزی پایدار" پرداخت.
وی با اشاره به چالشهای این بخش از جمله افزایش جمعیت جهانی
و نیاز مبرم به تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار ،تغییر اقلیم ،کاهش
نهادهها و منابع طبیعی ،آلودگ ی زیست محیطی و منابع آبی و
محصوالت غذایی ناشی از مصرف بیرویه اگرومواد ،پتانسیلهای
موجود و اولویتهای به کارگیری فناوری نانو در مهار این
چالشها را تشریح کرد.
مامنی در این راستا ،برنامه جامع فناوری
نانو در کشاورزی و راهبردهای مبتنی
بر فناوری نانو جهت حل معضالت
موجود در بخش کشاورزی ایران
را تبیین و در ادامه آن به معرفی
فعالیتهای صورت گرفته در کشور
و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
پرداخت .سپس تیمهای تحقیقاتی فعال در حوزه
نانو و اهداف بلند مدت این برنامه و همچنین برخی
از فعالیتهای نانویی انجامشده و در دست اجرا را معرفی
کرد که از جمله آنها میتوان به تهیه نانو سیلیکا از کاه و کلش
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برنج و سایر زایدات و به کارگیری آن در
حوزه کشاورزی ،تهیه نانوآفتکشهای
گیاهی و نانوریزمغذیها /
کودهای آهسته رهش ،تهیه
نانو حسگرهای آرایهای
و ئنانوسامانههای هوشمند
برای انتقال هدفمند محمولههای
بیولوژیکی اشاره کرد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه در پایان در
خصوص زمینههای همکاری بینالمللی ،چالشها و
محدودیتها و راهکارهای استانداردسازی و تجاریسازی
نانو در بخش کشاورزی مطالبی ارائه کرد.
کنفرانس بینالمللی فناوری نانو  2019و فروم نانو آسیا ،اواخر ماه می
به میزبانی مؤسسه توسعه فناوریهای صنعتی و علمی و با همکاری
موسسه میکروسکوپیست فیلیپین ،شورای تحقیقات ملی و وزارت علوم
و فناوری فیلیپین و شورای فیلیپین برای صنعت ،انرژی و تحقیقات و
فناوریهای جدید در حال توسعه در آن کشور برگزار شد.
این رویداد بینالمللی با شعار "فناوری نانو برای توسعه پایدار" فرصتی
برای عالقهمندان به فناوری نانو در دانشگاه ،صنعت و دولت بود که
با تحقیقات و فناوریهای جدید این حوزه آشنا شده و زمینههای
مناسب برای همکاریهای آینده را بررسی کنند .این رویداد سه روزه
شامل اجالس  ANFو کنفرانس علمی بود که در آن سخنرانیهای
کلیدی و مقاالت فنی و پوستر در زمینههای مختلف مرتبط با
فناوری نانو ارائه شد .در حاشیه کنفرانس کارگاه و نمایشگاه
و مسابقه فوتومیکروگرافی نیز برگزار شد .در نشست فروم نانو
آسیا که با هدف سیاستگذاری و ایجاد فرصتهای مناسب در
زمینه توسعه نانوفناوری برگزار شد ،نمایندگان کشورهای مختلف
فعالیتهای خود را در زمینههای استانداردسازی ،ایمنی ،مدیریت
ریسک و تجاریسازی نانوفناوری ارائه کردند .از اکثر کشورهای
آسیایی از جمله ایران ،مالزی ،تایلند ،تایوان ،کره جنوبی ،ژاپن ،ویتنام،
چین ،کشور میزبان (فیلیپین) و همچنین از استرالیا و آمریکا محققان
و صاحبنظرانی در این رویداد حضور داشتند.

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |
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ارائــه دســتاوردهای محققــان پژوهشــگاه در کنفرانــس جهانــی کشــت بافــت و
ســلول گیاهــی در اتریــش
ســومین کنفرانــس بینالمللــی کشــت بافــت و ســلول گیاهــی
بــا حضــور دکتــر مهــران عنایتــی شــریعت پناهــی مدیــر
بخــش کشــت بافــت و ســلول پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در ویــن اتریــش برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،کنفرانــس کشــت بافــت و ســلول گیاهــی( Plant
 )Cells & Tissues in vitroبــه بحــث و تبادلنظــر در مــورد
دامنــه گســترده فناوریهــای کشــت بافــت ،ســلول و ارگان
مــدرن ،مباحــث پایــه در مــورد "توتــی پوتنســی ســلولهای
گیاهــی ،تمایــز ،باززایــی و جنینزایــی" و همچنیــن کاربردهــای
عملــی فناوریهــا درون ســلولی بــرای اصــاح گیاهــان اختصــاص
داشــت .و گــزارش ایــن ســفر در روز  10شــهریورماه  ،98بــا حضور
جمعــی از اعضــای هیــات علمــی ،کارشناســان و دانشــجویان در
ســالن آمفیتئاتــر پژوهشــگاه ارائــه شــد.
دکتــر شــریعت پناهــی بــا شــرکت در کنفرانــس
نتایــج تحقیقــات تــازه خــود و همکارانــش را
در مقالـهای با عنــوان Improvement
of embryogenesis in anther
versus shed microspore
culture of rice
)(Oryza sativa L
ارایــه داد.
میزبان
برگــزار
و
کننــده کنفرانــس،
"انجمــن بینالمللــی
رخدادهــا و کنفرانسهــای
علمــی ویــن" (  )VISCEAبــود
و پروفســور آلیشــر تورائیــف (Prof.
 )Alisher Touraevرییــس انجمــن هــم
عنــوان دبیــر علمــی و اجرایــی کنفرانــس را

