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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

فهرست مطالب
.1پیام رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در گرامیداشت روز دانشجو و سالگرد شهدای  ۱۶آذر
 .2پیام تسلیت ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت شهادت محسن فخریزاده ،معاون وزیر دفاع
 .3ساخت و راهاندازی پایلوت سیستم هاضم بیهوازی تولید بیوگاز از زبالههای کالن شهر اصفهان انجام شد
 .4انتقال دانش فنی تکثیر انبوه خرمای مجول به روش جنی نزایی غیرجنسی به کشاورزان کلید خورد
. 5موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد صیفیجات و کاهش مرصف سموم با تولید فرموالسیونهای باکرتیایی محرک رشد اختصاصی
 .6کتاب اعضای هیات علمی پژوهشگاه برنده عنوان «کتاب برتر» دومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی شد
 .7بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ تحقیقـات کشـاورزی کشـور محقـق شـد :ایجاد متنـوع تریـن مزرعه تحقیقاتی سـورگوم بـا بیش از
 100ژنوتیـپ و الیـنپیرشفته
 .8اختصاص  25تا  80درصد درآمد تجاریسازی فناوریها به مجریان طرحها
 .9بازدید از واحد بزرگ تولید مواد اولیه صنایع غذایی
 .10بازدید منایندگان عضو ناظر شورای ملی ایمنی زیستی از پژوهشگاه
 .11بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت امور زیستی مرکز همکاریهای تحول و پیرشفت از پژوهشگاه
 .12همکاری پژوهشگاه و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی و حفظ منابع طبیعی در خراسان جنوبی
 .13بازدید قائم مقام فناوری پژوهشگاه از مرکز نوآوری رشیف
 .14قائم مقام فناوری پژوهشگاه خرب داد :حامیت پژوهشگاه از تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان در قالب رشکتهای
اسپینآف ( )spin-off
 .15با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کمیسیون هامهنگی شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل جلسه داد
 .16مرحله جدید توزیع سبد کاال بین کارکنان پژوهشگاه
 .17مرحله هفتم تست تشخیص کووید  19در پژوهشگاه انجام شد
 .18ویزیت رایگان همکاران مبتال به کرونا توسط پزشک متخصص
 .19طرح پایش سالمت کارکنان پژوهشگاه اجرا شد
 .20نقش  HY5در محافظت در برابر نور زیاد در گیاهان
 .21اثر کشت بادمجان BTبر ارزش بازار کشاورزی در  5ناحیه مختلف بنگالدش
 .22کاربرد نانوکریستالهای سلولزی تهیه شده از ضایعات کشاورزی برای سنتز کامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته به عنوان یک
نانوجاذب کارآمد و انتخابی در حذف رنگهای آالینده آب
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پیام رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
گرامیداشت روز دانشجو و سالگرد شهدای  ۱۶آذر

شـانزدهم آذرمـاه ،یـادآور فصلـی خونبـار از کتـاب پرافتخـار مبـارزات آزادیخواهانـه
ملـت ایران اسـت.
 ۶۷سـال پیـش در  ۱۶آذرمـاه  ۱۳۳۲دژخیمان شـاه ،رسمسـت از کودتـای آمریکایی ۲۸
مـرداد ،فرمـان حملـه بـه دانشـگاه تهـران را صـادر کردند تا بـه خیال خود در آسـتانه
سـفر نیکسـون بـه تهـران ،آخریـن شـعلههای مقاومـت ملی را خامـوش کنند.
در ایـن هجـوم وحشـیانه ،سـه دانشـجوی دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران ،مظلومانه
قربانـی شـدند امـا شـهادت آنها نـه تنها نقطـه پایانی بر جنبـش اعرتاضی دانشـجویان
نشـد کـه چـون منادی نامیـرا از آزادگی و ظلمسـتیزی دانشـجوی ایرانی ،ایـن روز را به
کابوسـی همیشـگی برای اسـتبداد مبـدل کرد.
در ایـن سـالها ،هـزاران هـزار دانشـجو قـدم بـه دانشـگاه گذاشـتند و فـارغ التحصیـل
شـدند امـا رشیعـت رضوی ،قندچی و بـزرگ نیا همچنان در دانشـگاه ماندهاند تا منادی
رسـالت و مسـوولیت سترگ اجتامعی و سیاسـی دانشـجویان و نخبگان جامعه باشـند.
جایـگاه و نقـش ویـژهای کـه دانشـجویان امـروز در مسـیر پیرشفـت و توسـعه همـه
جانبـه کشـور دارنـد هـم بـر کسـی پوشـیده نیسـت و در رشایطـی که اهمیـت امنیت
پایـدار غذایـی ،حفـظ محیط زیسـت و سلامت روز به روز آشـکارتر میشـود ،طبیعی
اسـت کـه دانشـجویان رشـتههای کشـاورزی و بیوتکنولـوژی جایـگاه و مسـوولیت
ویـژهای در تحـوالت حـال و آینـده دارنـد.
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی همـواره تلاش داشـته بـا جـذب نخبـگان علمـی
دانشـجویی کشـور ،پیشـقراول توسـعه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـران باشـد و
موقعیـت ممتـاز و افتخـارات علمـی پرشمار ایـن مجموعـه ،گواهـی بـر موفقیـت
پژوهشـگاه در ایـن حـوزه اسـت.
ضمـن تربیـک روز دانشـجو بـه عمـوم دانشـجویان خصوصـا دانشـجویان عزیـز
پژوهشـگاه ،سلامتی و توفیقـات روزافـزون شما عزیـزان را در همـه امـور فـردی و
اجتامعـی بـه ویـژه در عرصـه فعالیتهـای علمـی ،پژوهشـی ،فرهنگـی و اجتامعی از
خداونـد متعـال مسـالت دارم.
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پیام تسلیت ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به
مناسبت شهادت محسن فخریزاده ،معاون وزیر دفاع
«بس ــم الل ــه الرحم ــن الرحی ــم ِمــ َن الْ ُم ْؤ ِم ِنیــ َن ِر َج ـ ٌ
ـال َص َدقُ ــوا
َم ــا َعا َهــ ُدوا اللَّــ َه َعلَ ْیــ ِه فَ ِم ْن ُهــ ْم َمــ ْن قَضَ ــی نَ ْح َبــ ُه َو ِم ْن ُهــ ْم
َمــ ْن یَ ْنتَ ِظــ ُر َو َم ــا بَ َّدلُ ــوا تَبْ ِدی ـ ًـا
بـــرادر دانشـــمند و مدیـــر توامننـــد علمـــی ،محســـن فخـــری
زاده ،معـــاون وزیـــر و رییـــس ســـازمان پژوهـــش و نـــوآوری
وزارت دف ــاع و پش ــتیبانی نیروه ــای مس ــلح پ ــس از س ــالها
مجاه ــدت علم ــی و ت ــاش خس ــتگیناپذیر در مس ــیر تقوی ــت
ت ــوان دفاع ــی کش ــور ب ــه فی ــض عظی ــم ش ــهادت نای ــل ش ــد.
ت ــرور وحش ــیانه ای ــن دانش ــمند و مدی ــر توامنن ــد تحقیقات ــی،
انــدوه و حرستــی عمیــق در جــان همــه ایرانیــان ریخــت؛ امــا
آنچــه در ایــن مصیبــت ،تســلی بخــش دلهــای ماســت ،ایــان
و ب ــاور ب ــه ای ــن حقیق ــت محت ــوم اس ــت ک ــه خ ــون مطه ــر
ایـــن شـــهید و ســـایر دانشـــمندانی کـــه وحشـــیانه توســـط
عوامــل رژیــم صهیونیســتی ،شــهد شــیرین شــهادت نوشــیدند،
هیچ ــگاه پای ــال نخواه ــد ش ــد و ب ــه برک ــت خونه ــای ب ــه
ناح ــق ریخت ــه ش ــده ای ــن مجاه ــدان ف ــی س ــبیلالله ،بس ــاط
ظل ــم و تج ــاوز و وحشــیگری رژی ــم غاص ــب صهیونیس ــتی و
همپی ــان رشورش ب ــه زودی برچی ــده خواه ــد ش ــد.
ان شاءالله

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشمند است درصورت تمایل به دریافت خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،مشخصات خود را مطابق با این فرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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ساخت و راهاندازی پایلوت سیستم هاضم بیهوازی تولید بیوگاز از زبالههای
کالن شهر اصفهان انجام شد
پایلوت سیستم هاضم بیهوازی تولید بیوگاز از زباله که به سفارش
«سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان» و به همت
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طراحی و
ساخته شد به زودی به کارفرما تحویل داده میشود.
دکتر حسین قنواتی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی و مجری طرح در
توگو با روابط عمومی پژوهشگاه
گف 
بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار
داشت :این پایلوت از نوع
نیمه خشک با تکنیک
پالک فلو تلفیقی
با CSTR
است .طرز
کار سیستم
بدین صورت است
که مواد آلی زباله به
سیستم وارد و طی پروسه
هضم که یک ماه طول میکشد،
تجزیه و تبدیل به بیوگاز میشوند.
بیوگاز در دیزل ژنراتور میسوزد
و برق تولید میکند .تفاله
هضمشده مواد آلی
هم به عنوان
کود غنی
کشاورزی
استفادهمیشود.
وی که پس از
طراحی سیستم ،طی سه
ماه ساخت آن را به پایان برده
خاطرنشان کرد :پایلوت عالوه بر
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سیستم اصلی هاضم شامل فیدر و اسکرو ورودی مواد به هاضم،
همزنهای پارویی و الکتروموتورهای چرخاننده آنها ،سیستم آب
گرم برای تامین دمای مورد نیاز پروسه هضم و سنسورهای کنترل
سطح ،دما ،فشار ،اسیدیته و  ...برای کنترل دقیق میزان جریان گاز
تولیدی ،دیسشارژ یا تخلیه ترکیبات از هاضم ،سیستم ابزار دقیق و
کنترل و  PLCاست.
قنواتی تصریح کرد :این پایلوت ،طوری طراحیشده که فعالیتهای
تحقیقاتی مانند نمونهگیری ،تغییرات دور همزن ،برنامههای همزنی
مختلف و تغییرات سرعت جریان ترکیبات را هم میسر کند.
وی درباره چگونگی واگذاری این پروژه به پژوهشگاه گفت :سازمان
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان که یکی از شهرداریهای فعال
در زمینه مدیریت پسماند و تولید کمپوست از زباله است ،به
منظور بهینهسازی فرایند تولید کمپوست با کیفیت و بیبو و کاهش
آلودگیهای زیست محیطی کارخانه بازیافت در شرق اصفهان درصدد
راهاندازی سیستم هاضم بیهوازی برآمده تا ضمن ارتقای کیفیت
کمپوست خود برق تولیدی را نیز به شبکه برق سراسری وارد کند.
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پیش از تحریمها با چند شرکت
آلمانی وارد مذاکره شده و قصد داشت بعد از اجرای پایلوت و
اطمینان از تولید بیوگاز و برق ،ساخت نمونه صنعتی سیستم را
به شرکتی آلمانی واگذار کند که در این راستا فراخوانی در سطح
کشور انجام شد و در نهایت با توجه به تخصص و تجارب قابل
توجه مدیریتی ،پروژه بهرهبرداری پایلوت به پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی محول شد.
قنوانی با اشاره به این که مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با
توجه تحریمها و توان نیروهای بومی ،تصمیم گرفته تولید نمونه
کامال صنعتی را هم به دستان توانمند متخصصان داخلی بسپارد،
خاطرنشان کرد :امیدوارم با اجرای موفقیتآمیز این پروژه ،ضمن
پاسخ به اعتماد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و کمک
به حل مساله آنها ،چالشها و موانع راهاندازی سیستمهای صنعتی
هاضم بیهوازی در کشور نیز برطرف شده و زمینه بهرهبرداری از این
سیستمهای کارآمد در شهرها و مناطق مختلف کشور فراهم شود.
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انتقال دانش فنی تکثیر انبوه خرمای مجول به روش جنی نزایی
غیرجنسی به کشاورزان کلید خورد
با انتقال دانش فنی تکثیر انبوه خرمای مجول (یکی از
مشتریپسندترین و سودآورترین ارقام خرمای جهان) به شرکتهای
تعاونی تولید روستایی سیستان و بلوچستان ،نخلداران و کشاورزان
این استان ،شیرینی دستاورد فناورانه محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی را خواهند چشید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،فرایند انتقال
دانش فنی تکثیر انبوه خرمای مجول به روش جنین زایی غیرجنسی از
پژوهشگاه به اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان سیستان و
بلوچستان که طی قراردادی چهارجانبه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی
استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
صورت میگیرد با حضور دو تن از کارشناسان کشاورزی سیستان و
بلوچستان در بخش تحقیقاتی کشت بافت و سلول پژوهشگاه انجام شد.
با گذراندن یک دوره آموزش تخصصی در پژوهشگاه و انتقال دانش
فنی تکثیر خرمای مجول به این کارشناسان ،زمینه تولید انبوه نهال
و کشت گسترده این رقم مطلوب و اقتصادی خرما در نخلستانهای
استان سیستان و بلوچستان فراهم میشود.

