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● پیام رییس پژوهشکده
● بازدید رییس جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● توسعه زیست فناوری کشاورزی از ضرورتهای تحقق امنیت غذایی و استقالل کشور
● دیدار دو تن از علمای استان البرز از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● بازدید وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات از غرفه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه استانی هفته پژوهش
● حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی ،فناوری و فن بازار استان گیالن
● آیین گرامیداشت هفته پژوهش در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
● توسعه همکاریها بین موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و پژوهشکده در حوزه ژنتیک مولکولی آبزیان
● بهرهبرداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی ،گرمایشی و سوختهای زیستی به همت محققین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از طریق عقد قرارداد با واحدهای صنعتی
● تولید صنعتی سموم گیاهی کشاورزی بر پایه آزادیراختین در کشور
● واگذاری دانش فنی و فرموالسیون تولید اقتصادی افزودنی فایتوبیوتیک جوجه گوشتی
● فناوری پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی تجاری سازی
● فروش زیستتوده تغلیظ شده جلبک جهت استفاده در فرآوردههای آرایشی بهداشتی
● راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناوری زیست فناوری کشاورزی
● راهاندازی نخستین مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی ایران
● تقدیر از دانشجوی پسا دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان پژوهشگر و فناور برتر استان مازندران در هفته پژوهش و فناوری
● بازدید آزاد دانشجویان ،دانشآموزان و دانشپژوهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● بازدید دانشجویان دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از شرکت سیناژن
● بازدید دانشآموزان مدرسه شهامت و رشد نو از بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● انتصاب سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال شرق و شرق کشور
● انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● تجدید احکام انتصاب در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی
● انتصاب سرپرست اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها و اداره همکاریهای علمی و بینالمللی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● انتصاب مسوول راهاندازي معاونت فناوري پژوهشكده بیوتکنولوژی کشاورزی
● ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشکده
● ارائه سخنرانی دانش آموخته دانشگاه ماکس پالنک آلمان در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● داستان اهلی شدن جو ،عنوان سخنرانی دکتر محمد پور خیراندیش در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● سخنرانی پروفسور جین سو کیم در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی":ویرایش ژنومی در گیاهان و جانوران"
● دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی عمومی از محصوالت تراریخته" ،گزارش سفر به کمیسیون اقتصادی سازمان ملل-ژنو
● برگزاری کنگره بیوتکنولوژی اروپا با مشارکت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
● برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات صدور مجوز محصوالت تغییر شکل یافته ژنتیکی
● حضور اعضای هیات علمی پژوهشکده در کنفرانس بینالمللی خشکسالی در هند
● القای گلدهی توسط ویروس و کاربرد آن در تحقیقات و اصالح نباتات
● تهیه نقشه میکروبیوم خاک آفریقا
● تراریزش موفق گوجه فرنگی جهت کنترل هدفمند نرم شدگی میوه
● افزایش بهرهوری آب با استفاده از گیاهان دارای متابولیزم اسیدی کراسوالسه
● خط شناسهگذاری  ،DNAروشی جدید و ساده برای شناسایی و کشف گونههای جدید
● تهیه اطلس پروتئومی برای شناخت مکانیسم تثبیت ازت و اثرات متقابل باکتریهای ریزوبیوم با یونجه
● استرپتومایسسهای کاوشگر :گامی جدید به سمت کشاورزی پایدار
● بهکارگیری پوششهای نانویی بر مبنای اکسید آهن برای تصفیه آب
● تولید ابریشم مصنوعی از پروتئین آب پنیر
● آشنایی با محققین پژوهشکده بیوتکنولوژی
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پیام نوروزی ریاست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یـا مقلـب القلوب واالبصار ٬یـا مدبراللیل والنهار ٬یا محـول الحول واالحوال٬
حـول حالنا الی احسـن الحال

نرم نرمک میرسد اینک بهار ...

بــرای مجموعــه پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی حــادث شــد.
عزیـزان ،همگـی واقف بر این موضوع هسـتید که بقاء و دوام کشـور در شـرایط
سـخت اقتصـادی امـروز جز در سـایه کوشـش و تلاش ارکان علمـی و اجرایی
کشـور امکانپذیـر نیسـت و در این بیـن پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی به
عنـوان یکـی از مراکـز علمـی جدیـد کشـاورزی کـه به یمن سـالهای پـر برکت

     دوازده مـاه از سـال  1395گذشـت ،سـالی کـه کنـار دسـتاوردهای ارزشـمند

پـس از پیـروزی قهرمانانه انقالب اسلامی ایران افتتاح و راه اندازی شـده اسـت

کشـور عزیزمـان ،سرشـار از توفیقـات افتخـار آفرین بـرای خانواده پژوهشـکده

همچـون نگینـی در سـینه سـازمان کهـن تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج وزارت

بیوتکنولـوژی کشـاورزی کشـور بود.

جهاد کشـاورزی می درخشـد .

     سـالی کـه بـا میلاد غـرور آفریـن حضـرت فاطمـه زهـرا (س) و روز زن و

     در آسـتانه بهـار طبیعـت و دگرگـون شـدن زمیـن و زمـان انتظـار اینجانب از

مـادر در نخسـتین روزهـای آن شـروع و بار دیگر بـه میالد گهر بـار آن حضرت

یکایـک شـما همـکاران عزیزم اینسـت کـه همچون گذشـته با دگرگونـی فکر و

در روزهـای پایانـی سـال ختـم به نـور و معرفت شـد در خود ایامـی را به همراه

اندیشـه و اتخـاذ مسـیر درسـت علمـی راه را بـرای افتخارآفرینـی کشـور فراهم

داشـت کـه مایـه خیر و برکـت فراوان بـرای همه مـا بود.

نماییـد  .مسـلم ًا اینجانـب نیـز بـا عالقـه وافـری کـه بـه مجموعـه و همـه شـما

     انعقــاد چندیــن تفاهــم نامــه علمــی بــا مراکــز تحقیقاتــی و آموزشــی

عزیـزان دارم نهایـت عـزم و تلاش خـود را در جهت حمایت از شـما در تمامی

کشــور ،برگــزاری کارگاههــای آموزشــی علمــی متعــدد بــا موضوعــات مرتبــط

برهههـای حسـاس جـزم کـرده و در ایـن راه بـا اسـتعانت از درگاه ایزدمنـان و

بــا اهــداف پژوهشــکده ،افتتــاح ســاختمان جدیــد پژوهشــکده بیوتکنولــوژی

منویـات مقـام معظـم رهبـری با تمـام قـوا در کنـار یکایکتان خواهـم بود.

کشــاورزی منطقــه شــمال کشــور و بازدیــد معــاون محتــرم ریاســت جمهــوری

     اکنـون کـه در آسـتانه سـال  1396و آغـاز روزهـای جدیـد اعطایی از سـوی

و رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور از ایــن پژوهشــکده ،انتشــار

پروردگارجهانیـان هسـتیم ،از درگاه خداونـد متعال سلامتی و بهـروزی یکایک

مقــاالت متعــدد اعضــای هیــات علمــی پژوهشــکده در نشــریات معتبــر و  

شـما همـکاران و دانشـجویان عزیـز شـاغل در پژوهشـکده را خواهانـم و امیـد

بــا ضریــب تأثیــرات بــاال ،شــرکت در چندیــن نمایشــگاه داخلــی مرتبــط بــه

دارم بـا تلاش و همـت بیشـتر و بـا همفکـری و مشـارکت تمامـی بخـش های

منظــور معرفــی هــر چــه بیشــتر توانمندیهــا و دســتاوردهای پژوهشــکده

تحقیقاتـی ،ادارات اجرایـی و مناطـق چهارگانه پژوهشـکده شـاهد شـکوفایی و

بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،بازدیــد ریاســت محتــرم جمهــور از دســتاوردهای

اعتبـار بیـش از پیـش پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در عرصههـای ملی

علمــی پژوهشــکده ،واگــذاری چندیــن دانــش فنــی طــی قراردادهــای متعــدد با

و بیـن المللی باشـیم.