داشــت.
عــاوه بــر دکتــر شــریعت پناهــی از ایــران
محققــان برجســتهای از دیگــر کشــورهای
جهــان از جملــه اتریــش ،آلمــان،
ترکیــه ،اســپانیا ،لهســتان،
مجارســتان،
ایرلنــد،
بلژیــک ،برزیــل،
هلنــد ،روســیه،
ژاپن،
چین،
تونس
در کنفرانــس
شــرکت داشــتند.
این کنفرانس در پنج
محور تخصصی شامل توانایی
توتی پوتنسی و تمایز سلولهای
گیاهی ،باززایی و اندا مزایی سلولهای
گیاهی ،جنی نزایی سوماتیکی ،هاپلوئیدی و
دابلدهاپلوئیدی ،بیوراکتور و سوسپانسیون سلولهای
گیاهی و ریزازدیادی گیاهی و تکنولوژیهای جدید کشت
بافت و کاربردهای آنها برگزار شد.
بــر اســاس اعــام ســخنرانان مختلــف در بیــن جنبههــای
مختلــف بیوتکنولــوژی مبحــث کشــت بافــت همچنــان مــورد
تقاضــای شــدید شــرکتهای خصوصــی بــوده و همچنــان یکــی
از پــر درآمدزاتریــن فناوریهــای مرتبــط بــا بیوتکنولــوژی اســت.
گفتنــی اســت دکتــر شــریعت پناهــی در ســالهای  2016و 2017
در نخســتین و دوره دوم کنفرانــس بینالمللــی کشــت بافــت و
ســلول گیاهــی در ویــن نیــز شــرکت داشــته و نتایــج تحقیقــات
خــود را در قالــب مقالــه ارایــه کــرده اســت.
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ارائه گزارش مشمول نخبه در مورد انجام بخشی از پروژه مصوب پژوهشگاه با عنوان :

(ارزیابی ساختار جمعیتی کپور معمولی دریایی بومی Cyprinus carpio
در حوضه خزر جنوبی با استفاده از تکنیک  GBSو بررسی رابطه آن
با برخی فاکتورهای زیست محیطی)
بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دکتر
امید جعفری مشـمول نخبه در روز یکشـنبه  ۹۸/۳/۲۶در محل سـالن
آمفـی تئاتـر پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی فعالیتهـای خود را
در طـی دوره خدمـت سـربازی ارائه نمود.
جعفـری اظهـار داشـت کپـور معمولـی ()Cyprinus carpioبه عنوان
مهمتریـن گونـه از خانـواده کپورماهیـان بـه صـورت بومـی در حوضه
جنوبـی دریـای خـزر پراکنـش داشـته کـه طی دهه گذشـته افـت قابل
توجهـی را از نظـر میـزان صیـد نشـان داده اسـت و کاهـش انـدازه
جمعیـت میتوانـد به افـت تنوع ژنتیکی ،از دسـت رفتن سـاختارهای
جمعیتـی و در نهایـت انقـراض گونـه منجـر شـود؛ بنابرایـن شـناخت
سـاختارهای جمعیتـی و حفـظ تنـوع ژنتیکـی میتوانـد کلیدیتریـن
مسـأله در حفـظ گونههـای بومـی کشـور باشـد.
وی خاطرنشـان کـرد :روشهـای نویـن زیسـت فنـاوری بـا تکیـه بـر
پیشـرفتهای حاصـل شـده در صنعـت توالییابـی میتواننـد درک