با توجه به اهمیت اقتصادی و جایگاه ویژه
خرمـا در صنعـت کشـاورزی کشـور
و ضـرورت اسـتفاده از ارقـام
پربازده خرما برای افزایش سـهم
ایـران در بازارهـای بینالمللـی
و ارزآوری بـرای کشـور ،تحقیقـات
وسـیعی از سـالها پیـش برای دسـتیابی به
دانـش فنی تولیـد خرمای مجـول از طریق جنین
زایی غیرجنسـی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
انجـام شـده کـه بـا به ثمر نشسـتن ایـن تالشها و بـا توجه
به عالقمندی سـازمان جهاد کشـاورزی سیسـتان و بلوچسـتان به
اخـذ دانـش فنـی و تجاریسـازی آن بـا همـکاری اتحادیـه شـرکتهای
تعاونـی روسـتایی اسـتان ،مجوز بهرهبـرداری غیرانحصـاری از دانش فنی
تکثیـر ایـن رقـم پربـازده خرمـا از سـوی پژوهشـگاه صادر شـده اسـت.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین آمادگی دارد که دانش
فنی مربوطه را به سایر شرکتهای عالقمند نیز منتقل کند.

بازدید از واحد بزرگ تولید مواد اولیه صنایع غذایی
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در راس هیاتی شامل قائم
مقام فناوری ،مدیران و اعضای هیات علمی برخی از بخشهای
تحقیقاتی پژوهشگاه در بازدید از واحد فرایند بیوتکنولوژی «گروه
صنعتی پارس استا » زمینههای انتقال فناوری و همکاریهای
تحقیقاتی با این واحد صنعتی بخش خصوصی را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در
ابتدای این بازدید ،دکتر پرویز جهانگیری ،موسس و مدیر این مجموعه
تولیدی توضیحاتی در خصوص تاریخچه و فعالیتهای شرکت ارائه
داد.گروه صنعتی پارس استا به اهتمام دکتر پرویز چهانگیری بیش از
 30سال است که فعالیت خود را در صنعت غذا آغاز نموده است.
وی خاطرنشان کرد :این مجموعه در سال  68با هدف تولید کامال
بهداشتی و مکانیزه نشاسته و گلوکز گندم ،نخستین کارخانه فرآیند
نشاسته کشور را راهاندازی کرد که با بهرهگیری از تجربیات این شرکت

معتاقبا حدود  40واحد تولیدی دیگر در صنعت نشاسته شکل گرفت.
این شرکت همچنین در زمینه تولید و تامین مواد اولیه صنایع غذایی
بر پایه مشتقات نشاسته از جمله تولید مالتودکسترین برای نخستین
بار در کشور ،تولید رنگها و طعمدهندههای خوراکی ،رنگهای
صد درصد طبیعی و انواع افزودنیهای صنایع غذایی فعالیت دارد.
وی با اشاره به برخی از مشکالت موجود در روند کسب مجوز و تولید صنعتی
این قبیل محصوالت در کشور گفت :با وجود دامپینگ شدید شرکتهای
چینی توانستهایم با تولید مالتودکسترین از نشاسته ذرت عالوه بر رفع نیاز
داخلی صادرات این ماده اولیه مهم به منطقه را نیز برنامهریزی کنیم.
در ادامه ،دکتر خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی با اشاره به دستاوردها و توانمندیهای تحقیقاتی پژوهشگران
پژوهشگاه در بخشهای مختلف ،آمادگی پژوهشگاه را برای همکاری
در امور تحقیق و توسعه و تامین فناوریهای مورد نیاز اعالم کرد.
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موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد صیفیجات و کاهش مرصف
سموم با تولید فرموالسیونهای باکرتیایی محرک رشد اختصاصی
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با جمعآوری و بررسی
صدها جدایه باکتری بومی از گلخانههای تجاری کشور موفق به تولید
محصوالت فرموله شده بر پایه باکتریهای القاکننده رشد گیاهی شدند
که ضمن افزایش کمی و کیفی محصول خیار ،گوجه فرنگی و فلفل
دلمهای موجب کاهش مصرف سموم شیمیایی و نیترات باقی مانده
در این صیفیجات می شود.
دکتر اکرم صادقی ،عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم این مطلب در گفت و گو
با روابط عمومی پژوهشگاه اظهار داشت :با اتمام مراحل مختلف
تحقیقاتی و تایید اثربخشی کامل آنها در گلخانههای تجاری ،دانش فنی
تولید  7فرموالسیون آماده عرضه به بخش خصوصی است و شرکتهای
عالقمند میتوانند این فناوری را در قالب قراردادهای مشخص به صورت
انحصاری یا غیرانحصاری از پژوهشگاه دریافت کنند .این محصوالت بر
پایه باکتریهای بومی با فرموالسیونی ارزان و هزینه کارگری پایین قابل
تولید هستند و با توجه به کارایی مناسب و وجود مشتری در سراسر
کشور ،کامال مقرون به صرفه و سودآور هستند.
وی در تبیین اهمیت این فناوری و روند تحقیقات صورت گرفته برای
دستیابی به آن گفت :محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه
با توجه به حساسیت و ضرورت کاهش مصرف کودها و سموم شیمیایی
در صیفیجاتی مانند خیار ،گوجه فرنگی و فلفل دلمهای که به دلیل
تازهخوری بیش از سایر ارقام کشاورزی با مشکل بقایای سموم و عوامل
شیمیایی بیمار یزا مواجه هستند ،از چند سال پیش ،تولید محصوالت
فرموله شده از باکتریهای محرک رشد را در دستور کار قرار دادهاند.
با بهرهگیری از این محصوالت ضمن کاهش مصرف سموم و کودهای
شیمیایی و کاهش باقیمانده نیترات در محصول ،عملکرد تولید
گلخانهای محصول خیار تا  25درصد و گوجه فرنگی تا  20درصد
افزایش مییابد.
وی خاطرنشان کرد :در مرحله اول طرح ،حدود  ۴۰۰جدایه باکتری از
ت در استانهای البرز ،اصفهان،
فلور خاک گلخانههای تجاری صیفیجا 
یزد و کرمان جمعآوری و بررسی شد .در مرحله بعد که با همکاری
بخش فیزیولوژی مولکولی و تیم دکتر پریسا کوباز انجام شد تاثیر این
باکتریها بر رشد گیاه و افزایش حجم ریشه در گلخانههای پژوهشی
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آزمایش شد .در ادامه با همکاری تعدادی از گلخانههای تجاری بخش
خصوصی ،اثربخشی باکتریهای منتخب بر عملکرد و کیفیت محصوالت
گلخانهای در شرایط واقعی و با شاخصهای تجاری بررسی شد.
صادقی با بیان این که برخالف تصور عامه که محصوالت مزرعهای
را سالمتر از محصوالت گلخانهای میدانند ،صیفی جات گلخانهای
پرورش یافته با این فرموالسیونهای باکتریایی از نظر سالمت مطابق با
استانداردهای بینالمللی هستند اظهار داشت :محصوالت فرموله شده
بر پایه باکتریهای القا کننده رشد گیاهی که به صورت اختصاصی برای
هر یک از صیفی جات خیار و فلفل دلمهای تولید شدهاند با تقویت
سیستم ایمنی گیاه و همچنین باال بردن میزان جذب مواد مغذی
موجود در خاک راندمان کودهای شیمیایی مورد استفاده در گلخانه را
افزایش داده و میزان سموم و کودهای شیمیایی مصرفی و در نتیجه
بقایای سمی آنها در گیاه را کاهش میدهند .عالوه بر این محصوالت
حاصل عطر و طعم بهتری نسبت به شاهد بدون باکتری دارند.
وی درباره باکتریهای شناسایی شده و مورد استفاده برای تولید این
فرموالسیونها تصریح کرد :باکتریهای بومی شناسایی شده عمدتا
متعلق به سه جنس استرپتومایسس ( ،)Streptomycesسودوموناس
( )Pseudomonasو باسیلوس ( )Bacillusهستند .همچنین در این طرح
برای نخستین بار از باکتری نادر آمیکوالتوپسیس ()Amycolatopsis
در فرموالسیون محصول تقویت رشد خیار استفاده شده است.
وی افزود :از ابتدای طرح تالش داشتیم فرموالسیونهای تقویت رشد
را در اشکال متنوع و به صورت کامال اختصاصی برای هر محصول
عرضه کنیم.
صادقی در پایان با تشکر از همکاری مهندس ابراهیم کریمی و مهندس
محمد فتحی از همکاران پژوهشگاه و همچنین مهندس سعید عرب،
مهندس مهدی سیلآبادی و محمد یوسفی از گلخانهداران پیشرو
پیشوای ورامین که برای آزمایشهای گلخانهای نقشی حمایتی و
صمیمانه داشتهاند ،ابراز امیدواری کرد که با تولید انبوه و کاربرد این
محصوالت در بخش کشاورزی هم گامی عملی در افزایش بهرهوری و
بهبود معیشت کشاورزان برداشته شود و هم با کاهش مصرف سموم و
کودهای شیمیایی وارداتی به حفظ محیط زیست و اقتصاد این بخش
کمک شود.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۹

کتاب اعضای هیات علمی پژوهشگاه برنده عنوان «کتاب برتر»
دومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی شد
در بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتــاب جهــاد کشــاورزی و
دومیــن دوره هفتــه ملــی کتــاب کشــاورزی و منابــع طبیعــی ،کتــاب
«بیوتکنولــوژی میکروبــی در کشــاورزی؛ عوامــل میکروبــی مهــار
زیســتی آفــات و بیماریهــای گیاهــی» تالیــف دکتــر غالمرضــا
صالحــی جوزانــی و دکتــر مــژگان کوثــری ،اعضــای هیــات علمــی
بخــش تحقیقــات بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه موفــق بــه
کســب عنــوان «کتــاب برتــر» شــد.
بــه گـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در
ایــن کتــاب کــه توســط پژوهشــگاه منتشــر شــده ضمــن معرفــی
عوامــل میکروبــی مــورد اســتفاده در مهــار زیســتی حشـرات آفــت،
عوامــل باکتریایــی و قارچــی بیمــار یزای گیاهــی و علــف هــای

هــرز و نحــوه عمــل آنهــا و همچنیــن نقــاط قــوت و ضعــف هــر
کــدام ،تحقیقــات صــورت گرفتــه و برنامههــای جــاری پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در زمینــه عوامــل مهــار زیســتی نیــز بــه
شــکل خالصــه ذکــر شــده اســت.
کتــاب بیوتکنولــوژی میکروبــی در کشــاورزی در  10فصــل تدویــن
شــده کــه در فصــل اول ،مقدماتــی بــر بحــث میکروارگانیســمها
و بیوتکنولــوژی میکروبــی و در فصــل دوم مقدماتــی در زمینــه
مهــار زیســتی آفــات و بیماریهــای گیاهــی؛ اهمیــت و پتانســیل
اقتصــادی آن ذکــر شــده اســت.
فصــول ســوم تــا پنجــم کتــاب نیــز بــه ترتیــب بــه باکتریهــا،
ویروسهــا ،نماتدهــا و پروتوزوآهــا و قارچهــا بــه عنــوان عوامــل
میکروبــی کنتــرل کننــده حشـرات آفــت کشــاورزی و فصــول ششــم
و هفتــم بــه عوامــل میکروبــی کنتــرل کننــده بیماریهــای گیاهــی
و علفهــای هــرز اختصــاص دارد .در فصــل هشــتم کتــاب نیــز
توســعه عوامــل میکروبــی مهــار زیســتی از مرحلــه جداســازی تــا
ورود بــه بــازار مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
روشهــای فرمنتاســیون و فرموالســیون عوامــل میکروبــی مهــار
زیســتی و مهندســی ژنتیــک و مهــار زیســتی آفــات ،بیماریهــا و
علفهــای هــرز نیــز موضوعاتــی هســتند کــه در فصــول نهــم و
دهــم کتــاب بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.
مراســم بزرگداشــت بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتــاب وزارت
جهــاد کشــاورزی بــا شــعار «کتــاب ،دانایــی و توانایــی کشــاورزی»
روز  27آبــان مــاه ،99بــا حضــور دکتــر کامبیــز بــازرگان ،معــاون
وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی،
دکتــر باقــری ،قائــم مقــام وزیــر و رییــس مرکزهیأتهــای امنــا و
ممیــزه مرکــزی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،دکتــر ایــوب
دهقــان کار ،دبیــر ســتاد هفتــه کتــاب کشــور و رئیــس موسســه
خانــه کتــاب و ادبیــات ایـران ،معاونــان ســازمان ،مدیـران کل دفاتــر
ســتادی ،محققــان و کتابــداران موسســهها و مراکــز تحقیقاتــی
تابعــه ســازمان بــه صــورت حضــوری و وبینــار در ســالن فجــر
ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی برگــزار شــد.
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برای نخستین بار در تاریخ تحقیقات کشاورزی کشور محقق شد:

ایجاد متنوعترین مزرعه تحقیقاتی سورگوم با بیش از  100ژنوتیپ و الینپیرشفته
بــه همــت محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،متنــوع
تریــن مزرعــه تحقیقاتــی ســورگوم کشــور بــا بیــش از یکصــد
ژنوتیــپ و الیـن پیشــرفته انــواع ســورگوم از نقــاط مختلــف جهــان
راهانــدازی شــد.
بــه گ ـزارش روابــطعمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
بــا توجــه بــه تاثی ـرات تغییــر اقلیــم و وضعیــت بحرانــی آب در
بســیاری از نقــاط کشــور و لــزوم توجــه بــه گیاهــان جایگزیــن
بــا بهــرهوری آب بــاال و تــوان تولیــد اقتصــادی در مناطــق
بحرانــی بــه ویــژه در مناطــق مرکــزی و مناطــق محــروم جنــوب
و جنــوب شــرق کشــور و همچنیــن بــه منظــور ایجــاد اشــتغال
مولــد روســتایی و بهبــود معیشــت بهرهبــرداران و جلوگیــری
از مهاجــرت روســتائیان ،پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
بــا همــکاری مراکــز دانشــگاهی ،قطــب علمــی کشــور ،بخــش
خصوصــی و کشــاورزان پیشــرو و موسســات ملــی و بینالمللــی
حرکــت گســتردهای را از ســال  1392در زمینــه معرفــی گیاهــان
جایگزیــن ســازگار بــا ش ـرایط تغییــر اقلیــم در قالــب کشــاورزی
پایــدار کــم نهــاده و کشــاورزی هوشــمند ســازگار بــا تغییــر اقلیــم
آغــاز کــرده اســت.
در ایــن برنامــه گســترده پژوهشــی گیاهــان بومــی متنــوع و
عمدتــا ناشــناخته و یــا کمتــر شــناخته شــده متحمــل بــه خشــکی
و کــم آبــی و شــوری بــا کاربردهــای مختلــف علوفـهای و دانـهای
مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه انــد.
در ایــن میــان انــواع ارزن و ســورگومهای علوف ـهای و دان ـهای بــا
توجــه بــه مســیر فتوســنتزی چهارکربنــه و تــوان ســازگاری خــوب
بــا شـرایط ســخت محیطــی از جملــه گرمــا و خشــکی و شــوری از
جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد.
در همیــن ارتبــاط ،مـزارع تحقیقاتــی انــواع ســورگوم و اســتویا کــه
بــه همــت محققــان بخــش فیزیولــوژی مولکولــی پژوهشــگاه در
ایســتگاه تحقیقاتــی مهنــدس مطهــری موسســه تحقیقــات اصــاح
و تهیــه بــذر چغندرقنــد در کمــال شــهر کــرج ایجــاد شــده ،روز
اول مهــر مــاه  ،99مــورد بازدیــد دکتــر وفابخــش ،معــاون وزیــر
جهــاد کشــاورزی در امــور زراعــت ق ـرار گرفــت.
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در ایــن بازدیــد کــه بــا همراهــی مهنــدس عزیــز کریمــی ،مدیــرکل
دفتــر غــات و محصــوالت اساســی وزارت جهــاد کشــاورزی،
مهنــدس حصــادی ،مجــری طــرح چغندرقنــد کشــور و دکتــر
طالقانــی ،رییــس و جمعــی از مدیــران و محققــان موسســه
تحقیقــات اصــاح و تهیــه بــذر چغندرقنــد انجــام شــد.
دکتــر بابــک ناخــدا ،مجــری طــرح ســورگوم و دکتــر فــؤاد مـرادی،
مجــری طــرح اســتویا توضیحاتــی را در خصــوص اهمیــت کشــت
ایــن گیاهــان جایگزیــن و رونــد تحقیقــات در حــال اجــرا ارائــه
دادنــد.
دکتــر ناخــدا ،رییــس بخــش تحقیقــات فیزیولــوژی مولکولــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه ضــرورت
کشــت گیاهــان جایگزیــن کــم آببــر و متحمــل بــه شــرایط
ســخت محیطــی ماننــد انــواع ارزن و ســورگوم بــا توجــه به شـرایط
تغییــر اقلیــم و کاهــش فزاینــده منابــع آب و همچنیــن نظــر بــه
ارزش بــاالی غذایــی و مزایــای زیســت محیطــی و اقتصــادی ایــن
محصــوالت گفــت :در مزرعــه تحقیقاتــی ســورگوم ،بیــش از یکصــد
ژنوتیــپ و الیــن پیشــرفته انــواع مختلــف ســورگوم شــیرین،
دانــهای و علوفــهای آزاد گــرده افشــان و هیبریــد بــا تنــوع
ژنتیکــی گســترده و بــا صفــات مهــم زراعــی ماننــد مقاومــت بــه
بیمــاری ســفیدک ،مقاومــت بــه مگــس ســورگوم و متحمــل بــه
تنشهــای غیــر زنــده ماننــد گرمــا و خشــکی و شــوری کشــت
شــدهاند کــه میتوانــد منشــاء تولیــد ارقــام و ورایتههــای جدیــد
زراعــی ســورگوم پرمحصــول و متحمــل بــه تنشهــای زیســتی و
غیرزیســتی ســازگار بــا ش ـرایط اقلیمــی کشــور در آینــده باشــد.
بــه گفتــه دکتــر ناخــدا ،چنیــن جمعیــت ارزشــمندی آن هــم
بــا ایــن دامنــه تنــوع ژنتیکــی ب ـرای صفــات برتــر زراعــی ب ـرای
نخســتین بــار در تاریــخ تحقیقــات کشــاورزی بــه همــت محققــان
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی وارد کشــور شــده و در
اختیــار مراکــز پژوهشــی قــرار گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ســورگوم شــیرین کــه از پتانســیل باالیــی
ب ـرای جایگزینــی گیاهــان قنــدی ماننــد نیشــکر برخــوردار اســت،
گیاهــی چهارکربنــه و بومــی مناطــق حــارهای و گرمســیری بــوده
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و عــاوه بــر مصــرف در صنایــع قنــدی بــه عنــوان یــک گیــاه
علوفـهای خوشــخوراک و پرانــرژی و همچنیــن یــک گیــاه صنعتــی
بــرای تولیــد اتانــول زیســتی نیــز قابــل بهرهبــرداری میباشــد.
همچنیــن از دانــه آن مــی تــوان در تهیــه خــوراک دام و تغذیــه
طیــور نیــز اســتفاده کــرد .بــه همیــن دلیــل ایــن گیاهــان در زمــره
گیاهــان هوشــمند جــای میگیرنــد.
ناخــدا تصریــح کــرد :ســورگومهای علوفــهای و دانــهای نیــز بــه
واســطه تحمــل خــوب بــه تنشهــای محیطــی و پتانســیل تولیــد
بــاال از اســتقبال گســتردهای در کشــورهای مناطــق نیمــه خشــک
گرمســیری و حتــی در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی و اســترالیا
ب ـرای تولیــد علوفــه و خــوراک دام برخــوردار هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد :گیــاه ســورگوم شــیرین ،ســاقه قطــور،
پتانســیل تولیــد بیومــاس بســیار بــاال و رشــد ســریع و بســیار
خوبــی دارد ،بــه طــوری کــه طــول آن تــا  4/8متــر نیــز میرســد.
ناخــدا بــا بیــان ایــن کــه درصــد بریکــس شــاخصی مرتبــط
بــا قنــد گیــاه در ارقــام بهینــه ســورگوم تــا  ۲۳میرســد کــه در
مقایســه بــا گیاهــی مثــل نیشــکر هــم بســیار باالســت ،اظهــار
داشــت :گیــاه ســورگوم عــاوه بــر کــم آب بــر بــودن و تحمــل
بــاال بــه ش ـرایط نامناســب محیطــی و خاکهــای فقیــر ،بســیاری
از مشــکالت گیاهــان قنــدی متــداول مثــل چغندرقنــد و نیشــکر
را نــدارد ،مثــا پروســه برداشــت آن بــه مراتــب ســادهتر اســت و
پــس از برداش ـتهای ســورگوم ،عصــاره آن بــه راحتــی در مزرعــه
بــر روی تراکتــور و یــا در ایســتگاه ثابــت قابــل اســتحصال بــوده
و شــربت تهیــه شــده بالفاصلــه قابــل اســتفاده در واحدهــای
قنــادی و شــیرینیپزی و صنایــع غذایــی و دارویــی میباشــد.
البتــه بـرای ســهولت در نگهــداری و حمــل و نقــل ،امــکان تبدیــل
آن بــه کریســتال قنــد هــم وجــود دارد .بــه گفتــه وی ،باقیمانــده
گیاهــی نیــز بــه عنــوان علوفــه ای مغــذی و خوشــخوراک بــه
صــورت ســیلو و یــا تازهخــوری قابــل مصــرف اســت.
رییــس بخــش فیزیولــوژی مولکولــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی تصریــح کــرد :محققــان پژوهشــگاه پیــش از ایــن بـرای
معرفــی گیاهــان علوفــهای جایگزیــن و کمبــر ،در چارچــوب
تعامــات گســترده بینالمللــی بــا دریافــت حــدود یکصــد
ژنوتیــپ و الینهــای برتــر ارزن مرواریــدی  ،علوف ـهای و دان ـهای
از مراکــز بینالمللــی ،برنامــه گســترده اصــاح مولکولــی و
بزرگتریــن مزرعــه اصــاح ارقــام آزاد گــرده افشــان و هیبریــد ارزن
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مرواریــدی دانــهای و علوفــهای در تاریــخ تحقیقــات کشــاورزی
کشــور را اج ـرا کردنــد .ایــن برنامــه بــا همــکاری دانشــگاه شــهید
باهنــر کرمــان ،قطــب علمــی بــه نــژادی گیاهــان متحمــل بــه کــم
آبــی و شــوری و مشــارکت فعــال بخــش خصوصــی و کشــاورزان
پیشــرو در منطقــه پیشــوا ورامیــن در ســال زراعــی  98بــه اج ـرا
گــذارده شــده و بــه مــوازات برنامــه ســورگوم همچنــان ادامــه
دارد.
بــه گفتــه دکتــر ناخــدا ،وجــه تمایــز پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در ایــن مطالعــات ،چنــد دیســیپلینه بــودن ،بهرهگیــری
تمــام عیــار از دانــش روز فیزیولــوژی و اب ـزار پیشــرفته مولکولــی
در کنــار مطالعــات زراعــی و مرفولوژیــک بــرای شناســایی
ژنوتیپهــا و الینهــای برتــر والدینــی ب ـرای تولیــد ارقــام جدیــد
کیفــی و پرمحصــول آزاد گــرده افشــان و هیبریــد انــواع مختلــف
ارزن مرواریــدی و ســورگوم بــرای نخســتین بــار در کشــور و در
چارچــوب تعامــات ملــی و بینالمللــی و همــکاری بــا بخــش
خصوصــی میباشــد.
دکتــر فــؤاد مـرادی هــم بــا بیــان ایــن کــه گیــاه اســتویا بــا ایــن کــه
در طبقهبنــدی شــیرینکنندهها قــرار دارد و گیاهــی  ۳۰۰برابــر
شــیرینتر از قنــد اســت ولــی گیاهــی قنــدی نیســت و در بــدن
تولیــد کالــری نمیکنــد .خاطرنشــان کــرد :میــزان مــاده موثــره
واریتههــای وارداتــی اســتویا کــه حــدود ســال  ۱۳۸۳وارد کشــور
شــده بودنــد حــدود ســه تــا چهــار درصــد بــود کــه طــی ۱۰ســال
توانســتیم آنهــا را بــه حــدود  10تــا  ۱۲درصــد افزایــش دهیــم.
همچنیــن میــزان مــاده موثــره اصلــی آن یعنــی ریبودیوزایــد A
از  2درصــد بــه  6تــا  9درصــد ارتقــاء یافتــه اســت .عملکــرد بــرگ
خشــک نیــز از  2/5تــا  3/5تــن بــه  3تــا  5تــن در ش ـرایط بهینــه
رشــد افزایــش یافتــه اســت .ایــن گیــاه قابلیــت برداشــت حداقــل
دو چیــن در ســال را داشــته و کارخانــه اســتویا بــا توجــه بــه
قابلیــت اســتفاده از مــاده خشــک امــکان کار در طــول  12مــاه
ســال را دارد.
عضــو هیــات علمــی بخــش فیزیولــوژی مولکولــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه راهانــدازی
کارخانــه اســتحصال مــاده موثــره از گیــاه اســتویا در ایـران ،کشــت
و کار ایــن گیــاه ب ـرای تامیــن خــوراک کارخانــه میتوانــد درآمــد
خوبــی ب ـرای کشــاورزان اســتویا کار بــه هم ـراه داشــته باشــد.
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بازدید منایندگان عضو ناظر شورای ملی ایمنی زیستی از پژوهشگاه
دکتـر پرویـن صالحـی و دکتـر ذبیحاللـه اعظمـی ،اعضـای
کمیسـیونهای بهداشـت و کشـاورزی مجلس شـورای اسلامی که با
رای نماینـدگان مجلـس یازدهـم بـه عنـوان عضـو ناظر شـورای ملی
ایمنـی زیسـتی انتخـاب شـدهاند در بازدیـد از پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا دسـتاوردها و فعالیتهای
مختلـف پژوهشـگاه آشـنا شـدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،براســاس قانون
ملــی ایمنــی زیســتی ،دو تــن از
نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی بــه عنــوان
اعضــای ناظــر در
شــورای ملــی ایمنی
عضویــت دارنــد کــه
بــا توجــه بــه آغــاز بــه
کار یازدهمیــن دوره مجلــس
شــورای اســامی ،دکتــر
صالحــی و دکتــر اعظمی
بــا رای نماینــدگان
بــه عنــوان
اعضــای ناظــر
در جلســات
شــورای ملــی
ایمنــی زیســتی حضــور
خواهنــد داشــت.
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما،
رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در ابتدای این بازدید در نشسـتی
کـه بـا حضـور جمعـی از مدیران و اعضـای هیات
علمـی پژوهشـگاه برگـزار شـد بـا خیرمقـدم بـه اعضـای
جدیـد شـورای ملـی ایمنـی زیسـتی ،گـزارش کوتاهـی در خصـوص
تاریخچـه و فعالیتهـای پژوهشـگاه ارائـه داد.
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وی با اشاره به این که ساختمان جدید پژوهشگاه به عنوان یکی از
بزرگترین پروژههای عمرانی پژوهشی کشور به زودی افتتاح خواهد
شد از تصویب راهاندازی مرکز جدید نوآوری پژوهشگاه با هدف
کمک به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری محققان در
مشهد مقدس خبر داد.
در ادامه ،دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشگاه با تاکید
بر توجه ویژه محققان به اصول ایمنی محصوالت حاصل از مهندسی
ژنتیک از مرحله طراحی پروژه تا تجاریسازی اظهار داست :در تحقیقات
مهندسی ژنتیک ،این طور نیست که محقق ،صرفا کار پژوهشی و
آزمایشگاهی انجام دهد بلکه از ابتدا تمام مالحظات و بررسیهای الزم
ایمنی زیستی در روند تحقیقات و دستیابی به محصول نهایی مهندسی
ژنتیک انجام میشود که البته شاید یک درصد این قبیل مالحظات و
کنترلها هم در مورد سایر محصوالت رعایت نشود.
دکتر صالحی ،عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم گفت :طبق برخی
گزارشها  30درصد سرطانها که رقم بسیار قابل توجهی است ناشی
از مصرف مواد خوراکی است که الزم است بررسی دقیقی درباره
منشا این سرطانها انجام شود.
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به این که تاثیر
سموم شیمیایی که در کشت محصوالت غیرتراریخته به شدت
مصرف میشوند در بروز سرطانها و بسیاری از بیماری های دیگر
اثبات شده است ،اظهار داشت :حدود  26سال از آغاز کشت انبوه
محصوالت تراریخته در دنیا میگذرد و حداقل از یکی ،دو دهه قبل
از آن ،تحقیقات و آزمایشهای متنوعی در زمینه این محصوالت
انجام شده بوده که طی این همه سال حتی یک گزارش و مقاله
علمی معتبر مبنی بر عدم سالمت و تاثیر این محصوالت در بروز
بیماریها ارائه نشده است .در جلسه ای که اخیرا با حضور مسووالن
دستگاههای مختلف داشتیم ،معاون تحقیقات و فناوری وزیر
بهداشت که مطالعات وسیعی درباره سرطانها دارد تاکید کرد که
طی بررسیهای خود حتی یک مقاله یا گزارش معتبر مبنی بر تاثیر
محصوالت مهندسی ژنتیک در بروز سرطانها مشاهده نکرده است.
دکتر خوشخلقسیما اظهار داشت :در سالی که به عنوان جهش
تولید نامگذاری شده به باالترین حجم رخدادهای تراریخته از جمله