بخــش خصوصــی ،راه انــدازی نخســتین مرکــز بیوانفورماتیــک کشــاورزی ایران
در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،تــدارک و تکثیــر انتشــارات جدیــد
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی مشــتمل بــر خبرنامــه ،بروشــور معرفــی،

ایام مبارک و روزگارتان مملو از عطر دل انگیز الطاف الهی

کتابچــه دســتاوردها و برنامــه هــای جــاری پژوهشــکده و بــاز طراحــی پایــگاه

نیراعظم خوش خلق سیما

اطالعرســانی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،همــه و همــه اتفاقــات

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

خوبــی بــود کــه بــا اقــدام و عمــل شــما عزیــزان در ســال اقتصــاد مقاومتــی
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بازدید رییس جمهور از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

رییـس جمهـور در سـفر به اسـتان البـرز با حضـور در پژوهشـکده بیوتکنولوژی

فرآوردههـای زیسـتی بـا ارزش ،و طـرح خودکفایـی تولیـد غده بـذری عاری از

کشـاورزی ،ضمـن بازدیـد از بخشهـا و آزمایشـگاههای مختلـف ،از آخریـن

ویـروس ارقـام مختلـف سـیبزمینی ،از جمله طرحهـا و پروژههایی بـود که در

دسـتاوردها و رونـد اجـرای طرحهـای تحقیقاتـی پژوهشـکده مطلـع شـد.

بازدیـد رییس جمهور و هیات همراه معرفی شـدند .دکتـر روحانی در این بازدید

بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی پژوهشـکده ،در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور

ضمـن تقدیـر از تالشهـای محققـان پژوهشـکده ،از دسـتاوردها و فنآوریهای

دکتـر شـریعتمداری ،معـاون اجرایـی رییـس جمهـور ،دکتـر نهاوندیـان ،رییـس

تجـاری شـده و رونـد اجـرای طرحهـای تحقیقاتـی ابـراز خرسـندی کردنـد.

دفتـر رییـس جمهـور ،مهندس حجتـی ،وزیر جهاد کشـاورزی ،دکتـر زند معاون
وزیـر و رییـس سـازمان آمـوزش ٬تحقیقات و ترویـج کشـاورزی و جمعی دیگر
از مسـئوالن برگـزار شـد ،حجـت االسلام و المسـلمین دکتر روحانـی با حضور
در بخشهـای مختلـف پژوهشـکده ضمـن گفـت و گـو بـا مدیـران و محققـان
پژوهشـکده ،از نزدیـک بـا دسـتاوردها و فنآوریهـای تجاری شـده و برنامههای
تحقیقاتـی جـاری پژوهشـکده آشـنا شـدند .برنامـه جامـع هالوفیـت مبنـا (گیـاه
سـالیکورنیا) ،برنامـه تحقیقاتـی ایجـاد ارقام متحمل به خشـکی برنج با مهندسـی
سـاختار ریشـه ،تولید برنج و پنبـه تراریخته مقاوم به آفات ،طـرح تعیین خلوص
نـژادی در اسـبهای بومی ایـران ،تولیـد پروبیوتیکها و آنزیمهای مـورد کاربرد
در صنایـع دامپـروری ،طـرح مهندسـی ژنتیـک ماهی ،تولیـد بذور هیبریـد خیار،
تولیـد نهالهـای ارقام تجـاری خرما ،طراحـی فتوبیوراکتور تولیـد ریزجلبکها و
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توسعه زیستفنآوری کشاورزی از ضرورتهای تحقق امنیت غذایی و استقالل کشور
و ترویـج کشـاورزی میکوشـد

آیین گرامیداشت سی و
هشتمین

سالگرد

علیرغـم تمامـی محدودیتهـا

پیروزی

و کمبودهـای اقتصـادی بـا

انقالب اسالمی و رونمایی از

جهتگیـری صحیـح و حمایـت

دستاوردهای جدید پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی ،روز

کامـل از پژوهشـگران ،زمینـه

چهارشنبه با حضور قائم

اسـتفاده حداکثـری از امکانـات

مقام رییس سازمان تحقیقات،

و

پژوهشـی

آموزش و ترویج کشاورزی در

موجـود در بخـش بیوتکنولوژی

پژوهشکده برگزار شد .در این

کشـاورزی را فراهـم کنـد.

مراسم که با حضور مدیران،

دکتر خوش خلق سیما ،رییس

اعضای هیات علمی ،کارکنان

پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

و دانشجویان پژوهشکده در

هم در سخنانی با تبریک ایام اهلل

تاالر اجتماعات پژوهشکده برگزار شد ،مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی افتتاح و
از تارنمای کلکسیون ذخایر میکروبی صنعتی کشاورزی ،تارنمای جدید معرفی
پژوهشکده و چندین دستاورد انتشاراتی پژوهشکده از قبیل کتابچه معرفی
دستاوردها و برنامههای تحقیقاتی جاری پژوهشکده ،بروشور فارسی و انگلیسی
معرفی پژوهشکده رونمایی شد .دکتر غالمحسین طهماسبی ،قائم مقام معاون

ظرفیتهـای

دهه فجر به نقش تعیین کننده زنان در پیروزی انقالب اسالمی و پیگیری شعارها
و تحقق آرمانهای بلند آن اشاره کرد و گفت" :جهتگیری نظام برآمده از انقالب

اسالمی همواره بر رفع موانع و گسترش حضور و نقش آفرینی موثر زنان در

بخشهای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی بوده است ".وی در ادامه با اشاره

به موفقیتها و دستاوردهای دولت یازدهم از تصویب برجام به عنوان گامی بلند

وزیر و ریاست سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی  ،طی سخنانی در

در رفع موانع و محدودیتهای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی یاد کرد و

این مراسم با گرامیداشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت" :استقالل یکی

اظهار داشت" :دهه فجر انقالب اسالمی ،فرصت خوبی برای بازخوانی و تامل

از اصول سه گانه انقالب اسالمی بود که تحقق آن در گرو دستیابی به استقالل

در شعارها و آرمانهای انقالب ،ارزیابی شرایط موجود و بررسی میزان موفقیت

اقتصادی و امنیت غذایی است که از مسیر توسعه و خودکفایی در حوزه کشاورزی

و فاصله ما با شرایط مطلوب و آرمانی است تا بیش از پیش در مسیر پاسداشت

باشد".

خون شهدا و پیشرفت و اعتالی روز افزون کشور گام برداریم ".در ادامه این

محقق میشود و نبود امنیت غذایی میتواند زمینه ساز سوء استفاده دشمنان

وی با اشاره به نقش و تاثیر تعیین کننده روشها و فنآوریهای نوین کشاورزی در
تحقق استقالل کشاورزی و امنیت غذایی کشور گفت" :متاسفانه در ماههای اخیر با

مراسم پس از معرفی و رونمایی از برخی دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشکده نیز که طی یک

مقاومتهایی در برابر توسعه این فنآوریها مواجهیم که قطعا چنین رویکردهایی

سال اخیر موفقیتهای شاخصی در حوزههای مختلف اجرایی داشتند معرفی و

به زیان کشور خواهد بود و باید تالش کنیم که زمینه دستیابی و استفاده هر چه

تقدیر شدند.

بیشتر از آخرین فنآوریهای نوین خصوصا فنآوریهای زیستی با رعایت قواعد
قانونی تعریف شده در بخش کشاورزی کشور فراهم

شود".