عمیقتـری از سـاختار
ذخایـر را در اختیـار
پزوهشـگران قـرار دهنـد.
ماهیـان کپـور معمولـی در حوضـه
جنوبـی دریـای خـزر بـر اسـاس مناطـق
جغرافیایـی از یکدیگـر قابـل تمایز بـوده ولی
میـزان تمایـز بسـیار پاییـن بـوده و بنابرایـن ایـن
گونه نیازمند حفاظت است.
جعفـری در پایـان گفـت :نتایـج تحقیقات انجام شـده در قالب پروژه
مصـوب پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی (بـا راهنمایـی آقای دکتر
مهرشـاد زینالعابدینـی) ،امـکان طراحـی کیـت مخصـوص تشـخیص
کپـور معمولـی خـزری از نژادهـای پرورشـی را میسـر نمـوده کـه ایـن
کیـت از جنبـه اقتصـادی و افزایش بهرهوری تولیـد از اهمیت ویژهای
برخوردار اسـت.

جلسه آشنایی مادران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
با مهارتهای فرزندپروری برگزار شد
جلسـه آمـوزش مسـائل تربیتـی و مهارتهـای فرزنـد پروری بـا حضور
جمعـی از بانـوان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی 11 ،تیرمـاه در
محـل آمفـی تئاتر پژوهشـگاه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،در این
جلسـه آموزشـی مسـائل تربیتـی و مهارتهـای فرزندپـروری توسـط
خانـم دکتـر افشـار نـادری مشـاور امـور تربیتـی و خانـم دکتر شـیخی
رواشـناس عمومـی و از متخصصـان مرکـز درمانی مهر کرج ،ارائه شـد.
بـه گفتـه دکتـر شـیخی بـا توجه بـه گسـتردگی مطالـب فرزندپـروی و
اهمیـت ایـن موضوع در روند رشـد و تربیت کـودکان و نوجوانان الزم
اسـت ایـن مطالـب طـی کارگاههـای آموزشـی بصـورت گروهـی بـرای
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ارتقـاء سـطح آگاهـی
مـادران برگـزار شـود.
گفتنـی اسـت هـدف
از برگـزاری ایـن جلسـه
آموزشـی بـه مناسـبت میلاد
حضرت معصومه (س) و گرامیداشـت
روز دختـر ،ارتقـای سـطح دانـش و مهارت
مـادران و بانوان پژوهشـگاه در امر فرزندپروری
و اصول تربیتی بود.

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |

ارائه خدمات رایگان سالمت به مناسبت روز جهاد کشاورزی
تیمی از متخصصان ،پزشکان و کارشناسان ارتوپدی و روانشناسی
مرکز درمانی مهر با همکاری بسیج جامعه پزشکی البرز به مناسبت
روز جهاد کشاورزی با حضور در پژوهشگاه نسبت به ویزیت و ارائه
مشاورههای درمانی و پیشگیری رایگان به اعضای هیات علمی و
کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اقدام کردند.
دکتر مصطفی اقلیمی ،مدیر مرکز جامع پزشکی و توانبخشی
مهر و سرپرست این تیم در گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار داشت :مرکز جامع درمانی (توانبخشی
و پزشکی) مهر کرج در راستای طرح کرامت با همکاری بسیج جامعه
پزشکی استان البرز نسبت به ویزیت و ارائه مشاوره درمانی به اقشار
خاص (کارکنان دولت) و اقشار محروم اقدام میکند.
حضـور تیـم پزشـکی و روانشناسـی مرکـز در پژوهشـگاه نیـز با هدف
ارتقـای سلامت روانـی و ارائـه خدمـات اولیه پزشـکی و پیشـگیری به
اعضـای هیـات علمـی و کارکنان پژوهشـگاه صـورت گرفته اسـت .این
طـرح در راسـتای رسـالت بسـیج جامعـه پزشـکی و مرکـز درمانـی مهر
صـورت میگیـرد کـه ایـن مرکـز نخسـتین مرکـز درمانـی اسـتان البـرز

اسـت که خدمات پزشـکی و توانبخشـی مرتبط را
بـه صـورت جامع ارائـه میدهـد و همچنین
نخسـتین مرکز توانبخشـی سکته مغزی
و پارکینسـون واولیـن مرکـز جامـع
توانبخشـی ام اس اسـت کـه 70
درصـد تیـم پزشـکی و درمانـی آن از
رتبههـای برتـر کنکـور هسـتند.
وی در ادامـه از دکتـر علـی
جمالمحمـدی رییـس
بسـیج جامعه پزشکی
اسـتان البرز به دلیل
راهانـدازی ایـن قبیل
برنامههـا و هماهنگـی
بسـیار خوبـی کـه بخـش
خصوصـی را هـم بـه مشـارکت در
آنهـا تشـویق میکنـد تقدیـر کـرد.