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

 100رخداد برنج و  40رخداد سیبزمینی تراریخته دست یافتهایم و
روزآمدترین فناوریهای این حوزه را در اختیار داریم و انتظار ما از
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی این است که با پیگیری اجرای
قوانین مصوب در این حوزه مثل قانون ملی ایمنی زیستی و سیاستها
و راهبردهای اجرایی آن و نیز مصوبات قانون برنامه پنج ساله ،کمک
کنند تا مجوز تولید محصوالت تراریخته در کشور صادر شود.
دکتر قرهیاضی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه و رییس انجمن ایمنی
زیستی هم که بر سالمت محصوالت تراریخته دارای مجوز تاکید
دارد و مصرف آنها را نه تنها ،بی خطر و مناسب که غیر قابل اجتناب
میداند ،تصریح کرد :از  ۱۰قلم اصلی واردات کشور ،هفت قلم به
محصوالت کشاورزی اختصاص دارد که سه قلم آنها را محصوالت
تراریخته تشکیل میدهد.
وی با بیان این که تقریبا هیچ نمونه غیرتراریختهای از محصوالت
تراریخته وارداتی کشور در بازارهای جهانی وجود ندارد ،اظهار
داشت :با توجه به محدودیت آب و اراضی قابل کشت کشور،
امکان خودکفایی در تولید چنین محصوالتی با کاشت نمونههای
غیرتراریخته وجود ندارد؛ اما استفاده از فناوری مهندسی ژنتیک و
کشت گونههای مقاوم به خشکی و  ...که عملکرد باالتری نسبت به
ارقام غیرتراریخته دارند ،این امکان را به ما میدهد که بدون نیاز به
افزایش قابل توجه زمینهای کشاورزی و آب مصرفی ،بخشی از نیاز
وارداتی خود را از طریق تولید داخلی تامین کنیم.
نمایندگان جدید عضو شورای ملی ایمنی زیستی پس از این نشست
با حضور در بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه در گفتوگو
با محققان از نزدیک با دستاوردها و توانمندیهای هر بخش در
حوزههای متنوع زیست فناوری کشاورزی آشنا شدند.
راهاندازی سیستم تولید بذور هیبرید خیار از طریق هاپلوئیدی
و اصالح معکوس ،تولید الینهای نوترکیب باسیلوس سوبتلیس
بیان کننده آنزیم پروتئاز ،سالمسازی ارقام زردآلو ،زیتون و بادام،
زیست مهندسی ساختار ریشه برنج ،معرفی ژنوتیپهای پرمحصول
شیرین بیان ،تولید نانوآفتکش گیاهی بر پایه آزادیراختین (چریش)،
دانش فنی تولید اسید هیومیک از باگاس نیشکر به روش کشت و
هضم غوطه وری ،دانش فنی تولید سریع بیوکمپوست غنی شده
از پسماندهای برنج ،تولید الین سلولی بیان کننده آنزِیم ، Cas9
تولید بیوراکتور ارزان قیمت جهت کشت سلول و بافتهای گیاهی،
دانش فنی ریز ازدیادی گیاه سماق ،دانش فنی افزایش مواد موثر
استویوزاید در گیاه استویا از جمله دستاوردهای شاخص اخیر
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است که در بازدید
اعضای جدید ناظر شورای ملی ایمنی زیستی در
خصوص این دستاوردها و دیگر فعالیتهای
در حال انجام ارائه شد.
در ایـن بازدیـد همچنیـن گزارشـی
در خصـوص دسـتاوردهای
حاصلشـده در انتقـال
فناوری و دانش فنی
بـه شـرکتهای
بخـش خصوصـی
شـد
ارائـه
کـه از جملـه آنهـا
تولیـد آنزیمهـای مـورد
اسـتفاده در خـوراک طیـور
و آبزیـان ،دانـش فنـی
تولیـد الینهـای
والدینـی بذور
هیبریـد فلفـل
دلمـهای از
طریـق سیسـتم
هاپلوئیـدی ،دانـش فنی
بهرهبـرداری و بهینهسـازی
سیسـتم هاضـم نیمـه خشـک از
نـوع پلاگ فلـو در تعامـل بـا شـهرداری
اصفهـان ،فنـاوری تولیـد و فرموالسـیون جدید
پروبیوتیـک گیاهی (بیوکنتـرل /بیوفرتیالیزر) مبتنی
بـر سـویههای بومـی قـارچ تریکودرمـا ،دانـش فنـی کاشـت بـذری،
بهبـود ریشـهای و افزایـش مـواد موثـر اسـتویوزاید در گیـاه اسـتویا،
تامیـن علوفـه بـا سـالیکورنیا طلای سـبز شـور هزارها و فنـاوری تولیـد
نانـو آفتکـش گیاهی بر پایـه آزادیراختـن (چریش) بـه دکتر صالحی
و دکتـر اعظمـی ارائـه شـد.
اعضای ناظر شورای ملی ایمنی زیستی در پایان با ابراز خرسندی
از تالشها و دستاوردهای موفق محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ،عمق تالش و نوآوری محققان پژوهشگاه را مایه مباهات
و غرور ملی توصیف و بر ضرورت حمایت از توسعه فعالیتهای
پژوهشی و تجاریسازی دستاوردهای فناوری پژوهشگاه تاکید کردند.
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بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت امور زیستی مرکز همکاری
های تحول و پیرشفت از پژوهشگاه
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی روز  29شــهریور
مــاه  ،99میزبــان جمعی از مدیران و کارشناســان
معاونــت امــور زیســتی مرکــز همــکاری
هــای تحــول و پیشــرفت
و
ریاســت جمهــوری
انســتیتو پاســتور
ایــران بــود.
بــه گــزارش
روابط