قائـم مقـام رییس سـازمان تحقیقات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی وزارت جهاد
کشاورزی در ادامه با تقدیر از تالشهای پژوهشکده در راستای توسعه تحقیقات

و ارائـه دسـتاوردهای کاربـردی در ایـن حـوزه و همچنیـن تنویر افـکار عمومی
در خصـوص اهمیـت ایـن فنآوریهـا تاکیـد کـرد :سـازمان تحقیقـات ،آموزش
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دیدار دو تن از علمای استان البرز از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و آشنایی با

اصول و تکنیکهای نوین مانند مهندسی ژنتیک و انتقال ژن و نقش آنها در تولید
محصوالت کشاورزی ،دو تن از علمای استان البرز با مدیران این پژوهشکده
دیدار نمودند .این جلسه با دعوت از دو تن از روحانیون نامدار استان البرز به
ترتیب حجت االسالم و المسلمین قدس محالتی از اعضای پیشکسوت حزب
جمهوری اسالمی و امام جماعت مسجد رسول اکرم شهرستان کرج و حجت

االسالم مهدوی ،و با حضور ریاست پژوهشکده ،دکتر خوشخلقسیما و معاونت

پژوهشی دکتر حسینی به همراه روسای بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده در روز

شنبه مورخ  13آذر برگزار شد .در ابتدای جلسه آقای دکتر حسینی با ارائه

توضیحاتی همراه با اسالیدهای تصویری و استداللهای آماری ،سیاست اصلی

پژوهشکده در امور پژوهشی و علمی و تفاوت با دانشگاهها و وظیفه اصلی
پژوهشکده مبنی بر حل مشکالت و آسیبهای موجود در بخش کشاورزی را

توضیح دادند .ایشان در ادامه به مسائلی از جمله شوری ،خشکی و کم آبی
پرداخت که نه تنها ایران بلکه کل کشورهای حوزه خاورمیانه از جمله ایران را در
معرض تهدیدهای جدی قرار داده است و غلبه بر چنین مشکالتی اصوال بدون
اتکا به فنآوری بیوتکنولوژی غیر قابل کنترل خواهد بود .دکتر حسینی با اشاره
به اینکه هزینه تولید محصوالت کشاورزی در ایران بسیار باال است و کشاورزان
قادر نیستند که این هزینهها را متحمل شوند ،افزود :امروزه ما در ایران تنها یک

سوم محصوالت غذایی را تولید میکنیم در حالی که دو سوم دیگر کامال وابسته
به واردات است .معاونت پژوهشی پژوهشکده تصریح کرد "باید بپذیریم در زمینه

کشاورزی و علوم پایه از اروپا و امریکا عقب ماندهایم ،بنابراین باید در زمینه
بیوتکنولوژی کشاورزی همگام و حتی فراتر از دنیا پیش برویم تا قادر باشیم
نیازهای غذایی  20تا  40سال آینده کشور را خودمان تامین کنیم ".دکتر حسینی

در ادامه جلسه به برخی پروژهها که گرهگشای مشکالت کشاورزی کشور هستند

نظیر سالم سازی نهالهای پسته عاری از ویروس ،تولید پروبیوتیکهای بومی
سودمند برای صنعت طیور جهت تولید مرغ سالم مطابق استانداردهای روز دنیا،

تولید مینی تیوبرهای سیبزمینی عاری از هرگونه ویروس به جهت سالمسازی

و جلوگیری از ورود آلودگیها به کشور از طریق واردات ،بهکارگیری آنزیمهای
موجود در باکتریهای سودمند معده شتر برای مصرف خوراک دام با استفاده از
تکنیک شناسایی ژن ،بهرهگیری از دانش مهندسی ژنتیک و انتقال ژن در برنج به
جهت عدم استفاده از سموم آف 
تکش و افزایش میزان تولید در هکتار و همچنین
مقاومت به کم آبی و تولید پنبه تراریخته با عملکرد  500هزار تن در هکتار بدون
نیاز به مصرف هرگونه سموم اشاره نمود.
معاونت پژوهشی پژوهشکده با اشاره به این که خاورمیانه با معضل خشکی و
بی آبی روبروست افزود :سوریه ،ایران و عراق سه کشور مسلمان شیعه نشین در

معرض جدیترین تهدید که امنیت غذایی میباشد رو به رو هستند و به کارگیری
فنآوری بیوتکنولوژی کشاورزی به راستی میتواند نجات دهنده این سه کشور
از این اتفاق ناگوار باشد .دفاع از طرح استخراج روغن از گیاه بومی گلرنگ و
جایگزین کردن آن با روغن کلزا ،بررسی آفت سن گندم که از دیگر معضالت

دامنگیر کشورهای حوزه خاورمیانه میباشد و طرح جامع و ملی گیاه شورپسند
سالیکورنیا ،از دیگر مسائل مطروحه در این جلسه با مهمانان بود .در ادامه حجت
اسالم و المسلمین قدس محالتی با تاکید بر اینکه هرگز نباید در دولت دوگانگی
وجود داشته باشد ،اعالم داشت "اینکه افرادی هستند که ساز مخالف بر اهداف
دولت میزنند باید به جدیت بررسی شود تا این مشکالت داخلی قبل از اینکه به
کشور آسیب بزنند ،برطرف شوند .وی تاکید داشت گزارشی همراه با بیان راه

حلها از مشکالت موجود در بخش کشاورزی و بیوتکنولوژی تهیه شود تا تک
تک آنها در حضور ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی مطرح

شوند".

در پایان دکتر خوش خلق سیما با رویکرد کلی پژوهشکده در برنامه ششم دولت
افزود" :تالش داریم تا بتوانیم محصوالت برنج و پنبه تراریخته را که دانشمندان و

محققان کشور سالیان سال برای عملی کردن آن تالش بیوقفه نمودهاند را به مرحله
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بازدید وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات از غرفه پژوهشـکده در نمایشـگاه اسـتانی هفته پژوهش
دکتـر واعظـی وزیـر ارتباطات و فنـآوری اطالعات که به منظور افتتاح سـومین
نمایشـگاه هفتـه پژوهـش اسـتان البرز روز سـه شـنبه  95/09/16به کـرج آمده
بـود ،در جریـان بازدیـد از ایـن نمایشـگاه ،از غرفـه پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی بازدیـد کرد .نمایشـگاه هفته پژوهش اسـتان البـرز از  16لغایت 20
آذر مـاه در محـل سـالن نمایشـگاهی بـاغ گلهـای پارک شـهید چمـران کرج

برگـزار شـد .همچنین در ایـن نمایشـگاه  26درصد از فضا به مراکز آموزشـی،
 72درصـد بخـش فنـی و مهندسـی 40 ،درصـد کشـاورزی و مابقـی را سـایر

بخشهـا تشـکیل میدادنـد .حضـور 170غرفـه و همچنیـن ارائـه  350طـرح
رسـیده از سـرمایهگذاران و بخشهـای خصوصی و دولتـی از دیگر نکاتی قابل

توجه در سـومین دوره برگزاری این نمایشـگاه بود .گفتنی اسـت در نمایشـگاه
امسـال موسسـات تحقیقاتـی کشـاورزی از جمله موسسـه تحقیقـات اصالح و

مهنـدس موسـوی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان البـرز و تعـدادی

تهیـه نهـال و بـذر ،موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانی ،موسسـه تحقیقـات فنی

از مسـئولین اسـتانی همـراه وزیـر ارتباطـات و فـن آوری اطالعـات از غرفـه

و مهندسـی کشـاورزی ،موسسـه تحقیقـات گیاه پزشـکی و موسسـه تحقیقات

واکسـن و سرمسـازی شـرکت نمودند.

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز بـه عنـوان یکـی از مراکـز علمـی
پیشـتاز اسـتان البـرز بـا ارائه برخـی از دسـتاوردهای جدید خود در نمایشـگاه
مذکـور حضـور یافـت و غرفـه ایـن پژوهشـکده مـورد بازدید و عالقـه عموم
بازدیدکننـدگان قـرار گرفت.
طـی انجـام مراسـم افتتـاح نمایشـگاه مذکـور ،دکتـر طهایـی اسـتاندار البـرز،

پژوهشـکده بازدیـد و بـا پروژههـای تولیـد محصـوالت تراریختـه مقـاوم بـه
آفـات نباتـی و کشـت بافـت ارقـام باغـی آشـنا شـدند .دکتـر طهایی اسـتاندار
البـرز در بخـش پایانـی سـخنان خـود افـزود :نمایشـگاهها مسـیری بـرای بـه

نمایـش گذاشـتن توانمندیهـای علمـی و پژوهشـی و فنبـازاری بـه جهـت
تجاریسـازی محصـول فنـاور اسـت که در ایـن راسـتا نیـز تفاهمنامههایی نیز

منعقـد گردیـده اسـت ،بهطوری که سـال گذشـته  108میلیارد ریـال تفاهمنامه

بیـن فنبازارهـا و سـرمایهگذاران منعقـد شـد.

حضور پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی منطقه شــمال کشور
در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی ،فنآوری و فن بازار استان گیالن
هفدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی ،فنــآوری و فــن بــازار اســتان

و اولیــه تــا محصــول در  52غرفــه بــه نمایــش گذاشــته شــدند.