همکار گرامی رسکار خانم مهندس مهناز عروجلو
مادر گوهـر بینظیـر و تابنـده زندگـی اسـت ،با قلبی آکنده از تأسف و
تاثر ،درگذشت اندوهناک مادر گرامیتان را تسلیت عرض منوده ،از درگاه
ایزدمنان برای آن مرحومه ،غفران الهی و شادی روح ،و برای بازماندگان،
صرب و شکیبایی خواستاریم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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تولید پداژههای کشت بافتی گالیول راهی برای خود کفایی در
صنعت گل و گیاهان زینتی
پریسا کوباز
گالیول بزرگترین جنس از تیره زنبقها است که اغلب به صورت زینتی
مورد استفاده قرار میگیرد .راحتی کشت و نیاز نسبتا پایین گیاه به
منابع ،مشکالت کمتر نسبت به سایر گیاهان شاخه بریده و پیازی
بودن  ،از دالیل محبوبیت گالیول در بازار ایران است که آن را جزء
اولین گیاهان پیازی مورد استفاده زینتی قرار داده است .به دلیل
تقاضای زیاد استفاده از این گل و زمان طوالنی ایجاد پداژههای جدید
دارای تولید تجاری ،هر ساله از کشورهای اروپایی (به خصوص هلند)
پداژه گالیل به کشور وارد میشود .واردات پياز اين گل در سال 1396
به كشور حدود  120میلیارد تومان بوده است .در كشورهايی که گونه
هاي اين جنس به صورت بومی رشد میکنند .مطالعات گسترده ای
برای تكثير و معرفی آن به بازار جهانی صورت گرفته است .ریزازدیادی
در محیط درون شیشه به عنوان یک روش جایگزین روشهای تجاری
برای تکثیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است و در گياهان پيازی روش
ديگری به غير از روشهای سنتی برای تكثير رويشی گياه ايجاد كرده
است .با استفاده از تكنيك كشت بافت ،امكان تكثير فراوان اين گياه
و صدور آن به بازار جهانی گل فراهم گرديده است .و هم اكنون نيز
مطالعاتی برای افزايش بيشتر و كيفيت باالتر پيازچههای حاصل از
كشت بافت در حال انجام است .به دلیل تقاضای زیاد بازار فنآوری
تولید پداژکها در محیط بیوراکتور برای ایجاد  300پداژه از محیط یک
لیتری در ژاپن مورد مطالعه و استفاده به صورت کاربردی قرار گرفته
است که نشان از اهميت اين گل در بازار جهانی و همچنين پتانسيل
تكثير اين گياه از طريق كشت بافت دارد .هدف نهایی در ریزازدیادی
گالیل ایجاد پداژه به طور مستقیم از قطعات مختلف جداکشت است.
تولید این پداژهها و ذخیره آنها مانند بذر (استفاده در زمان مناسب)
میتواند مشکالت جابجایی و سازگاری آنها را کمتر کند .به منظور
ارایه پروتکل مناسب جهت تکثیر پداژههای گالیول به روش کشت
بافت ضدعفونی پداژههای مورد استفاده ،تولید کالوس جنینزا روی
چهار رقم و قطعات مختلف جداکشت از پداژه گالیول ،جوانه راسی و
جانبی مورد آزمون قرار گرفت .در ادامه به منظور افزایش سایز پداژک
از  3غلظت مختلف ساکارز در محیط کشت مایع استفاده شد و به
منظور شکست خواب نیز از سرمادهی در زمانهای مختلف استفاده
شد .بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از نانونیترات نقره کاهش
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معنی داری در آلودگی ایجاد نمود .نتایج بررسی تاثیر چهار رقم مورد
استفاده و  3قطعه جداکشت متفاوت نشان داد که قطعه جداکشت و
رقم تاثیر معنی داری بر تعداد کالوسهای جنینزا دارد .بیشترین تعداد
شاخساره و ریشه نیز در محیط  MSحاوی تنظیم کننده
رشد بنزیلآمینوپورین و نفتالیناستیکاسید در رقم
 Whiteبه دست آمد و بیشترین تعداد پداژک و
بزرگترین قطر پداژک مربوط به همین رقم
در محیط  MSحاوی  60گرم بر لیتر
ساکارز بود .نتایج بررسی شکست
خواب که با تیمار سرما در دمای
 4درجه سانتیگراد در 3زمان
مختلف انجام شده بود
حاکی از آنست که
تیمار سرما به
مدت  3ماه
بهترین زمان
برای شکستن
دوره خواب میباشد.
بخشی از نتایج این تحقیق
در دست چاپ است.در شکل 1
مراحل تولید پداژه آورده شده است.
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مکانیسمهای مولکولی متامیز اسرتپتومایسسها در تحریک سیستم
ایمنی گیاه بر علیه عوامل بیامریزا
اکرم صادقی
رایزوباکتریهای محرک رشد گیاهی ( )PGPRگزینههای زیستی
بالقوهای برای جایگزینی قارچکشهای شیمیایی در تولید صیفیجات
گلخانهای هستند و از طریق تحریک مقاومت القایی سیستمیک
گیاه ( )ISRبیماریهای مختلف را کاهش میدهند .به دالیلی مانند
کاهش آلودگی محیط زیست با مواد شیمیایی ،نگرانی مردم از وجود
باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت گلخانهای بویژه
محصوالتی مانند گوجهفرنگی که به صورت تازه نیز مصرف میشوند
و همچنین لزوم رعایت استانداردهای بینالمللی باقیمانده مواد
شیمیایی در محصوالت غذایی برای صادرات ،پروژههای تولید سموم و
کودهای زیستی کارآمد بومی همواره مورد حمایت وزارت کشاورزی
بوده است .تعداد  126جدایه استرپتومایسس موجود در بانک
میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که از خاک رایزوسفری
 13گلخانه تجاری صیفیجات واقع در سه استان کرمان ،اصفهان و یزد
جدا شده بودند برای صفات محرک رشد گیاهی و همچنین کاهش
رشد عامل بیمارگر قارچی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
 )race 3 (FOLغربال شدند .تاثیر شش جدایه واجد حداقل سه ویژگی
محرک رشد گیاهی و باالترین درصد ممانعت از رشد قارچ در شرایط
آزمایشگاه برای مطالعه در شرایط گلخانه در مقایسه با سم شیمیایی
 ®Carbendazimبر روی کنترل پژمردگی فوزاریومی گوجه بررسی
شد .هر شش باکتری بهتر و یا به میزان سم شیمیایی عالئم بیماری
شامل زردی ،کوتاهی ،پژمردگی و خشکیدگی را کنترل کردند.
دو سویه  IC10و  Y28عالوه بر کنترل بیماری موجب افزایش رشد گیاه