عمومی
پژوهشگاه
بیوتکنولوژی
کشاورزی،
بازدیدکننــدگان در
بــدو ورود بــه

پژوهشگاه
پــس از اســتقبال
و خیرمقــدم رئیــس
و معــاون پژوهشــی
پژوهشــگاه در بخــش تحقیقاتی
کشــت بافــت حضــور یافتنــد و
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بــا توضیحــات دکتــر شــریعت پناهــی ،رییــس بخــش بــا آخریــن
دســتاوردها و فعالیتهــای بخــش آشــنا شــدند.
فنــاوری تکثیــر و تولیــد نهــال خرمــا رقــم مجــول ،طــرح سالمســازی
ارقــام مختلــف باغــی ،طــرح تولیــد بــذور هیبریــد بــا توســعه
سیســتمهای هاپلوئیــدی از جملــه فناوریهــای منتقــل شــده
محققــان ایــن بخــش بــه واحدهــای تولیــدی خصوصــی اســت کــه
توســط دکتــر شــریعت پناهــی معرفــی شــد.
ایــن هیــات در ادامــه بــا حضــور در بخــش مهندســی ژنتیــک بــا
تعــدادی از دســتاوردها و طرحهــای ایــن بخــش از جملــه تولیــد
ارقــام مختلــف ســیبزمینی مقــاوم بــه آفــات از طریــق مهندســی
ژنتیــک ،اصــاح گیــاه روغنــی گلرنــگ از لحــاظ میــزان عملکــرد
(افزایــش تولیــد روغــن) ،ارتقــای کیفیــت روغــن و افزایــش پایــداری
آن و همچنیــن تولیــد امــگا  3در گلرنــگ کــه توســط دکتــر رهنمــا از
اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه معرفــی شــد آشــنا شــدند.
دکتــر هاشــمی ،رییــس بخــش تحقیقــات میکروبــی پژوهشــگاه
هــم در بازدیــد مدیــران مرکــز همکاریهــای
تحــول و پیشــرفت ریاســت جمهــوری بــه معرفــی
دســتاوردها و طرحهــای در حــال اجــرای ایــن بخــش از جملــه
تولیــد انــواع ســموم و کودهــای زیســتی ،تولیــد تقویــت کننــده های
رشــد بــر پایــه ســویه هــای استرپتومایســس و قــارچ تریکودرمــا،
تولیــد کمپوســت از بقایــای محصــوالت کشــاورزی ،راهانــدازی مرکــز
ذخایــر میکروبــی و بحــث طراحــی بیوسنســورها بــرای تشــخیص
ســریع ســموم و نیــز طراحــی و ســاخت هاضمهــای هــوازی تبدیــل
زبالــه بــه بیــوگاز و بــرق و تولیــد بتاکاروتــن و آنتــی اکســیدان
طبیعــی آســتاگزانتین از ریزجلبکهــا ،تولیــد انــواع پروبیوتیکهــا
و خــوراک دام و طیــور از منابــع میکروبــی پرداخــت.
در ادامــه دکتــر حســینی ســالکده ،معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در بازدیــد هیــات از بخــش تحقیقــات
زیســت شناســی ســامانهها بــا اشــاره بــه راهانــدازی و فعالیــت
مرکــز بیوانفورماتیــک کشــاورزی کشــور بــه عنــوان بزرگتریــن
مرکــز از ایــن نــوع در حــوزه زیســت فنــاوری در کشــور گفــت:
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بــا بهرهگیــری از ایــن ســامانه قدرتمنــد امــکان آنالیــز دادههــای
متاژنــوم مــورد نیــاز در تحقیقــات سیســتم بیولــوژی در حــوزه
کشــاورزی در کشــور فراهــم شــده اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه چالــش کمبــود آب و گرانــی نهادههــای
کشــاورزی از موفقیــت محققــان ایــن بخــش در مهندســی زیســتی
ســاختار ریشــه برنــج ب ـرای افزایــش راندمــان مصــرف آب و مــواد
غذایــی خبــر داد و گفــت :در ایــن طــرح ژنهــای مربــوط بــه
افزایــش طــول و تغییــر زاویــه ریشــه از ارقــام بومــی برنــج بــه ارقــام
تجــاری منتقــل شــده کــه بــا اتمــام کامــل ایــن طــرح و تجاریســازی
ایــن فنــاوری در کشــور امــکان صرفهجویــی  30تــا  40درصــدی در
آب و کــود مصرفــی در کشــتزار هــای برنــج فراهــم میشــود.
بخــش نانوفنــاوری از دیگــر بخشهــای تحقیقاتــی پژوهشــگاه
اســت کــه مدیریــت آن را دکتــر مامنــی ،بــر عهــده دارد .مامنــی
در بازدیــد مدیــران مرکــز همکاریهــای تحــول و پیشــرفت
ریاســت جمهــوری از ایــن بخــش از طرحهــای دســتیابی بــه
فرموالســیون کودهــای آهســته رهــش و ســموم بــا بهــره وری بــاال
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و نانوریزمغذیهــا ،اســتفاده از ضایعــات کشــاورزی مثــل کاه و
کلــش برنــج ب ـرای ســاخت نانومــواد از جملــه نانوســیلیکا ،طراحــی
و ســاخت نانوسنســورهای تشــخیص نیتریــت و نیتــرات و ســموم
و فرمولــه کــردن آنزیمهــا بــرای رهایــش هدفمنــد در دســتگاه
گــوارش دام برحســب شــرایط مــورد نیــاز بــه عنــوان برخــی از
طرحهــای شــاخص اج ـرا شــده و در حــال انجــام بخــش خبــر داد.
دکتــر بابــک ناخــدا ،رییــس بخــش فیزیولــوژی ملکولــی پژوهشــگاه
هــم در معرفــی طرحهــای شــاخص تحقیقاتــی بخــش بــه طــرح
کشــت گیاهــان شورپســند ماننــد گیــاه ســالیکورنیا در اراضــی
غیرزراعــی و شــور ،تکثیــر گیاهــان زینتــی گالیــل و لیلیــوم ،افزایــش
عملکــرد گیــاه اســتویا و فعالیتهــای متنوعــی کــه در زمینــه
اســمارت فودهــا (گیاهــان فرامــوش شــده) ماننــد ارقــام مختلــف
ارزن و ســورگوم اشــاره کــرد.
بازدیدکننــدگان در پایــان از گلخانــه گیاهــان تراریختــه و ســاختمان
جدیــد و در شــرف افتتــاح پژوهشــگاه کــه یکــی از بزرگتریــن
پروژههــای عمرانــی بخــش پژوهــش کشــور اســت بازدیــد کردنــد.
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همکاری پژوهشگاه و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی و حفظ منابع
طبیعی در خراسان جنوبی
فرسـایش خـاک ،هـر سـاله ،چنـد برابـر درآمـد نفتـی
بـه اقتصـاد کشـور ضـرر مـی زنـد رییـس بخـش
تحقیقـات فیزیولـوژی مولکولـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا هشـدار
نسـبت بـه عواقب غیرقابـل جبران
فرسـایش خـاک کشـور کـه
میـزان خسـارت آن بـه
 56میلیـارد دالر در
سـال میرسـد
اظهار داشـت:
کشـت
بـا
گیاهـان جایگزیـن
از جملـه گرسهـای
علوفـهای و کاهـش فشـار بـه
مراتـع مـی تـوان نـرخ فرسـایش
خـاک در کشـور را کاهـش داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دکتـر بابـک ناخـدا
کـه در بازدیـد مدیرعامـل و جمعـی از مدیـران
شرکت"توسـعه بینالمللـی اقتصـادی و عمرانـی اقلیـم خراسـان
جنوبـی" از دسـتاوردها و توانمندیهـای بخـش فیزیولـوژی
مولکولـی پژوهشـگاه سـخن میگفـت ،خاطرنشـان کـرد:
محققـان پژوهشـگاه در راسـتای رفـع مشـکالت موجـود در ایـن
حـوزه ،فعالیتهـای گسـتردهای را در زمینـه تولیـد و توسـعه
کشـت گیاهـان جایگزیـن در مناطـق مختلـف کشـور در دسـت
اجـرا دارنـد کـه میتوانـد ضمـن رونـق بخشـیدن بـه کشـاورزی
در اراضـی نامسـاعد و مناطـق کـم آب و خشـک کشـور بـه
کاهـش رونـد فرسـایش خـاک و بهرهبـرداری از محـدود منابـع
آبـی موجـود کمـک کنـد.
وی گفـت :از جملـه دسـتاوردهای محققـان ایـن بخـش ،تولیـد
 11جنـس و گونـه مختلـف گرسهـای علوفهای سردسـیری اسـت
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کـه در مناطـق سـرد و کـم آب قابـل کشـت بـوده و بـا تامیـن
علوفـه مـورد نیـاز دامهـا از تعـرض بـه مناطـق طبیعـی و مراتـع
میکاهنـد .ایـن گیاهـان با پوشـش مناسـب سـطح خـاک در طول
سـال از فرسـایش خـاک و تخریـب بیرویـه اراضـی مرتعـی نیـز
جلوگیـری میکننـد.
ناخـدا تصریـح کـرد :یکـی دیگـر از محورهـای فعالیـت ایـن
بخـش ،کار روی گیاهـان هالوفیـت (شورپسـند) و خشکیپسـند
(زئوفیـت) اسـت کـه در ایـن راسـتا میتـوان بـه فعالیتهـای
پژوهشـی وسـیعی کـه در زمینـه گیـاه سـالیکورنیا انجامشـده،
اشـاره کـرد .کشـت آزمایشـی ایـن گیـاه در زمین هـای غیرزراعی
و نامسـاعد در چند اسـتان کشـور با موفقیت انجام شـده اسـت.
ایـن گیـاه کـه بـه نمـک سـبز موسـوم اسـت بـا آبهـای شـور
نامتعـارف و آب دریـا قابـل آبیـاری اسـت و بـا کشـت آن ضمـن
ایجـاد پوششـی سـبز در مقابـل توفـان و گسـترش بیابـان ،زمینـه
خوبـی هـم بـرای درآمدزایـی کشـاورزان در مناطـق نامسـاعد و
محـروم فراهـم میشـود.
رییـس بخـش فیزیولـوژی مولکولـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی خاطـر نشـان کـرد :یکـی دیگـر از زمینههـای اصلـی
فعالیـت بخـش ،کار روی گیاهانـی ماننـد ارزن و سـورگوم
اسـت .ایـن گیاهـان طـی قرنهـای متمـادی ،جایـگاه ویـژه ای
در کشـاورزی سـنتی و بومـی مناطـق مختلـف دنیـا داشـته انـد
امـا پـس از انقلاب سـبز ،کشـت آنهـا آن چنـان افـول کـرده کـه
از آنهـا بـه عنـوان گیاهـان یتیـم یـا فرامـوش شـده یـاد میشـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه بـا افزایـش محدودیـت کشـت محصوالتـی
مثـل گنـدم و برنـج و ذرت از یـک طـرف و شناسـایی خـواص
فوقالعـاده ایـن گیاهان فراموش شـده در سـالهای اخیر شـاهد
اقبـال مجـدد بـه آنهـا هسـتیم ،اظهـار داشـت :ایـن گیاهـان کـه
بـه دلیـل فوایـد متعـدد بـه عنـوان "اسـمارت فـود" هـم شـناخته
میشـوند ،هـم بـه سلامت مصـرف کننـده ،هم بـه حفـظ محیط
زیسـت و هـم بـه معیشـت کشـاورزان کمـک میکننـد .در ذکـر
خـواص سلامت بخـش ایـن گیاهـان همیـن بس که مثلا ارزن دم
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روباهـی چنـد برابـر اسـفناج ،آهن دارد،ارزن انگشـتی ،سـه برابر
شـیر ،کلسـیم ،ارزن مرواریـدی ،دو برابـر شـیر ،پروتئیـن و ارزن
کـودا هـم  10برابـر برنـج ،فیبـر دارد .ناخـدا بـا اشـاره بـه توجـه
ویـژه دولـت هند به توسـعه کشـت ایـن قبیـل گیاهـان جایگزین
بـرای تامیـن ریزمغذیهـای مـورد نیـاز مـردم خصوصـا کـودکان
گفـت :ارزنهـا کـه فعالیـت گسـترده ای در زمینـه معرفـی ارقام
سـازگار بـا اقلیـم ایـران و تولیـد بـذر آنهـا در پژوهشـگاه انجـام
شـده اکثـرا بـه عنـوان کشـت دوم بعـد از گنـدم قابـل کشـت
هسـتند و ظـرف  42تـا  65روز هـم میرسـند و ضمـن ایـن کـه
نیـاز بـه سـم و کـود ندارنـد ،آب بسـیار کمـی نیـز مصـرف مـی
کننـد.
بـه دلیـل اهمیـت ایـن گیـاه سـال  2023از سـوی سـازمان ملـل
متحـد بـه عنـوان سـال بینالمللـی ارزن نامگـذاری شـده اسـت.
مهـدی سـاقی ،مدیرعامـل شـرکت توسـعه بینالمللـی اقلیـم
خراسـان جنوبـی کـه یکـی از بزرگتریـن واحدهـای کشـت و
صنعـت در جنـوب شـرق کشـور اسـت با ابـراز عالقمندی نسـبت
بـه کشـت گیاهـان جایگزیـن در خراسـان جنوبـی اظهار داشـت:
بـا کشـت گسـترده ایـن گیاهـان در اسـتان کم برخوردار خراسـان
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جنوبـی ،میتـوان بـه تامیـن معیشـت و جلوگیـری از مهاجـرت
کشـاورزان و خانوادههـای آنهـا کمـک کـرد وی کـه برای بررسـی
زمینـه هـای همـکاری و دریافـت دانـش فنـی و فناوریهـای
مختلـف از پژوهشـگاه از بخشهـای تحقیقاتـی نانوفنـاوری،
کشـت بافـت ،مهندسـی ژنتیـک ،بیوتکنولـوژی میکروبـی و
سیسـتم بیولـوژی پژوهشـگاه هـم بازدیـد کـرد در نشسـتی بـا
قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه و روسـای بخشهـای مختلـف
تحقیقاتـی اظهـار داشـت :هلدینـگ توسـعه اقتصـادی و عمرانـی
اقلیـم خراسـان جنوبـی در زمینـه تولیـد شـیر شـتر و انـواع
فرآوردههـای لبنـی ،شیرخشـک و ...از آن ،پـرورش شـترمرغ،
بوقلمـون ،بلدرچیـن و بـز و گوسـفند ،توسـعه مراتـع ،پـرورش
ماهـی تیالپیـا ،تولیـد عنـاب ،گل رز و  ...فعالیـت دارد.
تلاش ایـن مجموعـه توسـعه پایـدار منطقـه ،ایجـاد اشـتغال
و کمـک بـه مانـدگاری جمعیـت در ایـن اسـتان مـرزی اسـت.
در پایـان ایـن نشسـت مقـرر شـد فهرسـتی از نیازمندیهـا و
زمینههـای مـورد عالقـه همـکاری تحقیقاتـی و فنـاوری ایـن
هلدینـگ بـزرگ کشـت و صنعـت بـا پژوهشـگاه ارائـه و طـی
تفاهمنامههایـی اجرایـی شـود.
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بازدید قائم مقام فناوری پژوهشگاه از مرکز نوآوری رشیف
قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی  19آبــان مــاه  ،99در راســتای
بررســی زمینههــای همــکاری
مشــترک و بهرهگیــری از تجــارب
مرکزنــوآوری شــریف در
مراکــز
راهانــدازی
نــوآوری تخصصــی
در پژوهشــگاه
ایــن
از
مجمو عه
بازدیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط
عمومــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
دکتــر پژمــان آزادی در ابتــدای
ایــن بازدیــد در نشســتی بــا
مهنــدس شــادمانی و مهنــدس
شمســائی ،مدیــر و
معــاون ایــن مرکــز در
خصــوص مدلهــای
فعالیــت مرکــز و نحــوه
تعامــل آن بــا شــرکتها
و همچنیــن معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری بحــث و
تبادلنظــر کــرد .ایســتگاه نــوآوری شــریف