گیــان ،از  14الــی  16آذر در ســالن تربیــت بدنــی آتــش نشــانی در میــدان
رازی رشــت برگــزار شــد.
در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی ،فنــآوری و فــن بــازار اســتان
گیــان کــه بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه پژوهــش برپــا شــد ،پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه شــمال کشــور بــا ارائــه آخریــن دســتاوردها

و پژوهشهــای در دســت انجــام نظیــر دســتیابی بــه شــبه لیموهــای متحمــل
بــه بیمــاری جــاروک لیموتــرش ،تغییــر رنــگ ماهــی آکواریومــی بــا انتقــال
ژنهــای فلورســنس و تولیــد مکملهــای پروبیوتیکــی جدیــد بــرای تغذیــه

دام ،طیــور ،آبزیــان و حشــرههای صنعتــی حضــور داشــت.

یــادآور میشــود ایــن نمایشــگاه ،بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر نجفــی،
اســتاندار گیــان گشــایش یافــت و بیــش از  250دســتاورد از مرحله پژوهشــی
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آیین گرامیداشت هفته پژوهش در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
در طی آستانه هفته پژوهش،

مکزیکن و پرشین در جنوب

کشور" و نیز "بررسی صفتهای

نشستی با حضور همکاران
بخشهای

پژوهشی،

باغبانی ژنوتیپهای حاصل از

اداری

مالی و پشتیبانی پژوهشکده

دورگگیری برای دستیابی به

بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه

شبه لیموهای جدید" پرداخت.

شمال کشور با رییس این

وی ضمن معرفی عامل بیماری

جاروک و ناقل آن ،به آسیبهای

پژوهشکده مورخ  24آذر در

فراوان صنعت کشت و کار

دفتر مدیریت برگزار شد .دکتر

فض 
لاهلل افراز ،رییس پژوهشکده

لیموترش بویژه در استا نهای

بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه

جنوبی کشور اشاره کرد و راه

شمال کشور در سخنانی ،ضمن

مقابله و کنترل آن را تولید

شادباش فرارسیدن هفته پژوهش،

رقمهای مقاوم یا متحمل ،کنترل

این نشست را پیرو تصمیم ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،و هدف

علفهای هرز ،کنترل ناقلها ،قرنطینه و تغذیه دانست .وی همچنین با سپاس از

آشنایی بیشتر همکاران غیرپژوهشی با این فعالیتها دانست.

را از پژوهشکده ،کمک به ثبت ارقام تازه دانست.

طی این نشست دکتر جمشیدی ،عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی دام،

آقای مهندس وحیدی ،کارشناس ارشد بخش بیوتکنولوژی دام ،طیور و آبزیان

از آن را معرفی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی به همکاران دیگر و

طیور و آبزیان ،به معرفی طرح در دست انجام خود با عنوان "تغییر رنگ ماهی
آکواریومی با انتقال ژنهای فلورسنس" پرداخت .وی در سخنانی با اشاره به ارزش

همکارانی که یاریگر او در انجام طرحها در سالهای گذشته بودند ،انتظار خود

سخنران دیگری بود که در این نشست ،به پروژههای در دست انجام خود با
عناوین "شناسایی میکروبیوم شکمبه گاو و گوسفند به منظور جداسازی آنزیمهای

اقتصادی این طرح و بیبهره بودن ایران از بازار جهانی ماهیان زینتی ،دستیابی به

هیدروالز تجزیه کننده ضایعات لیگنوسلولزی با استفاده از روش

ماهی تراریخته رنگی را برای افزایش بازارپسندی ماهیان ارزشمند دانست و از

و "بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار جمعیتی گوسفندان ایران از طریق تعیین

آن به عنوان فرصتی برای فروش در خارج از کشور و ارزآوری برای کشور یاد

ژنوتیپ کل ژنوم" پرداخت .وی با اشاره به فراوانی مواد لیگنوسلولزی در بخش

دارای ارزش دانست و ابراز امیدواری کرد که انجام آن ،زمینه ساز پروژه دیگری

برای نمونه کاه برنج که از منابع مهم لیگنوسلولزی و تجدیدشونده است ،میتواند

برای انتقال ژن هورمون رشد در ماهی قزل آال باشد.

در تغذیه دام به کار رود .وی در ادامه ،پروژه بررسی تغییرات ژنومیکی و ساختار

کرد .وی همچنین این طرح را از دیدگاه بومیسازی فنآوری انتقال ژن در ماهیان،

دکتر مریم رویان ،عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی دام ،طیور و آبزیان ،دیگر

سخنران این نشست بود .وی با معرفی طرح خود با عنوان "تولید مکم 
لهای

پروبیوتیکی جدید برای تغذیه طیور ،آبزیان و حشرههای صنعتی" به ارزش

پروبیوتیکها بر تندرستی و ساز و کار اثرگذاری آنها بر میزبانشان پرداخت .وی،

بهبود کیفیت گوشت مرغ و غنیسازی آن ،کاهش بیماریهای مهم و مشترک

متاژنومیکس"

کشاورزی (پسماند و غیر پسماند) ،به کاربرد سودمند آنها در تغذیه دام پرداخت.

جمعیتی گوسفندان ایران را ادامه طرح بینالمللی پژوهشکده دانست که در آن

طرح ،پنج نژاد از بزهای بومی و ده نژاد از گوسفندان بومی ایران بررسی شده
بودند .مهندس وحیدی همچنین از طرح دیگری با نام "شناسایی تغییرات ساختاری
در ژنوم حیوانات اهلی و وحشی ایران" یاد کرد که با مشارکت کشور چین و بر
روی ده گونه متفاوت از دام ها و طیور در دست انجام است.

میان انسان و طیور ،افزایش وزن و کاهش مصرف آنتیبیوتیکها در طیور ،بهبود

در پایان این نشست ،از سپیده خساره ،فرزند همکار یکتا ،به دلیل قبولی در

ضریب تبدیل و افزایش وزن در گاوهای گوشتی ،بهبود سیستم ایمنی و کاهش

دانشگاه دولتی با رتبه باال به عنوان "فرزند موفق همکار" ،از اردشیر علیدخت ،به

اسهال گوساله ،افزایش تولید شیر گاوها ،بهبود رشد و ضریب تبدیل و افزایش

مقاومت در آبزیان ،تحریک سیستم ایمنی و افزایش سالمت کلونیهای زنبور
عسل را از برتریهای بهرهگیری از پروبیوتیکها برشمرد.
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آقای دکتر اسدی ،عضو هیات علمی بخش کشت بافت ،به معرفی دو پروژه

خود با عناوین "بررسی سه شبه لیموی جدید در مقایسه با لیموترشهای

دلیل کوششهای بسیار ارزنده به عنوان "نیروی پشتیبانی برتر" ،از سحر محمدی،
به خاطر انضباط کاری و تالش در انجام وظیفه به عنوان "نیروی اداری مالی

برتر" و از مهندس فرهاد وحیدی به دلیل تالشهای پژوهشی ارزشمند به عنوان
"پژوهشگر برتر" تقدیر شد.
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توسـعه همکاریها بین موسسه تحقیقات علوم شـیالتی کشور و پژوهشکده
در حـوزه ژنتیک مولکولی آبزیان
نشست بین مدیران پژوهشکده با مدیران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
صبح روز چهارشنبه  18اسفند ماه سال جاری در محل پژوهشکده برگزار شد .در
این نشست ،دکتر محمد پورکاظمی رییس موسسه تحقیقات علوم شیالت ،دکتر
همایون حسین زاده معاون پژوهش و فناوری ،دکتر سید حسین جلیلی رییس

بخش زیست فناوری ،دکتر خوشخلقسیما رییس پژوهشکده ،دکتر حسینی
سالکده معاون پژوهشی ،دکتر مریم هاشمی رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی
میکروبی ،دکتر افراز رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

حضور داشتند .در ابتدای این نشست دکتر مریم هاشمی به روند تولید مکملهای
میکروبی و استفاده از فرایندهای بیولوژیک برای حذف مواد آالینده و همچنین
تولید و شناسایی انواع پروبیوتیکهای بومی اختصاصی و تولید آنزیمهای مورد

استفاده در خوراک طیور و آبزیان در پژوهشکده اشاره نمود و تصریح کرد
هدف پژوهشکده استفاده از پتانسیلهای داخلی و به کارگیری امکانات میباشد.