در مقایسه با گیاه سالم و گیاه تیمار شده با سم شیمیایی نیز شدند.
مطالعات فیلوژنتیکی بر اساس توالی ژن  16S rRNAنشان داد که این
دو سویه به جنس استرپتومایسس تعلق داشته و بیشترین شباهت
را به ترتیب به  S. enissocaesilisو  S. rocheiدارند .اگرچه کنترل
پژمردگی فوزاریومی گوجهفرنگی با استفاده از استرپتومایسسها قبال
گزارش شده است اما این مطالعه اولین گزارش برای کنترل نژاد 3
از این قارچ با استفاده از استرپتومایسس است .بررسیهای بیشتر
نشان داد که توانایی این دو سویه باکتری برای افزایش آنزیمهای
آنتیاکسیدان و تحریک  ISRمتفاوت است .به این ترتیب که هر دو
سویه موجب افزایش آنزیم کاتاالز در گیاه آلوده به قارچ شدند در
حالیکه تنها سویه  Y28آنزیم پراکسیداز را در این گیاهان افزایش داد.
به عبارتی توانایی تحریک سیستم ایمنی گیاه وابسته به سویه باکتری
است .بر این اساس واژه ss-ISR(strain specific-induced systemic
 )resistanceبرای اولین بار برای توضیح این مکانیسم متفاوت پیشنهاد
شد .تفاوت بیان ژنهای دو عامل رونویسی  WRKY70و  ERF1و
ژنهای دیگری مانند  LOXو  TPXدر گیاهان تیمار شده با این دو
باکتری بویژه بعد از آلودگی گیاه با عامل بیمارگر ،پیشنهاد میکند که
احتماال  ss-ISRدر سطح مولکولی تحریک میشود .نتایج این پژوهش
امسال در مجله  Frontiers in Microbiologyمنتشر شد.
منبع :

Abbasi, S., Safaie, N., Sadeghi, A., Shamsbakhsh, M.
2019. Streptomyces strains induce resistance to Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici race 3 in tomato through different
molecular mechanisms. Frontiers in Microbiology. 10:1505.