از جملــه مراکــز نــوآوری کشــور اســت کــه از مردادمــاه 97
بــا هــدف ایجــاد بســتری بــرای اســتقرار شــرکتهای نوپــا،
اســتارتآپها ،شــتابدهندهها ،صندوقهــای پژوهــش
و فنــاوری و دیگــر مجموعههــای فعــال در زیســت بــوم
فناورانــه کشــور بــا مســاحتی بالــغ بــر  ۲۷هــزار متــر مربــع
راهانــدازی شــده اســت .ایــن مجموعــه شــامل یــک صنــدوق
پژوهــش و فنــاوری ،شــش شــتابدهنده ،دو مرکــز نــوآوری،
 52شــرکت و پنــج فضــای کاری مشــترک اســت و از امکاناتــی
نظیــر مشــاوران حقوقــی و مالــی ،اینترنــت نامحــدود و فضــای
ورزشــی و رفاهــی برخــوردار اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن بازدیــد ضمــن آشــنایی بــا
فعالیتهــای ایســتگاه نــوآوری شــریف و بازدیــد از امکانــات
و بخشهــای مختلــف آن نشســتی هــم بــا مهنــدس آقائــی،
مدیــر شــتابدهنده تخصصــی توانــا از مجموعههــای مســتقر
در مرکــز داشــتیم.
آزادی تصریــح کــرد :ایــن شــتابدهنده تخصصــی دارو و
مکمــل از اوایــل ســال  ۱۳۹۹فعالیــت خــود را در حــوزه دارو،
مکمــل ،واکســن و فرآوردههــای طبیعــی آغــاز کــرده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن کــه شــتابدهنده توانــا از امکانــات مختلــف
آزمایشــگاهی ،پایلوتــی و اتاقهــای تمیــز ســاخت محصــوالت
داروئــی برخــوردار اســت ،زمینــه خوبــی بــرای همــکاری
مشــترک بیــن ایــن ایســتگاه و پژوهشــگاه وجــود دارد؛ لــذا
مقــرر شــد مدیــران ایــن مجموعــه هــم بازدیــدی از پژوهشــگاه
داشــته باشــند کــه طــی آن زمینههــای همکاریهــای مشــترک
فیمابیــن بررســی شــود.

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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قائم مقام فناوری پژوهشگاه خرب داد:

حامیت پژوهشگاه از تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان
در قالب رشکتهای اسپینآف ( )spin-off

قائم مقام نوآوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از آمادگی و
برنامهریزی پژوهشگاه برای حمایت از تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی محققان پژوهشگاه در قالب شرکتهای اسپینآف ( spin-
 )offو همکاری شتابدهندههای تخصصی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پی
بازدید چندی پیش قائم مقام فناوری پژوهشگاه از مرکزنوآوری شریف
که در راستای بررسی زمینههای همکاری مشترک و بهرهگیری از تجارب
مرکزنوآوری شریف در راهاندازی مراکز نوآوری تخصصی در پژوهشگاه
صورت گرفت ،معاون این مرکز در رأس هیأتی شامل مدیرعامل و مدیر
تحقیق و توسعه شتابدهنده توانا  ۲۷آبان  ،99از پژوهشگاه بازدید کردند.
مهندس شمسایی معاون مرکز نوآوری شریف ،مهندس آقائی و دکتر
میرزائی مدیر عامل و مدیر تحقیق و توسعه شتابدهنده دارو و مکمل
توانا از شتابدهندههای تخصصی مرکز نوآوری شریف ضمن بازدید
از بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
نشستی با حضور دکتر حسینی سالکده ،معاون پژوهشی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشگاه ،دکتر
هاشمی ،رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و دکتر مأمنی،
رییسبخشتحقیقاتنانوبیوتکنولوژیپژوهشگاهبازمینههایتحقیقاتی،
دستاوردهای تحقیقاتی و طرحهای در حال اجرای پژوهشگاه در حوزههای
زیست فناوری میکروبی ،نانوفناوری و دارویی آشنا شدند.
در ادامه مدیرعامل و مدیر تحقیق و توسعه شتابدهنده توانا هم
گزارشی در خصوص زیرساختها ،امکانات و برنامهها و مدلهای
همکاری شتابدهنده ارائه کردند.
دکتر پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در پایان این بازدید در خصوص زمینههایی همکاری
پژوهشگاه با شتابدهنده توانا و مباحث مطرح شده در این نشست
گفت :شتابدهنده تخصصی توانا از اوایل سال  ،99فعالیت خود را در
حوزه دارو ،مکمل ،واکسن و فرآوردههای طبیعی آغاز کرده است .با
توجه به زیرساختها و تجهیزات مناسب شتابدهنده از قبیل امکانات
آزمایشگاهی ،پایلوتی و اتاق های تمیز ساخت محصوالت داروئی،
زمینههای خوبی برای همکاری مشترک در زمینه تجاریسازی دانش

فنی و دستاوردهای تحقیقاتی
پژوهشگاه وجود دارد.
وی خاطرنشـان کرد:
در ایـن نشسـت،
پروپوزالـی شـامل
زمینههـای پیشـنهادی
همکاریهـای مشـترک از
سـوی مدیران شـتابدهنده
ارائـه شـد کـه
امیدواریـم بـا
ارزیابـی آنهـا
بتوانیـم کار در
یـک یـا دو زمینـه را
عملیاتـی کنیـم.
آزادی در پایان با اشاره به
آمادگی پژوهشگاه برای حمایت از
تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان
این مجموعه در قابل شرکتهای اسپینآف
تاکید کرد :دستاوردهای پژوهشی متنوعی با سطوح بلوغ فناوری
( )TRLمختلف در بخشهای مختلف پژوهشگاه وجود دارد که
امیدواریم با همکاری شتابدهنده توانا بتوانیم در قالب سرمایهگذاری
ریسک پذیر آنها را به مرحله تولید برسانیم.
دکتر آزادی اظهار داشت :پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درصدد
است به منظور حمایت از شرکتهای نوپا و استارتآپ های حوزه
زیست فناوری کشاورزی ،مراکز نواوری تخصصی راهاندازی کند و در
این راستا بازدیدهایی را از مراکز نوآوری موفق کشور در دستور کار
قرار داده است.
ابتدای این بازدید در نشستی با مهندس شادمانی و مهندس شمسائی،
مدیر و معاون این مرکز در خصوص مدلهای فعالیت مرکز و نحوه
تعامل آن با شرکتها و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری بحث و تبادل نظر شد.
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با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست
کمیسیون هامهنگی شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل جلسه داد
کمیســیون هماهنگــی شــورای ملــی ایمنــی
زیســتی ،صبــح امــروز بــا حضــور معــاون
رییــس جمهــور و رییــس ســازمان
محیــط
حفاظــت
دبیــر
زیســت،
شــورای ملــی ایمنــی
زیســتی ،قائــم
مقــام ســازمان
تحقیقات،
آمــوزش و ترویــج
کشــاورزی ،رییــس
شــورای ســامت صــدا و
ســیما ،رییــس پژوهشــگاه
مهندســی
ملــی
ژنتیــک و زیســت
فنــاوری و مســئولین
ایمنــی زیســتی وزارت علــوم
و بهداشــت در ســازمان حفاظــت

داد.
جلســه
تشــکیل
زیســت
محیــط
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،کمیســیون هماهنگــی شــورای ملــی ایمنــی
زیســتی یکــی از ارکان مهــم ایــن شوراســت کــه مصوبــات
شــورا را پیــش از طــرح در جلســات شــورا کــه بــه ریاســت
معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار میشــود ،مــورد بحــث
و بررســی قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه بــه زودی
یازدهمیــن جلســه شــورای ملــی ایمنــی زیســتی بــه ریاســت
دکتــر جهانگیــری ،معــاون اول رییــس جمهــور برگــزار خواهــد
شــد ،مصوبــات شــورا در ایــن جلســه مــورد بحــث بررســی
قــرار گرفتنــد .از جملــه مباحــث مهــم مطــرح در ایــن جلســه
موضــوع برچس ـبگذاری محصــوالت تراریختــه از جملــه روغــن
نباتــی ،دســتورالعمل آزمایشــات میدانــی محصــوالت تراریختــه
و هماهنگــی دســتگاههای ذیصــاح در فراینــد صــدور مجــوز
بــه ایــن محصــوالت بودنــد .رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه حکــم معــاون اول رییــس جمهــور ،دبیــر و
ســخنگوی شــورای ملــی ایمنــی زیســتی اســت کــه مســوولیت
تنظیــم مصوبــات ایــن شــورا را بــر عهــده دارد.

• مرحله جدید توزیع سبد کاال بین کارکنان پژوهشگاه
مرحله جدید توزیع سبد کاالی حمایتی بین کارکنان غیر عضو هیات علمی پژوهشگاه اجرا شد.
دکتر فواد مرادی ،مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم این مطلب به روابط عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :در راستای طرح حمایتی اهدای سبد کاالی پروتئینی به همکاران که هر سه ماه یک بار اجرا می شود به
 ۷۴نفر از همکاران غیر عضو هیات علمی سبد کاال شامل دو بسته مرغ ،یک کیلوگرم گوشت ،یک کیلوگرم روغن ،یک کیلوگرم نخود،
یک کیلوگرم عدس و یک شانه تخم مرغ  ۳۰عددی تعلق گرفت.
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مرحله هفتم تست تشخیص کووید  19در پژوهشگاه انجام شد
مرحله هفتم تست تشخیص کووید  19پیرو مصوبه کارگروه کرونای
پژوهشگاه به منظور شناسایی موارد ابتال و حصول اطمینان کامل از
سالمت کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شد.
دکتر فواد مرادی ،دبیر کارگروه کرونای پژوهشگاه با اعالم این مطلب
به روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :در راستای
تستهای دورهای که از ابتدای شیوع کووید  19به طور مستمر در
پژوهشگاه انجام میشود ،در  10آبان ماه  ،99مجددا تست  PCRروی
تمامی اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان پژوهشگاه انجام شد
و نتیجه تست روز  12آبان ماه  99به اطالع همکاران رسید.
وی خاطرنشان کرد :با هدف تسهیل دسترسی همکاران به تست  PCRو
تشخیص کرونا بدون مراجعه به مراکز درمانی که میتواند خطر آلودگی
افراد سالم به ویروس را به شدت افزایش دهد در این مرحله نیز تیمی
از کارشناسان یکی از معتبرترین آزمایشگاههای تشخیص طبی استان در
پژوهشگاه حضور یافتند و در محوطه باز و در شرایطی کامال ایمن و بدون
هرگونه ازدحام که دقت را کاهش میدهد تست  PCRرا انجام دادند.
مرادی تصریح کرد :براساس مصوبات کارگروه کرونا ،همکارانی که
در هر مرحله تست کرونای آنها مثبت بوده مدت  14روز مرخصی
ویژه دریافت میکنند و طی این دوره از بسته حمایتی شامل اقالم
مختلف بهداشتی بهرهمند میشوند .این گروه از همکاران در پایان
مرخصی پس از انجام تست مجدد و ارائه تاییدیه پزشکی امکان
حضور در پژوهشگاه را پیدا میکنند.
وی خاطرنشان کرد :عالوه بر تستهای دورهای که به روش سرولوژی
و  PCRدر پژوهشگاه انجام میشود ،وضعیت سالمت همکاران از
طریق تب سنجی روزانه و بررسی عالئم ظاهری نیز کنترل میشود و
همکاران با ریسک باال یا مشکوک به بیماری در هر زمان برای انجام
تست به مراکز تشخیصی ارجاع میشوند.
مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید
کرد :این پژوهشگاه از بدو بروز بیماری کووید  19در کشور با تشکیل
ستاد ویژه ،اجرای دقیق و سختگیرانه تمامی ضوابط و پروتکلهای
ملی پیشگیری و کنترل این بیماری را در دستور کار قرار داده و در این
راستا نسبت به ضدعفونی کامل ساختمان پژوهشگاه ،ساختمان اداری
و تمام محوطه پژوهشگاه به صورت هر روزه (پس از پایان ساعت