وی در ادامه به سایر فعالی 
تهای اختصاصی در پژوهشکده نظیر تولید بهینه

تحقیقاتی کشور به فکر فناوریهایی باشند که ارزش نوآوری داشته باشند تا

بتوانند آن را به شرکتهای خصوصی ارائه دهند .وی ادامه داد" :در واقع توجیه

اقتصادی این کار این است که کاری که شرکتهای خصوصی امروزه در حال

انجام آن هستند ،ما میبایست  10سال قبل انجام میدادیم و در نهایت نداشتن

ذخایر ،نبود تخصص کافی و هزین ههای گزاف در بخش بیوتکنولوژی ،همگی
از یک موسسه تحقیقاتی به تنهایی توجیه پذیر نیست به طوریکه دخالت و

ورود شرکتهای خصوصی در قالب اجرای مشترک طرحها ،امری ضروری

است .معاون پژوهشی پژوهشکده در ادامه افزود" :از جمله پروژههایی که با
اجرای آن میتوان بسیاری از موانع را پشت سرگذاشت ،تولید ماهیهای تراریخته

برپایه تکنیک کریسپر میباشد که میتواند به صورت همکاری بین پژوهشکده با
موسسه تحقیقات علوم شیالت اجرا شود ".دکتر محمد پورکاظمی رییس موسسه
تحقیقات و علوم شیالتی کشور در پایان این نشست به مواردی در خصوص

همکاریهای هرچه بیشتر در خصوص ماهیان سردآبی ،ماهی آزاد ،کپور،

فیکوسیانین به عنوان رنگدانه آبی ،تولید فایتوبیوتیک از ترکیبات گیاهی با خواص

فایتوفاگ ،میگو ،ژنومیکس ماهی قزل آال و تولید کیتهای تشخیص جنسیت

ضد ویروسی و میکروبی و آنتیاکسیدانی برای بهبود تولیدات طیور و افزایش

ماهیان خاویاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید داشت .در پایان

ماهی میباشد و از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت ماهی قرمز است اشاره کرد.

بین پژوهشکده با موسسه تحقیقات علوم شیالت و سازمان تات شد و از اجرای

راندمان تولید و تولید بتاکارون و آستاگزانتین که یکی از رنگدانههای قرمز در

دکتر هاشمی با اشاره به اینکه در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محققان به

دکتر خوش خلق سیما رییس پژوهشکده ،خواستار انعقاد تفاهم نامهای سه جانبه

طرحهای مشترک با موسسه تحقیقات علوم شیالتی در چهارچوب پروژههای

جای استفاده از آنزیم پروتئاز از میکروارگانیسمها استفاده میکنند افزود" :ما باید

ژنتیک مولکولی آبزیان نظیر ماهی کپور ،قزل آالو میگو خبر داد .وی همچنین

و امروز مفتخریم که کلکسیون تخصصی میکروارگانیسمهای کشاورزی را با

ژن و گسترش اراضی کشت گیاه سالیکورنیا در حاشیه استخرهای پرورش ماهی

بتوانیم از ذخایر میکروارگانیسمهای موجود نهایت حفاظت و استفاده را ببریم

توجه به اهمیت ذخایر میکروبی و فرآوردههای بیولوژیک در پژوهشکده فراهم
کردهایم".دکتر همایون حسین زاده معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات
علوم شیالتی کشور به شرکتهایی اشاره نمود که

استفاده از برخی پروژههای تحقیقاتی در ستاد زیست فناوری و شناسایی بانک

در بوشهر و گرگان را از جمله اولویتهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی در همکاری با موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور مطرح کرد.

در رقابت با صنعت میگو محصوالت خود را با

 30درصد زیر قیمت از اروپا وارد کشور میکنند
و تاکید کرد توسعه همکاری موسسه تحقیقات
علوم شیالتی با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
میبایست دست چنین رقبای جدی و کاذب در بازار

داخلی را کوتاه کند .وی اشاره کرد" :تولید مشترک
محصوالت شیالت با همکاری پژوهشکده میبایست

در نهایت توان رقابت در بازار را داشته و مستقیم
به بازار مصرف کننده برسد .دکتر حسینی سالکده
معاون پژوهشی پژوهشکده ،همچنین طی بیاناتی
اظهار داشت" :امروزه میبایست موسسات و مراکز
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بهرهبرداری از ســامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی ،گرمایشــی و

ســوختهای زیستی به همت محققین پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی
بـه همـت محققـان پژوهشـکده بیوتکنولوژی شـمال غرب و غرب کشـور،
سـامانه   DG-CHPبـا قابلیـت بهرهبـرداری از حرارت و دودهـای خروجی

سیسـتم جهـت پـرورش جلبکهـای مولـد سـوخت زیسـتی و پـرورش
گیـاه در گلخانـه بـه بهرهبـرداری رسـید .مراسـم رونمایی از این سـامانه که

نخسـتین نمونـه از نـوع خـود در سـطح خاورمیانـه اسـت ،با حضـور وزیر

نیـرو ،رییـس پژوهشـکده و جمعی از مسـووالن محلی و محققـان در تبریز

برگـزار شـد .ایـن مجموعـه که بـا تسـهیالت اعطایـی صنـدوق پژوهش و
فنـآوری صنعـت برق و انـرژی بـه بهرهبرداری رسـیده ،مولـد همزمان برق

و حـرارت بـه ظرفیـت  200کیلـووات اسـت کـه پتانسـیل بـاالی پـرورش
جلبـک با اسـتفاده از روش سیسـتم بسـته فتوبیوراکتور بـا بهرهگیری از پنج

فتوبیوراکتـور بـا ظرفیت  300لیتـر را دارد.

دکتـر خـوش خلق سـیما ،رییـس پژوهشـکده در توضیـح این طـرح گفت:
"طرح سـاخت سـامانه دوسـتدار محیط زیسـت  DG-CHPبرای تولید انرژی

آالینـده و تولیـد زیسـتتوده و نهایتـا بخـش برداشـت زیسـتتوده جلبـک
شخل 
اسـت ".دکتـر خو 
قسـیما تصریح کرد" :زیسـتتوده تولیـدی در حال
حاضـر جهـت تولیـد فرآوردههـای آرایشـی -بهداشـتی بـه کار مـ 
یرود و
امـکان اسـتفاده از آن در بخ 
شهـای دیگـر کشـاورزی و صنعتـی نیـز وجود

و محصوالت زیستی-کشـاورزی از سـال  1394با امضای قرارداد پژوهشـی

دارد ".وی بـا بیـان این کـه در صورت توسـعه و راه انـدازی فتوبیوراکتورها

بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـمال غـرب و غـرب کشـور آغاز شـد .اسـتفاده
یهـای نویـن زیسـتی و سـایر فنآور 
از فنآور 
یهـا به منظـور بهرهبـرداری از

کربـن در روز ،امـکان تولید زیسـتتوده جلبک به ارزش حـدود  30میلیارد
تومـان در سـال و ایجـاد اشـتغال از طریق تشـکیل شـرک 
تهای دانـش بنیان

پـرورش گیـاه در گلخانـه از اهـداف مهم این طرح اسـت ".وی خاطرنشـان
یهـای مهم طرح ،همراسـتا بـودن آن با اولوی 
کـرد" :از ویژگ 
تهـای وزارت

حـذف گازهـای آالینـده از طریـق تولیـد محصـوالت بـا ارزش نسـبت بـه

بیـن پژوهشـگاه نیـرو و پژوهشـکده بیوتکنولـوژی در محـل پژوهشـکده

منابـع کـم ارزش و گازهـای گلخان های بـرای تولید انواع ترکیبات زیسـتی و

نیـرو در تولیـد پراکنـده بـرق و حـرارت و اولویتهـای وزارت جهـاد
کشـاورزی در توسـعه روسـتایی و اسـتفاده از آ 
بهـای غیرمتعـارف و در
تهـای بی 
نهایـت هماهنگـی بـا اولوی 
نالمللـی در کاهـش انتشـار گازهـای
گلخانـ های و جـذب دی اکسـید کربـن اسـت .از نظـر فنی پایلـوت احداث

شـده شـامل یـک مولـد تولیـد همزمـان بـرق و حـرارت ،سیسـتم بازیابـی

حـرارت بـرای گرمایـش گلخانـه و تامیـن آب گـرم ،فتوبیوراکتورهـای

پـرورش جلبک شورپسـند به حجـم هزار و  500لیتر جهـت جذب گازهای
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متناسـب با میزان گاز خروجی از سیسـتم ،امکان حذف  1/8تن دی اکسـید

وجـود دارد ،خاطرنشـان کـرد" :فرآینـد اجرا شـده م 
یتواند نقـش موثری در
کاهـش گازهـای آالینـده و ارتقـای سلامت مـردم و نیز کاهـش هزین ههای
فرآیندهای مشـابه دیگر داشـته باشـد".