| ABRII Institute

53

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

موفقیتی جالب توجه در مبارزه با بیامریهای گیاهی
یک تیم تحقیقاتی بینالمللی از کشـورهای اسـترالیا ،انگلسـتان ،آلمان
و فرانسـه مکانهـای خاصـی را در کروموزومهـای گیاهـی شناسـایی
کردنـد کـه قابلیـت انتقـال مصونیـت بـه بیمـاری را بـه نسـلهای
بعـدی دارد .ایـن یافتههـا میتوانـد راههـای جدیـدی بـرای جلوگیـری
از بیمـاری در گیاهـان زراعـی را ایجـاد نمایـد و منافـع بسـیاری بـرای
کشـاورزان دارد .ایـن تیـم تحقیقاتـی بـرای نخسـتین بـار لوکوسهایی
را درون کروموزومهـای گیاهـی شناسـایی کردهانـد کـه در پاسـخ بـه
حملـه عوامـل بیمـاریزا ،مقاومـت بـه بیمـاری را بـا تحمل یـک تغییر
و اصلاح بیوشـیمیایی برگشـتپذیر (متیالسـیون  )DNAبـه نسـل
بعـد انتقـال میدهـد .نتایـج ایـن پژوهـش که اخیـرا در ژورنـال eLife
منتشـر شـده اسـت 4 ،لوکـوس را معرفـی میکنـد کـه در کنتـرل یـک
عامـل بیماریـزای مشـترک در بیـن گیاهـان بـه نـام سـفیدک کرکـی و
مقاومـت بـه آن نقـش دارنـد .ایـن مقاومـت هیـچ گونـه اثـر منفی بر
روی رشـد و نمـو گیـاه و همچنیـن اختلال در تحمـل سـایر تنشهـای
زیسـتی و غیرزیسـتی نیـز نـدارد.
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کتایون زمانی

وقتـی گیاهـان بـه طـور متوالـی مـورد حملـه یک عامـل بیماریـزا قرار
میگیرنـد ،یـک خاطـره یـا بـه عبارتـی دیگـر یـک آمادگـی در مواجهه
بـا ایـن عامـل بیماریـزا در حملات بعـدی در گیـاه ایجـاد میشـود که
در گیاهشناسـی بـه آن primingمیگوینـد و بـه گیـاه کمـک میکنـد
تـا بـه طـور کارآمد با بیمـاری مبـارزه نماید .مکانیسـم انتقـال آمادگی
بـرای مبـارزه با بیماری به نسـل بعـد از طریق بذر ،متیالسـیون DNA
اسـت .متیالسـیون  DNAپدیـدهای اپیژنتیکـی اسـت .بدیـن معنـی
کـه هیچگونـه تغییـری در توالـی  DNAاتفـاق نمیافتـد .ایـن کشـف
مهـم نـه تنهـا میتوانـد منجر به ایجـاد راههـای جدید بـرای جلوگیری
از بیمـاری در گیاهـان مهـم زراعـی شـود بلکـه بـه کاهـش مصـرف
آفتکشهـا کمـک خواهـد کـرد .دانشـمندان بـر اسـاس یافتههـای
حاصـل از ایـن پژوهـش بـه دنبـال درک ایـن موضـوع هسـتند کـه
چگونـه میتواننـد بـا اسـتفاده از تغییـرات اپیژنتیکـی مقاومـت بـه
بیماریهـا را در دیگـر محصـوالت کشـاورزی بهبـود بخشـند.
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کتابخانهی مبتنی بر جلبک جهت شناسایی ژنهای دخیل در فتوسنتز
اخیـرا یــک تیــم تحقیقاتــی در دانشــگاه پرینســتون آمریــکا کتابخانــه
مبتنــی بــر جلبــک را برای تســهیل شناســایی ژنهــای دخیــل در فرایند
فتوســنتز معرفــی کردهانــد .بــا اســتفاده از ایــن کتابخانــه ،ایــن تیــم
تحقیقاتــی توانســتند  303ژن دخیــل در فتونســتز را شناســایی کننــد
کــه  21ژن بــرای اولیــن بــار معرفــی شــده اســت .یافتههــای ایــن
تحقیــق در ژورنــال  Nature Geneticsبــا عنــوان A genome-wide
algal mutant library and functional screen identifies genes
 required for eukaryotic photosynthesisبه چاپ رســیده اســت.
 Martin Jonikasاســتادیار بیولــوژی مولکولــی دانشــگاه پرینســتون و
مســئول تیــم تحقیقاتــی مذکــور بیــان کــرد کــه یافتههــای ایــن تحقیق
میتوانــد کشــفیات جدیــدی را در زمینــه فتوســنتز پایهگــذاری کنــد.
تعییــن عملکــرد هــر کــدام از ژنهــا میتوانــد امــکان مهندســی
گیاهــان بـرای رشــد ســریع جهــت پاســخ بــه نیــاز روز افــزون غذایــی
را در آینــده فراهــم کنــد .گیاهــان همچنیــن میتواننــد بصــورت
بالقــوه ب ـرای جــذب بیشــتر دیاکســیدکربن ب ـرای کمــک بــه چالــش
تغی ـرات آب و هوایــی مهندســی گردنــد.
کتابخانــه بدســت امــده شــامل هــزاران تــک ســلول از جلبــک
()Chamy) Chlamydomonas reinhardtiiمیباشــد .هــر book
ایــن کتابخانــه در واقــع اســترینی از جلبــک مذکــور بــا جهــش
انفـرادی مــی باشــند .بیــش از  62000اســترین جهــش یافتــه در ایــن
کتابخانــه حــدود  80درصــد از ژن هــای  Chamyرا تحــت پوشــش قرار
میدهــد  .قبــا کتابخانههــای مشــابه بــرای موجــودات تکســلولی
دیگــر ماننــد مخمرهــا ایجــاد شــده اســت .بــا ایــن حــال ایــن تحقیــق
اولیــن مطالعــه در موجــودات تــک ســلولی فتوســنتزکننده میباشــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه گونههــای جلبــک بــه عنــوان مــدل بـرای فهــم
گســتره وســیعی از فرآیندهــای بیولوژیکــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،ایــن کتابخانــه میتوانــد بــه عنــوان مرجــع بــا ارزشــی در
تحقیقــات کاربــردی آینــده مــورد اســتفاده ق ـرار گیــرد.
کتابخانــه بدسـتآمده شــامل هـزاران تکســلول از جلبــک ()Chamy
 )Chlamydomonas reinhardtiiمیباشــد .هــر  bookایــن کتابخانه
در واقــع اســترینی از جلبــک مذکــور بــا جهــش انفـرادی مــی باشــند.