و

اداری) طبق آخرین دستورالعملهای بهداشتی
تاکیدات مراجع بهداشتی بینالمللی اقدام
میشود.
وی خاطرنشان کرد :عالوه بر این ظروف
حاوی محلولها و ژل ضدعفونی
در بخشهای مختلف
پژوهشگاه تعبیه و
حوضچه ضدعفونی
کفشها هم در ورودی
ساختمانها مستقر شده است.
همچنین بستههای اقالم پیشگیری
شخصی شامل ژل ضدعفونی ،ماسک و
دستکشبینهمکارانتوزیعشدهاست.
مرادی تصریح کرد :براساس
مصوبه کارگروه کروناویروس
پژوهشگاه ،همکاران و
مراجعان تنها با داشتن ماسک و
دستکش مجاز به حضور در پژوهشگاه
هستند و در صورت به همراه نداشتن این
اقالم در بدو ورود نسبت به ارائه دستکش و ماسک
به آنها اقدام میشود .از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای
انتقال ویروس کووید  19تبسنجی روزانه همکاران و مراجعان
در ورودی پژوهشگاه و جلوگیری از ورود افراد در صورت داشتن عالئم
ابتال از قبیل تب ،سرفه و یا تنگی نفس است.
وی افزود :به منظور پیشگیری از ابتالی کارکنان و خانواده های آنها
به کووید  19نسبت به توزیع دورهای سبد کاالهای پروتئینی بین
همکاران نیز اقدام شده است.
مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
پایان با اشاره به روند نگرانکننده شیوع کووید  19در کشور طی
هفتههای اخیر ابراز امیدواری کرد که با رعایت مسووالنه و جدیتر
توصیههای بهداشتی و دستورالعملهای ستاد ملی کرونا توسط آحاد
مردم شاهد مهار هر چه سریعتر این بیماری منحوس در کشور باشیم.
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ویزیت رایگان همکاران مبتال به کرونا توسط پزشک متخصص
با هماهنگی صورت گرفته توسط پژوهشگاه ،کارکنان مبتال به کرونا
که در مرخصی استعالجی به سر میبرند میتوانند طی دوره درمان
از ویزیت رایگان پزشک متخصص عفونی استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،این
پژوهشگاه از بدو بروز بیماری کووید  19در کشور با تشکیل
کارگروه ویژه ،ضمن اجرای دقیق و سختگیرانه تمامی ضوابط و
پروتکلهای ملی پیشگیری و کنترل این بیماری از جمله ضدعفونی
روزانه ساختمانها و تمام محوطه پژوهشگاه ،توزیع بسته اقالم
پیشگیری شخصی شامل ژل ضدعفونی ،ماسک و دستکش بین
همکاران ،تعبیه حوضچه ضدعفونی کفشها در ورودی ساختمانها
و قرار دادن ظروف حاوی محلولها و ژل ضدعفونی در بخشهای
مختلف پژوهشگاه و همچنین کنترل مستمر سالمت کارکنان هنگام
ورود به پژوهشگاه ،تاکنون طی هفت دوره با دعوت از تیمهای

تخصصی زبده به پژوهشگاه نسبت به انجام رایگان تست تشخیص
کووید  19برای تمام همکاران اقدام کرده است.
عالوه بر تست های دورهای به روش سرولوژی و  ،PCRوضعیت
سالمت همکاران از طریق تبسنجی روزانه و بررسی عالئم ظاهری
نیز کنترل میشود و همکاران با ریسک باال یا مشکوک به بیماری
برای انجام تست به مراکز تشخیصی ارجاع داده میشوند.
براساس مصوبات کارگروه کرونای پژوهشگاه ،همکارانی که تست
کرونای آنها مثبت بوده مدت  14روز مرخصی ویژه دریافت
میکنند و با تاکید ریاست پژوهشگاه طی این دوره ،ضمن پیگیری
مستمر روند بهبودی آنها از بسته حمایتی شامل اقالم مختلف
بهداشتی هم بهرهمند میشوند .این گروه از همکاران در پایان
مرخصی پس از انجام تست مجدد و ارائه تاییدیه پزشکی امکان
حضور در پژوهشگاه را پیدا میکنند.

طرح پایش سالمت کارکنان پژوهشگاه اجرا شد
طـرح پایـش سلامت کارکنـان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی شـامل تسـتهای تشـخیصی و مشـاورههای
سلامت در  16و  17آذرمـاه  99در روز متوالـی اجـرا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در ایـن طـرح که با حضور پزشـک و کارشناسـان
سلامت در محـل پژوهشـگاه برگـزار شـد ،تمـام کارکنـان
پژوهشـگاه اعـم از اعضـای هیـات علمـی و کارکنـان
بخشهـای مختلـف علاوه بـر ویزیـت پزشـک ،تحـت
تسـتهای سـنجش آنتـی بادیهـای  IgGو  IgMجهـت
بررسـی سـطح ایمنـی در برابـر کرونـا ،سـنجش دی دایمـر،
 ،UA ،DIFF ،CBCلیپیـد پروفایـل ،سـنجش قنـد،
آنزیمهـای کبـدی و  ،CPRمگنتیـک آناالیـزر قـرار گرفتند.
ارائـه برنامـه غذایـی توسـط متخصـص تغذیـه و برنامـه ورزشـی توسـط متخصـص طب ورزشـی از دیگر خدمـات ارائه شـده در ایـن مرحله از
پایش سلامت کارکنـان بود.
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پائیز 139۹

نقش  HY5در محافظت در برابر نور زیاد در گیاهان

پریسا کوباز

گیاهــان نمیتواننــد بــدون نــور یــا بــا نــور فراتــر از یــک آســتانه
خــاص زندگــی کننــد .شــدت نــور زیــاد بــه طــور مســتقیم بــه
دســتگاه فتوســنتزی آســیب میرســاند .عــاوه بــر ایــن ،نــور زیــاد
منجــر بــه تولیــد گونههــای فعــال اکســیژن و آســیب گســترده در
ســلول میشــود .یکــی از راههایــی کــه در آن گیاهــان بــه تنــش
نــور زیــاد پاســخ میدهنــد ،تبدیــل بخشــی از نــور اضافــی بــه گرمــا
از طریــق خامــوش کــردن غیــر فتوشــیمیایی (Non Photochemical
 )Quenchingیــا  NPQاســت .در فضــای بــاز ،شــدت نــور میتوانــد
از نظــر زمــان وفضــا بســیار متفــاوت باشــد .یــک قســمت از گیــاه
میتوانــد اســترس نــور زیــادی را تجربــه کنــد در حالــی کــه قســمت
دیگــری ســایه دارد .ایــن قســمت ســایهدار از گیــاه ممکــن اســت
تنــش نــوری باالیــی را بعــداً تجربــه کنــد.
بنابرایــن ،بــرای گیاهــان ســودمند اســت کــه یــک پاســخ انتقــال
پیــام ( )signalingعمومــی ( )systemicبــه تنــش نــور منطقــهای
داشــته باشــند کــه موجــب آمــاده کــردن کل گیــاه بــرای پاســخ
بهتــر میشــود .اگرچــه چندیــن ایــده در مــورد مکانیســم ایــن
نــوع انتقــال پیــام از طریــق کلســیم یــا گونــه فعــال اکســیژن و
تولیــد اســید آبســیزیک مطــرح شــده اســت .بــا ایــن حــال ،هیــچ
ارتبــاط مســتقیمی بیــن ایــن مکانیســمهای انتقــال پیــام و NPQ
برنامــه ریــزی شــده ســازگار بــا نــور زیــاد شناســایی نشــده اســت.
در ایــن مقالــه از ژورنــال ،Plant Physiologyا  Jiangنشــان داد
کــه گیــاه گوجــه فرنگــی چطــور بــه صــورت برنامهریزیشــده بــه
نــور زیــاد واکنــش میدهــد و مکانیس ـمهای  NPQرا در بخشــی از
گیــاه کــه هنــوز در معــرض نــور زیــاد ق ـرار نگرفتــهاســت ،فعــال
میکنــد .یــک فاکتــور نســخهبرداری ( )Transcription Factorالقــا
شــونده در نــور از یــک بــرگ بــه بــرگ دیگــر حرکــت میکنــد تــا
آنزیمهــای کلیــدی موثــر در  NPQرا فعــال کنــد .بــه شــکل جالــب
توجهــی ،فاکتــور نســخهبرداری  HY5کــه اخی ـرا مــورد توجــه ق ـرا
گرفتــه اســت در مســیر پیامرســانی ســاقه بــه ریشــه در پاســخ
بــه نــور دریافــت شــده از ســاقه نقــش دارد .در مطالعــه دیگــری
نیــز پژوهشــگران  HY5را یــک بخــش اصلــی در تنظیــم  NPQدر
گوجــه فرنگــی معرفــی کردنــد .ایــن ادعــای  Jiangبــرای بررســی

نقــش  HY5بــه عنــوان پیــام آور بــرگ بــه بــرگ در گوجــه فرنگــی
بــود .آنهــا قســمت فوقانــی گیــاه (بــرگ پنجــم تــا هشــتم) را در
معــرض نــور زیــاد قـرار دادنــد .ایــن پیــش تیمــار موجــب شــد بــرگ
چهــارم گیــاه پاســخ بهتــری بــه تیمــار نــور زیــاد کــه بعــدا ایجــاد
شــد ،نشــان بدهــد (شــکل  .)1درپاســخ برنامهریزیشــده در بــرگ
چهــارم رونویســی و ترجمــه آنزیمهــای  NPQافزایــش بیــان یافــت.
تأثیــر اســترس نــور زیــاد و پیــش تیمــار نــور را میتــوان بــا مشــاهده
از دســت دادن کارایــی فتوســنتز از طریــق نســبت ( Fv / Fmشــکل
 ،1تصاویــر پاییــن) مشــاهده کــرد .عــاوه بــر ایــن ،رونویســی HY5
در چهارمیــن بــرگ افزایــش بیــان پیداکــرد تــا پروتئیــن  HY5خــود
موجــب افزایــش بیــان بیشــتر ژن  HY5شــود .بــه منظــور بررســی
نقــش  HY5بــه عنــوان پیــامآور برنامهریزیشــده ،گیاهــان تراریختــه
بــا افزایــش بیــان ایــن ژن و ســرکوب ژن بــه گیاهــان وحشــی پیونــد
زده شــدند .بــه شــکل جالــب توجهــی گیاهــان دارای بخــش باالیــی
وحشــی کــه نشــاندهنده تاثیــر زیــاد  HY5در ایــن سیســتم بــود
و بخــش پایینــی از ژن ســرکوب شــده ،القــا آنزیمهــای  NPQرا در
بــرگ چهــارم نشــان دادنــد .هرچنــد می ـزان القــا از گیــاه وحشــی
کامــل کمتــر بــود ولــی نتایــج نشــان داد ایــن فاکتــور رونویســی
میتوانــد از بخــش باالیــی گیــاه بــه بخــش پایینــی منتقــل شــود.
در نهایــت ثابــت شــد کــه  HY5مــی توانــد بــه طــور مســتقیم بــه
نواحــی کــد کننــده آنزیمهــای  NPQمتصــل شــود.
بــه طــور خالصــه HY5 ،بــه عنــوان یــک ســیگنال سیســتمیک بــرگ
بــه بــرگ در واکنــش ســازگاری بــا نــور زیــاد در گوجــه فرنگــی عمــل
میکنــد .پاســخهای ســریعتر ماننــد ســیگنالهای الکتریکــی یــا
امــواج کلســیم نیــز ممکــن اســت در ایــن فرآینــد نقــش مهمــی
داشــته باشــند ،امــا از دســت دادن پاســخ پرایمینــگ مشــهود در
آزمایشهــای پیونــد ،اســتدالل میکنــد کــه چنیــن انتقــال پیــام
ســریعی در ایــن مــورد از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت.
نویســندگان ایــن مقالــه پیشــنهاد میکننــد داشــتن یــک واکنــش
کندتــر و ماندگارتــر در برابــر نــور زیــاد بــا واســطه حمــل و نقــل
 HY5عــاوه بــر پاســخ ســریع امــا گــذرا ،مفیــد اســت .چنیــن
پاس ـخهایی بــا ســرعتهای مختلــف گیــاه را قــادر میســازند کــه
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هنــگام پاســخ بــه یــک محیــط نــوری کــه همیشــه در حــال تغییــر
اســت ،انعطافپذیــری انطباقــی داشــته باشــد.
ایــن مطالعــه بــرای اولیــن بــار نقــش  HY5را بــه عنــوان یــک
ســیگنال سیســتمیک بیــن اندامهــای دارای فاصلــه از هــم در شــاخه
نشــان داد .ایــن یافتــه پیامدهــای گســتردهای بــرای ســیگنالینگ
سیســتمیک در زیستشناســی گیاهــان دارد .عــاوه بــر عامــل
یــا تنظیمکننــده رونویســی  HY5کــه بــه عنــوان یــک ســیگنال
سیســتمی عمــل میکنــد ،یــک مثــال مشــهور از فاکتــور رونویســی
 FLOWERING TIMEوجــود دارد کــه از بــرگ بــه مریســتم و
گل آذیــن حرکــت میکنــد ELF4 .نیــز یــک فاکتــور رونویســی
اســت کــه از شــاخه بــه ریشــه حرکــت میکنــد و اخی ـرا شناســایی
شــده اســت .پروتئینهــای ترشحشــده کوچکتــر ماننــد RALF
و  CEPنیــز میتواننــد بیــن شــاخه و ریشــه و بالعکــس حرکــت
کننــد .تنظیمکنندههــای رونویســی مشــابه دیگــری نیــز هســتند
کــه میتواننــد بــه عنــوان ســیگنالهای سیســتمی عمــل کننــد.
قــدرت آنهــا در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه میتواننــد بــه طــور
مســتقیم و گســترده بــر شــبکههای رونویســی تأثیــر بگذارنــد .ایــن
تنظیمکنندههــای رونویســی متحــرک ،الگــوی ســیگنالینگ گیاهــی
را فراتــر از هورمونهــا ،ســیگنالهای الکتریکــی ،امــواج کلســیم
و نوکلئوتیدهــای کوچــک گســترش میدهنــد .ماهیــت نشســته
گیاهــان همچنــان روشهــای جالــب ســیگنالینگ را نشــان میدهــد.
شـکل HY5 -بـه عنـوان یـک سـیگنال سیسـتمیک عمـل میکنـد
کـه موجـب افزایـش بیـان  NPQدر بخشهـای سـایهدار گیـاه
میشـود .نـور زیـاد  HY5را القـا میکنـد و موجـب هدایـت آن
بـه سـمت برگهـای در سـایه میشـود .پیـش تیمـار نـوری جلوتر
موجـب کاهـش نسـبت  Fv/Fmدر بـرگ چهـارم پایینی میشـود.
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اثر کشت بادمجان  BTبر ارزش بازار کشاورزی در  5ناحیه مختلف بنگالدش