گفتنی است در راستای اجرای موفق این پروژه ،ارتقای مقیاس پروژه اجرا شده
نک 
از سطح پایلوت به سطح نیمه صنعتی ،استفاده از پساب آب شیری 
نهای

متعارف به منظور پرورش گیاهان شورپسند در یکی از نیروگاههای حاشیه
خلیج فارس ،استفاده از سیستم  DG-CHPهمراه با آب شیرینکن  MEDبه

منظور پرورش جلبک و تولید آب شیرین و استفاده از گراسهای سردسیری
چند ساله برای حفاظت از خاک آبخیز سدها در حال بررسی است.
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تجاریسازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان پژوهشکده از طریق عقد قرارداد با واحدهای صنعتی
در مراسـمی کـه صبـح امـروز در محـل سـازمان آمـوزش ،تحقیقـات و

ترویـج کشـاورزی برگزار شـد ،دانش فنـی تولید برخـی محصوالت که

بـا تالش محققان پژوهشـکده بیوتکنولوژی

و کشـاورزی" بـا شـرکت دانـش بنیـان کاوش یـاران فـن پویـا" ،حـق

اسـتفاده و دانـش فنـی و فروش فرموالسـیون سـموم گیاهی کشـاورزی

بـر پایـه آزادراختیـن بـا پایـداری بـاال" بـا
شـرکت آریـا شـیمی" ،فـروش بیومـاس تر

کشـاورزی حاصل شـده ،طـی قراردادهایی

تغلیـظ شـده جلبـک دونالیال بـا حداقل 10

جهـت تولیـد تجـاری بـه تعـدادی از

درصـد مـاده خشـک" بـا البراتـور نلا بـه

شـرکتهای خصوصـی واگـذار شـد .در

امضـای دکتـر خـوش خلـق سـیما -رییس

ایـن مراسـم ،قـرارداد "ارائـه دانـش فنـی

پژوهشـکده و مدیـران عامـل شـرکتهای

و فرموالسـیون تولیـد اقتصـادی افزودنـی

مربوطـه رسـید .در ایـن مراسـم همچنیـن

فایتوبیوتیـک جوجـه گوشـتی بـا شـرکت

کشـت و صنعـت پیشـرو صالـح کاشـمر"،

تفاهـم نامـه ایجـاد مرکـز رشـد واحدهـای

"امکانسـنجی تقاضاهـای فنـآوری پالسـمای سـرد در صنایـع غذایی و

فنـاور زیسـت فنآوری کشـاورزی بـا پارک علـم و فنآوری گیلان امضا

دانـش فنـی کاربردهـای فنـآوری پالسـمای سـرد در صنایـع غذایـی

شـده است.

کشـاورزی ،توسـعه بازار ماشـین آالت فنآوری پالسمای سـرد و توسعه

شـد .مشـروح فنآوریهـا و قراردادهـای مربوطـه در ادامه گـزارش درج

تولید صنعتی سـموم گیاهی کشـاورزی بر پایه آزادیراختین در کشور
تفاهمنامه واگذاری حق استفاده از دانش فنی و فروش فرموالسیون سموم گیاهی
کشاورزی بر پایه آزادیراختین به امضای دکتر خوش خلق سیما ،رییس پژوهشکده
و محمدرضا تیموری مدیرعامل شرکت آریا شیمی رسید .مدت قرارداد از تاریخ

نخستین فروش تجاری محصول موضوع قرارداد به مدت هفت سال میباشد.

سموم شیمیایی هستند ،تصریح کرد":استفاده ناآگاهانه ،بيرويه و بيمورد از سموم
شیمیایی باعث ايجاد ناهنجاريها و نابسامانيهایي در چرخه زيست موجودات و

كنش طبيعي طبيعت شده است .این مسأله در توليد محصوالت كشاورزي سبب

ایجاد بقاياي سموم ميشود كه اين مساله به عنوان يك عامل خطر براي سالمتي
انسان و آلودگي محيط زيست مطرح میباشد .سم پاشيهاي مكرر در گلخان هها،

برداشت زود هنگام محصوالت بعد از سمپاشي و ارايه آنها به بازار و مصرف
اين محصوالت به صورت خام و تازه ،سالمت مصرف كنندگان را به طور جدي

تهديد ميكند و باعث ایجاد آلودگی در محصوالت زراعی و باغی و سفرههای

آب زیرزمینی شده است .در این میان به کارگیری و بهبود فرموالسیون سموم
بوتانیکال یک راهکار مناسب برای حل بخشی از مشکالت مذکور است .ایشان
در عین حال خاطرنشان کرد" :کاربرد سموم بوتانیکال مانند نیم (آزادیراختین) با
دکتر لیال مامنی ،رییس بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده در گفت و گو با

همه مزایایی که دارند به دلیل حساسیت آنها به نور خورشید و گرما در بسیاری

عنوان توسعه دهنده کاربرد نانو در زمینه سموم کشاورزی و در راستای بهبود

طی تحقیقات خود فرموالسیون جدید و پایداری از این سموم را ارائه کردهاند

روابط عمومی پژوهشکده اظهار داشت":پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به
اثربخشی سموم کشاورزی ،طی قراردادی هفت ساله نسبت به فروش دانش

از موارد مقرون به صرفه نیستند .در این راستا محققان نانوفناوری پژوهشکده

که مشکل ناپایداری آنها در برابر نور و گرما را ندارد .وی در پایان به ارزش

فنی و فرموالسیون سموم گیاهی کشاورزی بر پایه آزادیراختین با پایداری باال

باالی این سموم اشاره کرد و گفت :بانک

به يكي از واحدهاي تولید كننده سموم و کودهای کشاورزی در کشور اقدام

تولید کننده محصوالت بر پایه عصاره نیم( آزادیراختین) اعالم کرد که در سال

کرده است ".وی با بیان این که سموم کشاورزی بر پایه آزادیراختین عالوه
بر افزایش عملکرد و کسب رضایت کشاورزان فاقد عوارض زیست محیطی

EXIM

هند به عنوان بزرگترین

 2001ارزش بازار آفت ک 
شهای زیستی جهانی معادل  1.3میلیارد دالر بوده و

رشد ساالنه 15/8درصد تا سال  2017برای این بازار پی 
شبینی شده است.
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واگذاری دانش فنی و فرموالسـیون تولید اقتصادی افزودنی فایتوبیوتیک جوجه گوشـتی
مدت قرارداد تحویل دانش فنی تولید این محصول که به امضای دکتر
خوشخلقسیما رییس پژوهشکده و قدیر صالحی مدیرعامل شرکت کشت
و صنعت پیشرو صالح کاشمر رسید ،از تاریخ احداث و راهاندازی کامل خط
تولید فایتوبیوتیک جوجه گوشتی و تولید انبوه آن ،سه سال است و بعد از
طی دوره قرارداد ،مالکیت دانش فنی به شرکت منتقل میشود .مبلغ قرارداد
معادل  10درصد قیمت تمام شده به ازای هر کیلوگرم تولید پس از تولید
انبوه و فروش فایتوبیوتیک جوجه گوشتی در صورت سودآور بودن به ازای
تولید ساالنه پس از اتمام یک سال دوره تولید آزمایشی است که در مقاطع
شش ماهه توسط شرکت محاسبه و به حساب پژوهشکده واریز میشود.
براساس تعهدات پژوهشکده ،فایتوبیوتیک جوجه گوشتی تولید شده در
این قرارداد باید از لحاظ عملکرد ،راندمان و اثرگذاری در جوجه گوشتی
با نمونههای وارداتی برابری کرده و قابلیت جایگزینی کامل آنتیبیوتیک را
جهت تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک داشته باشد .صنعت تولید گوشت مرغ در
کشور با مشکالتی نظیر ضریب تبدیل غذایی باال ،تلفات زیاد دوره پرورش
و باال بودن هزینه تولید مواجه است که همه این عوامل منجر به کاهش
راندمان تولید در این صنعت شده و قیمت تمام شده گوشت تولیدی را
در کشور افزایش داده است .فیتوبیوتیکها یکی از جدیدترین افزودنیهای
خوراکی طیور محسوب میشوند که بر پایه ترکیبات گیاهی فرموالسیون و
تولید میشوند .فایتوبیوتیکها با داشتن خواص ضد میکروبی ،ضد انگلی،