بهمن پناهی

بیــش از  62000اســترین جهــش یافتــه در ایــن کتابخانــه
حــدود  80درصــد از ژنهــای  Chamyرا تحــت
پوشــش قــرار میدهــد .قبــا کتابخانههــای
مشــابه بــرای موجــودات تــک ســلولی
دیگــر ماننــد مخمرهــا ایجــاد شــده
اســت .بــا ایــن حــال ایــن
تحقیــق اولیــن مطالعــه
موجــودات
در
تکسلولی

فتوسنتزکننده
میباشــد .بــا توجــه
بــه ایــن کــه گونههــای
جلبــک بــه عنــوان مــدل ب ـرای
فهــم گســتره وســیعی از فرآیندهــای
بیولوژیکــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،ایــن کتابخانــه میتوانــد بــه عنــوان
مرجــع بــا ارزشــی در تحقیقــات کاربــردی آینــده
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

| ABRII Institute

55

تابستان 1398

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

افزایش ماندگاری میوه با پوششهای نانوامولسیونی ساخت محققان ایران
محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه
دانــش فنــی تولیــد پوشــشهای خوراکــی
نانوامولســیونی برپایــه کیتــوزان دســت
یافتنــد کــه بــا اســتفاده از آنهــا
میتــوان ضمــن جلوگیــری از
فســاد و حفــظ کیفیــت
میوههــا مانــدگاری آنهــا
را افزایــش داد.
بــه گــزارش روابــط
پژوهشــگاه
عمومــی
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،زنجیــره
طوالنــی برداشــت میــوه تــا رســیدن
آن بــه مصرفکننــده کــه شــامل مراحــل
مختلــف حمــل و نقــل ،انبــار و نگهــداری و ...
اســت باعــث شــده کــه میوههــا همــواره در معــرض
افــت کیفیــت و فســاد باشــند بــه طــوری کــه طبــق آمارهــا
ســالیانه بیــش از  50هــزار تــن ضایعــات میــوه و ترهبــار تنهــا در
میادیــن میــوه و ترهبــار تهـران راهــی مراکــز دفــن زبالــه میشــوند.
پوشــشدهیمیوهها بــا ترکیبــات ضدمیکروبــی و در عیــن حــال
خوراکــی و ایمــن بــرای مصرفکننــدگان راهــکار موثــری بــرای
جلوگیــری از فســاد میوههــا و افزایــش مانــدگاری آن اســت.
تولیــد ایــن قبیــل پوشــشهای خوراکــی بــا بهــره گیــری از
فناوریهــای روز از زمینههــای تحقیقاتــی مــورد توجــه در
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اســت .در ایــن راســتا دانــش
فنــی تولیــد پوشــشهای نانوامولســیونی برپایــه کیتــوزان کــه بــا
تــاش محققــان پژوهشــگاه ارائــه شــده آمــاده واگــذاری بــه بخــش
خصوصــی اســت.
دکتــر مریــم هاشــمی ،رییــس بخــش تحقیقــات بیوتکنولــوژی
میکروبــی پژوهشــگاه و مجــری طــرح گفت:کاربــرد موفقیتآمیــز
کیتـــوزان در فرموالســـیون پوشـشهـــای خوراکــی از یــک ســو و
اثبــات افزایــش خاصیــت ضــد قارچــی در اثــر کاهــش انــدازه ذرات
کیتــوزان از ســوی دیگــر ســبب شــد کــه در تحقیقــات خــود ســاخت
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پوشــش خوراکــی نانوامولســیونی حــاوی کیتــوزان را بــا هــدف تأخیــر
در فســاد میوههــا ،حفــظ کیفیــت و افزایــش زمــان نگـــهداری آنهــا
را در دســتور کار ق ـرار دهیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :کاربــرد پوشــشهای تهیهشـــده بـــر پایــه
پلیمرهــای طبیعــی از روشهـــای مناســـب و عملیاتــی برای افــزایش
مانـــدگاری میـــوهها و جلـــوگیری از گســترش آســیب بافــت آن