کتایون زمانی

بادنجان یک سبزی محبوب و دومین محصول مهم کشاورزی در
بنگالدش است .در حدود  150هزار کشاورز کم درآمد به کشت
این محصول مشغول هستند .کشت بادنجان یکی از منابع مهم
درآمد برای کشاورزیهای کوچک و افراد کم درآمد است .بزرگترین
محدودیت تولید بادنجان ،الروهای کاترپیالر ساقهخوار و میوهخوار
هستند .با وجود مصرف آفتکشها ،الروهای کاترپیالر ساقهخوار و
میوه خوار گیاه بادنجان ساالنه موجب از بین رفتن  30تا  60درصد
محصول دربنگالدش میشوند .به منظور مبارزه با این آفت در طی
یک دوره  5-4ماهه کشت بادنجان ،بیش از  80بار از آفتکشها
استفاده میشود که عالوه بر تحمیل هزینههای گزاف برکشاورزان،
برای سالمتی آنان نیز زیان آور است .برای جلوگیری از این ضرر و
زیان ،بادنجان تراریخته  BTتوسط مرکز تحقیقات کشاورزی بنگالدش
( )BARIبا همکاری دو موسسه دیگر ایجاد شد .در سال  2019تاثیر
استفاده از بادنجان اصالح شده ژنتیکی مقاوم به حشره بر ارزش و
بازار مصرف این گیاه در پنج ناحیه مختلف بنگالدش مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد ،کشاورزانی که ارقام بادنجان
اصالح شده دارای ژن BTکاشته بودند  19/ 6درصد محصول بیشتری
درمقایسه با کشاورزانی که ارقام اصالح نشده کاشته بودند برداشت
کردند .این افزایش عملکرد با افزایش درآمد  21/7درصدی همراه بود.
به ازای هر تن محصول ،سود حاصل از استفاده ازبادنجان 1/7 ،BT
درصد بیشتر بود که بیانگر سطوح مختلف مقبولیت درمیان خریداران
عمده و مصرفکنندگان بود .در برخی موارد خریداران آماده بودند
که قیمتهای باالتری را برای بادنجان  BTدر مقایسه با بادنجانهای
فاقد BTبپردازند زیرا میوه سالمتر بود ،درحالی که برخی دیگر قیمت
پایینتری را پرداخت کردند چراکه بادنجان  BTدر بین ارقام محلی
مورد استفاده آنها موجود نبود .هشتاد و سه درصد کشاورزانی که
ارقام بادنجان اصالح شده دارای  BTرا کاشته بودند از مقدار محصول
و بیش از  80درصد آنها از کیفیت محصول به دست آمده راضی
بودند .میزان رضایت از محصول درمیان کشاورزانی که بادنجان اصالح
نشده کاشته بودند  58/7درصد بود و  28درصد آنها اذعان داشتند که
بخش بزرگی از محصول آنها آلوده به الرو کاترپیالر بوده در حالیکه
این نگرانی در مورد ارقام  BTوجود نداشت .به دلیل کیفیت باالتر،

محصول بیشتر و به دنبال آن درآمد بیشتر ،سه چهارم
کشاورزانی که بادنجان اصالح شده را کاشته بودند؛
تصمیم به کشت مجدد ارقام اصالح شده در
فصل بعد را داشتند .بسیاری از این
کشاورزان بر سود بیشتر حاصل
از مصرف کمتر آفتکشها
تاکید داشتند .الزم به
ذکر است که در بین
کشاورزانی که از ارقام اصالح
نشده استفاده میکردند بیش از
 39درصد آنها چیزی در مورد ارقام
بادنجان  BTنشنیده بودند .هرچند
پس از آشنایی با این فناوری و
مزایای آن 71 ،درصد آنها
عالقهمندی خود را
به کشت ارقام
BT
بادنجان
در فصل بعد
ابراز کردند .این
پژوهش نشان میدهد
که بادنجان  BTدر بازار
مورد پذیرش قرار گرفته و میتواند
موجب توسعه پایدار کشاورزی شود.
ازسوی دیگر ،کشت بادنجان  BTاز محیط
زیست حفاظت کرده و امنیت غذایی را افزایش
میدهد .همچنین لزوم توسعه ارقام اصالح شده جدید
را که در بازارهای محلی محبوبیت و مصرف بیشتری دارند را
نشان میدهد.
Shelton AM, Sarwer SH, Hossain MJ, Brookes G, Paranjape
V. 2020. Impact of Bt Brinjal Cultivation in the Market
Value Chain in Five Districts of Bangladesh. Frontiers in
Bioengineering and Biotechnology, 8:498.
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کاربرد نانوکریستالهای سلولزی تهیه شده از ضایعات کشاورزی برای سنتز
کامپوزیت هیدروژل بر پایه نشاسته به عنوان یک نانوجاذب کارآمد و انتخابی
در حذف رنگهای آالینده آب
الهه معتمدی
امــروزه ،اســتفاده گســترده از رنگهــای شــیمیایی در صنایــع
مختلــف از جملــه منســوجات ،مــواد غذایــی ،کاغذســازی ،مــواد
آرایشــی ،چــرم و داروســازی ،و ورود پســاب ایــن کارخانجــات
بــه رودخانههــا موجــب آلودگــی منابــع آبــی بــه رنگهــای
سنتزیشــده و ایــن مســئله بــه یــک مشــکل جــدی زیســت
محیطــی تبدیلشــده اســت .از آنجــا کــه اکثــر رنگهــا از
ثبــات شــیمیایی قابــل توجهــی برخوردارنــد و در برابــر تخریــب
میکروبــی و نــوری پایــدار هســتند ،حــذف آنهــا از آب بــه
ســادگی توســط روشهــای متــداول تصفیــه آب امکانپذیــر
نیســت .عــاوه بــر ایــن ،رنگهــای شــیمیایی حتــی در دوزهــای
اندکــی از تمــاس بــر روی موجــودات زنــده اثــرات خطرناکــی
داشــته و ســمی و ســرطانزا هســتند.
بنابرایــن ،توســعه تکنیکهــای نوآورانــه بــرای حــذف موثــر
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رنــگ از آب بــه عنــوان یــک اولویــت جــدی جامعــه مــورد
توجــه محققــان واقــع شــده اســت .تاکنــون چندیــن روش بــرای
تصفیــه رنگهــای موجــود در پســاب اســتفاده شــدهاند کــه
در میــان آنهــا ،تکنیــک جــذب یکــی از کارآمدتریــن روشهــا
اســت ،زیــرا هــم از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه صرفــه بــوده و
هــم کارآمــد و ســاده اســت .در ایــن راســتا ،در ســالهای اخیــر
تقاضــا بــرای اســتفاده از مــواد نانوســاختار جدیــد بــرای تولیــد
نانوجاذبهــای موثــر بســیار افزایــش یافتــه اســت.
اخیــرا ،تهیــه یــک نانوکامپوزیــت پلیمــری زیســت ســازگار و
کارآمــد جهــت تهیــه نانوجاذبهــای گزینشپذیــر بــا ظرفیــت
جــذب بســیار بــاال گــزارش شــده اســت .در ایــن ترکیــب
نشاســته بــه عنــوان پایــه پلیمــر اصلــی بــرای تولیــد نانوجــاذب
و نانوکریســتالهای ســلولزی بــه عنــوان تقویتکننــده فــاز
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پلیمــری اســتفاده شــدهاند.
در ابتــدا نانوکریســتالهای ســلولز بــا اســتفاده از ضایعــات
کشــاورزی (تفالــه چغندرقنــد) ،و بــه روش هیدرولیــز اســیدی
ســنتز شــدهاند و ســپس نانــوذرات مگنتیــت (  )Fe3O4بــر
روی ایــن نانوالیــاف ســلولزی بارگــذاری شــدهاند .در نهایــت
نشاســته و منومرهــای اکریلیــک در حضــور نانوفیلــر ســلولزی
و طــی یــک واکنــش تــک مرحلــهای پلیمریزاســیون رادیکالــی
بــه نانوکامپوزیــت هیــدروژل تبدیــل میشــوند .کارایــی ایــن
ترکیــب بــه عنــوان یــک نانــو جــاذب کارآمــد و ســازگار بــا
محیــط زیســت بــرای حــذف انتخابــی رنگهــای کاتیونــی بــا
ظرفیــت و گزینشپذیــری بــاال اثبــات شــده اســت .حضــور
نانوکریســتالهای ســلولزی بــه عنــوان نانــو فیلــر و کــراس-
لینکــر فیزیکــی در ماتریــس هیــدروژل منجــر بــه بهبــود
حساســیت بــه نمکهــا در پلیمــر شــده و موجــب افزایــش
خــواص حرارتــی و مغناطیســی هیــدروژل میشــود .همچنیــن
ســطح ایــن نانــوذرات دارای بــار منفــی اســت کــه همــراه بــا
ســایر گروههــای عاملــی زنجیــره پلیمــری نظیــر کربوکســیالت
و ســولفونات ،ایــن ترکیــب را بــه یــک نانوجــاذب عالــی و
انتخابــی بــرای حــذف رنگهــای کاتیونــی از آب تبدیــل
کرد هانــد.
ظرفیــت جــذب عالــی (  mg/g 2500بــرای رنــگ کریســتال
ویولــت ،و  mg/g 1428بــرای رنــگ متیلــن بلــو) همــراه بــا
قابلیــت اســتفاده مجــدد و گزینشپذیــری بــاال از مزایــای
اصلــی ایــن نانوکامپوزیــت هیــدروژل بحســاب میآینــد .عــاوه
بــر ایــن ،فرآینــد تهیــه ایــن نانوجــاذب ،بــر پایــه شــیمی ســبز
و اســتفاده از پســماندهای کشــاورزی بــرای تولیــد نانومــواد
ارزشــمند بــوده اســت.
نتایــج ایــن تحقیــق در مجلــه  Bioresource Technologyبــه
چــاپ رســیده اســت.
Moharrami, P, Motamedi, E. 2020. Application of
cellulose nanocrystals prepared from agricultural wastes
for synthesis of starch-based hydrogel nanocomposites:
Efficient and selective nanoadsorbent for removal of
cationic dyes from water. Bioresource Technology,313:
123661.
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تهیـــــــه و تنظیـــــــم :مهیــن حیدری
عکاس :حســـــن سمیعی
شـــــماره بیســتم پاییز ســال 1399
نشــــانی :کــرج ،بلــوار شــــهید فهمیــده ،محوطــه
موسســــات تحقیقــات کشــــاورزی،
تلفن0۲۶-32703536 :
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