آنتی اکسیدانی ،ضد استرس ،ضد التهاب و تقویت سیستم ایمنی میتوانند
منجر به بهبود چشمگیر ضریب تبدیل ،وزن نهایی ،مصرف خوراک و طول
دوره پرورش در صنعت طیور شوند .فایتوبیوتیکها همچنین با کاهش
آمونیاک دفعی به محیط ،افزایش تیتر واکسیناسیون میزان تلفات را به طور
موثری کاهش میدهند .فایتوبیوتیکها بهترین جایگزین برای آنتیبیوتیکها
در جیره غذایی طیور بوده و تولید گوشت بدون آنتیبیوتیک با استفاده
از آنها در صنعت طیور امکانپذیر خواهد بود .در یک دوره  42روزه در
واحدی با ظرفیت  10هزار جوجه گوشتی با استفاده از فایتوبیوتیک در
جیره غذایی به طور میانگین مبلغ  50میلیون ریال سود خالص اضافی ناشی
از افزایش راندمان نصیب پرورش دهنده جوجه گوشتی خواهد شد .از
جمله دستاوردهای مورد انتظار از اجرایی شدن این قرارداد ،میتوان به
افزایش چشمگیر راندمان تولید در صنعت طیور کشور و کمک به تامین
امنیت غذایی ،كاهش مصرف آنتی بیوتیکها در جیره غذایی طیور و متعاقبا
کاهش هزینههای درمانی جامعه ،امکان صادرات این محصوالت و ارزآوری
بیشتر ،کمک به حفظ محیط زیست ،کاهش واردات و صرفه جویی ارزی،
افزایش بهرهوری از منابع طبیعی و منبع غنی گیاهان دارویی کشور و
کاهش خام فروشی گیاهان دارویی و تبدیل آنها به فرآوردههایی با ارزش
افزوده بیشتر و کمک به تحقق چشم اندازها و سیاستهای کالن دولت
در بهرهبرداری از گیاهان دارویی (سند ملی گیاهان دارویی) اشاره نمود.

فنآوری پالسـمای سـرد در صنایع غذایی و کشاورزی تجاری سازی
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تفاهم نامه همکاری پژوهشی و واگذاری انحصاری دانش فنی طراحی و
توسعه کاربردهای فنآوری پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی با
شرکت دانش بنیان کاوش یاران فن پویا امضا شد که موضوع آن امکان
سنجی تقاضاهای فنآوری پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی،
توسعه بازار ماشین آالت فنآوری پالسمای سرد و توسعه دانش فنی
کاربردهای فنآوری پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی است .دکتر
مریم هاشمی ،عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و
مجری طرح اظهار داشت" :در راستای توسعه کاربردهای فنآوری پالسمای
سرد در صنایع غذایی و کشاورزی ،قراردادی تحت عنوان "امکان سنجی
بهرهبرداری صنعتی از ماشین آالت پالسمای سرد جهت مهار فعالیت
لیپولیتیکی و افزایش ماندگاری جوانه گندم" با مشارکت صنعت به صورت
چهارجانبه بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (به عنوان توسعه دهنده
کاربردهای پالسمای سرد در صنایع غذایی و کشاورزی) ،شرکت کاوش
یاران فن پویا (سازنده تجهیرات پالسمای سرد) ،گروه صنعتی و پژوهشی
زر (به عنوان متقاضی کاربردهای فنآوری پالسمای سرد و ستاد ویژه توسعه
فنآوری نانو به عنوان حمایت کننده امضاء شد ".وی در خصوص امکان
استفاده از پالسمای سرد در افزایش ماندگاری جوانه گندم گفت" :اثرات

فراسودمند گندم به دلیل ترکیبات فعال زیستی است که اغلب در جوانه و
بخشی از آن در پوسته تغلیظ شدهاند .با وجود ارزش غذایی باال ،باقی ماندن
جوانه ،موجب ناپایداري گندم و آرد در طول دوره نگهداري و افزایش
شدت اکسایش و تغییرات طعمی در آرد و فراوردههای آن میشود .از این
رو جوانه طی فرایند آردسازی به عنوان محصول جانبی حذف میشود.
قابلیت نگهداري ضعیف جوانه گندم ،به دلیل وجود مقادیر باالي چربیهاي
غیراشباع و آنزیمهاي اکسیدکننده و هیدرولیزکننده به ویژه لیپواکسیژناز
و لیپاز است .فعالیت این آنزیمها محصول را مستعد به تندي و تخریب
اسیدهاي چرب ضروري و ویتامینها میسازد".
در حال حاضر این محصول با ارزش جهت مصارف خوراک دام و طیور
کاربرد دارد که واحدهای تولید کننده آرد با قیمت بسیار کمی در اختیار
دامداران قرار میدهند .با توجه به قیمت جهانی جوانه گندم میتوان پیشبینی
کرد که در صورت افزایش ماندگاری این محصول جانبی فراسودمند ارزش
اقتصادی قابل توجهی خواهد شد .با در نظر گرفتن میزان آرد تولیدی
در کشور توسعه این فنآوری نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای
صنعت آرد کشور و امکان بهرهبرداری از جوانه گندم در فرموالسیون انواع
محصوالت غذایی نیز فراهم خواهد شد.
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فروش زیستتوده تغلیظ شده جلبک جهت استفاده در فرآوردههای آرایشی بهداشتی
براساس قراردادی که بین پژوهشکده و البراتور نال منعقد شد ،زیستتوده تر تغلیظ

حجازی خاطرنشان کرد" :ریز جلبک سبز دونالیال سالینا از گون ههای شورپسند

یشود .مدت این قرارداد سه سال است.
آرایشی بهداشتی به البراتور نال ارائه م 

از گونههای به ظاهر کم ارزش تلقی شده و در کشاورزی سنتی ما جایی ندارد،

شده جلبک دونالیال با حداقل  10درصد ماده خشک جهت استفاده در فرآوردههای

دکتر محمد امین حجازی ،رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی اظهار

داشت" :محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشکده بیوتکنولوژی

کها در صنایع
کشاورزی طی بیش از یک دهه تحقیق در زمینه کاربرد ریزجلب 
لها  به زنجیره کامل
غذایی ،داروسازی و تولید محصوالت آرایشی بهداشتی و مکم 

است که در مناطق مختلف کشور مثل دریاچه ارومیه رشد میکند .این جلبک که
نها و مواد معدنی مفید ،روغن،
سرشار از ترکیبات با ارزش مثل انواع ویتامی 

گلیسرول و رنگدانه است که در صورت استفاده در محصوالت آرایشی-بهداشتی

میتواند آنها را به فرآوردههایی فراسودمند تبدیل کند".

وی در ادامه در خصوص برنامه شرکت آرایشی -بهداشتی طرف قرارداد با پژوهشکده

تولید و فرآوری بیومس گون ههای مختلف جلبک از انتخاب و جداسازی سوی هها

در زمینه استفاده از زیست توده جلبک خریداری شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی

دست یافت هاند .در راستای تجاری سازی محصوالت حاصل از این تحقیقات با

در این شرکت تولید شود نوعی پماد ضد التهاب تسکین دهنده دردهای مفاصل

ارزیابی اولیه بازار ،مجوزهای الزم برای تولید و عرضه تجاری فرآوردههای آرایشی

محصوالت خود ابراز عالقه کردهاند که مذاکرات در مراحل اولیه است".