اســت.امروزه ،در بستهبنـــدی برخـــی مــواد غذایــی ،پوشـشهـــایی
خـــوراکی جـــایگزین پوشـشهـــای ســنتزی شــدهاند کــه انــواع
مختلفــی از پلـیســـاکاریدها مانند ســـلولز و مشـــتقات آن ،نشاســته
و کیتـــوزان در ترکیــب آنهــا بــه کار رفتهانــد.
هاشــمی تصریــح کــرد :کیتــوزان ،کوپلیمــری از گلوکــز آمیــن
و -Nاســتیل-D ،گلوکــز آمیــن اســت کــه بــه وســیله  –Nدی
استیالســیون کیتیــن استخراجشــده از سختپوســتان ،حشــرات و
قارچهــا تولیــد میشـــود و دارای خــواص ضدمیکروبــی و ســامتی
بخــش از جملــه کاهــش کلســترول و چربــی و خاصیــت ضدســرطانی
اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :کیتــــوزان بــــه دلیــــل دارا بــــودن خــــواص
نیمــــه تراوایــــی در بســتهبندی مــواد غذایــی کــه در آنهــا بــه اصالح
اتمســفر درونـــی مــورد نیــاز اســت ،بــه کار مـ ـیرود .فـیلمهـــای
کیتـــوزان ،نفوذپـــذیری نســبی بــه بخــار آب دارنــد و مانــع خوبــی
بـرای گـــاز اکســـیژن بـــه شــــمار مــیآینــــد .کیتــــوزان در واقــــع
نــــوعی مــــاده ضــــدمیکروبی طبیعــــی اســــت کــــه مــیتوانــــد
میـــزان مصــــرف نگهدارنــدههــای ســــنتزی را کــاهش دهــد و به
افـــزایش زمــــان انبارمانــی و ایمنــی محصــوالت غذایــی منجر شــود.
هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه اســتفاده از ذرات نانــو چــه
تاثیــری در پوشــش دهــی بهتــر میــوه دارد ،گفــت :کاهــش انـــدازه
ذرات ســـبب افزایــش کارایــی مــواد تشــکیلدهنده پوشــش میشــود.
از ســوی دیگــر پوش ـشدهی میــوه باعــث کوچـکتـرشـــدن قطـــر
منافـــذ تنفســــی ســــطح میــوه و کــــاهش نفوذپــذیری آن نســبت
بــــه اکســیژن و آب میشــود در نتیجــه ،فعالیــت آنزیمــی میــوه
کمتر خواهد بـــود و فاسـدشـــدن میـــوه بـــه تعویـــق خواهـد افتـاد.
مطالعــات زیــادی در زمینــه پوششــهای نانوامولســیونی انجـامشـــده
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افتخارآفرینی فرزند همکار کمیته تجهیز در نخستین مسابقه علمی
 چراغ40 دانشآموزشی کشوری
دانشآموز عزیز سرکار خانم نازیال خسرویخانی
سرکار خانم نازیال خسرویخانی فرزند خانم فریده هاتفی کارشناس کمیته تجهیز
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در نخستین دوره مسابقه علمی دانشآموزی کشوری
 سالگی انقالب شکوهمند اسالمی ایران موفق40  چراغ که به مناسبت گرامیداشت40
به کسب مدالهای طال شیمی و برنز ریاضی
.گردید
 ریاست پژوهشگاه ضمن،به گزارش روابـط عمومـی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
اهدا لوح تقدیر و عـرض تبریک بـه مناسـبت ایـن افتخارآفرینـی علمی بـه والدیـن
 توفیقـات روزافزون ایـن فرزند شایسـته را در عرصههای،زحمتکـش و نازیال عزیز
.ورزشـی و تحصیلـی آرزومند اسـت
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گـزارش تصویـری سـومین هامیـش بیـن املللـی و یازدهمیـن
هامیـش ملـی بیوتکنولـوژی ایـران

خربنامه پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی
صاحــب امتیاز :پژوهشــــگاه بیوتکنولوژی کشــــاورزی
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عکاس :حســــن سمیعی
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