کها
تا طراحی و ساخت بیوراکتورها و توسعه سیست مهای تکثیر و برداشت جلب 

همکاری یکی از واحدهای تولید محصوالت آرایشی بهداشتی در کشور ،پس از

بهداشتی فراسودمند حاوی ترکیبات جلبک اخذ شده و برای تولید تجاری این

کشاورزی گفت" :از جمله محصوالتی که قرار است با استفاده از زیست توده جلبک

است .البته واحدهای آرایشی -بهداشتی دیگری نیز برای استفاده از عصاره جلبک در

فرآوردهها اولین قرارداد رسمی برای عرضه زیستتوده تغلیظ شده جلبک دونالیال

جهت استفاده در فرآوردههای آرایشی بهداشتی با بخش خصوصی امضا شده

است ".وی خاطرنشان کرد" :چالش جدی در عرضه تجاری زیستتوده جلبک به

صنایع آرایشی بهداشتی و دارویی ،تامین مستمر و کافی زیستتوده با کیفیت باال

و قیمت مقرون به صرفه است که محققان پژوهشکده به این مهم دست یافت هاند و

در حال حاضر امکان تامین نیاز واحدهای صنعتی به زیستتوده جلبک برای تولید

فرآوردههای طبیعی فراسودمند بر پایه جلبک وجود دارد".

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی جهاد کشاورزی تصریح

کرد" :زیستتوده تر تغلیظ شده جلبک که طی قرارداد سه ساله امضا شده بین
پژوهشکده و البراتور نال به این شرکت تولیدکننده فرآوردههای آرایشی بهداشتی

تحویل میشود از ریز جلبک سبز دونالیال سالینا  -گونهای جلبک بومی ایران -

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در پایان با تاکید بر ارزش افزوده
باالی تولید و کاربرد ریزجلبکها در صنایع مختلف و نقشی که میتواند در افزایش

ارزش غذایی و سودمندی محصوالت مختلف داشته باشد ،گفت" :توسعه کاربرد

تهیه میشود که تمام فرآیند تولید آن از شناسایی و جداسازی سویه تا تکثیر در

ریزجلبکها در کشور عالوه بر سودی که برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

توسط محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی توسعه داده شده است".

شغلی جدید برای دانشآموختگان نیز منجر شود".

محیط کشت ،اقتصادی کردن فرآیند و تولید در فتوبیوراکتور ساخت پژوهشکده

دارد ،میتواند به راهاندازی شرکتهای دانشبنیان متعدد و ایجاد فرصتهای

راه اندازی مرکز رشـد واحدهای فنآوری زیست فنآوری کشاورزی
مرکز رشد مشترک واحدهای فنآوری زیست فنآوری کشاورزی با همکاری

واحدهای فناور با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان ،تجاری سازی نتایج

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و پارک علم و فنآوری گیالن تاسیس

تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی و ایجاد زمینه جذب کارآفرینان و اشتغال

میشود .موافقت نامه تاسیس ،راهاندازی و راهبری این مرکز رشد ،بین دکتر
خوش خلق سیما -رییس پژوهشکده  -و دکتر مجید متقی طلب -رییس

پارک -منعقد شد .کمک به افزایش ثروت از طریق توسعه اقتصادی مبتنی
بر فنآوری و نوآوری ،حمایت از تکمیل فرایند تبدیل ایده به محصول و
تسریع در روند انتقال دانش فنی و فنآوری ،حمایت از ایجاد و توسعه

دانش آموختگان در قالب واحدهای فناور بخش بیوتکنولوژی کشاورزی از
جمله اهداف تاسیس این مرکز رشد مشترک اعالم شده است .طبق قرارداد
حداقل نیمی از ظرفیت استقرار در مرکز رشد به هست هها و واحدهای فناور

که توسط محققان پژوهشکده تاسیس م 
یشوند اختصاص خواهد داشت.
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راهاندازی نخستین مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی ایران

مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی با قابلیت آنالیز و ذخیرهسازی حجم عظیمی
از دادههای کشاورزی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی راهاندازی

شد .دکتر محمدرضا غفاری ،رییس بخش بیولوژی سیستمها ،با اعالم این

مطلب گفت" :با پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه توالییابی ژنوم و

شناسایی پروتئینها و متابولیتها ،دانش بیولوژی سیستمها و سنتتیک

بیولوژی در حال دگردیسی کامل است به طوری که پیشبینی میشود گردش

مالی آن در بازار جهانی از رقم چهار میلیارد دالر در سال  2015به هشت

میلیارد دالر در سال  2019برسد .در این راستا پژوهشکده بیوتکنولوژی

کشاورزی از سال  1394با هدف همگام شدن با پیشرفتهای سریع این

حوزه ،اقدام به توسعه سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری خود کرده

که به راهاندازی مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی ( )ABCدر پژوهشکده
منجر شده است ".وی خاطرنشان کرد" :این مرکز با برخورداری از دو

سیستم سرور با  360هسته و سه ترا بایت رم و همچنین  50ترابایت
فضای ذخیره فیزیکی مرکزی منحصر به فرد برای آنالیز دادههای حجیم

( )BIG DATAکشاورزی در کشور است ".برتری منطقهای و بینالمللی

ایران در زمینههای مختلف آنالیزهای امیکس شامل دادههای ژنومیکس،
متابولومیکس ،پروتئومیکس ،فنومیکس و بیوانفورماتیک ،کمک به
شناسایی ژنهای با ارزش اقتصادی باال در کشاورزی ،امکان ایجاد مرکز

دادههای متمرکز و کاهش هزینههای نرمافزاری و سختافزاری بر پایه
رایانش ابری ( ،)Cloud Computingاز جمله مزایا و دستاوردهای ایجاد

مرکز است .با راهاندازی مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی امکان اجرای
پروژههای بزرگ در حوزه زیست فنآوری و کشاورزی که مستلزم تحلیل

دادههای عظیم است ،فراهم خواهد شد .عضو هیات علمی پژوهشکده

بیوتکنولوژی کشاورزی اضافه کرد" :آنالیزهای دادههای نسل جدید تعیین

توالی یا  NGSها ،آنالیزهای متاژنوم و مطالعات آنزیمی و مدلسازی این

دادهها ،از زمینههای مهم تحقیقات زیست فنآوری کشاورزی است که

در مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی انجام میشوند .از دیگر پروژههای

این مرکز میتوان به مطالعات در حوزه ژنومیکس شامل تعیین خلوص

نژادی در اسبهای بومی ایران ،طرح ثبت خط شناسه ژنتیکی در ماهیان،

جمعآوری و ارزیابی ژرمپالسما بومی گیاه شورپسند سالیکورنیا و سوئدا،
تولید آنزیمهای نوترکیب خوراک دام و طیور با استفاده از مطالعات در
سطح متاژنوم و تغییر ساختار ریشه و تهیه اطلس از ژنهای کلیدی درگیر

در افزایش تحمل به تنش خشکی جهت معرفی ارقام متحمل به خشکی در

گیاهان استراتژیک نیز اشاره کرد .وی در پایان با اشاره به برنامهریزی صورت

گرفته برای ارتقای ظرفیت سیستمهای مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی به
هزار هسته و هشت ترابایت رم و  500ترابایت فضای ذخیره فیزیکی

در آینده نزدیک  ،ابراز امیدواری کرد که با تامین منابع مالی الزم ،امکان
سرویسدهی مرکز به تمام مراکز تحقیقات کشاورزی کشور فراهم شود.

تقدیر از دانشجوی پسا دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
به عنوان پژوهشگر و فناور برتر استان مازندران در هفته پژوهش و فنآوری
مراسم گرامیداشت هفدهمین هفته پژوهش و فنآوری سال  1395استان

مازندران ،با حضور روسای دانشگاهها و پارکهای علم و فنآوری ،مسئوالن

استانی و جمعی از پژوهشگران استان مازندران در روز پنج شنبه  18آذرماه در
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار شد .در این مراسم دکتر سلمان دستان،

دانشجوی پسادكتري پژوهشكده بیوتکنولوژی کشاورزی ايران به عنوان

پژوهشگر برتر سال  95معرفی و مورد تقدیر استاندار مازندران قرار گرفت.
دکتر سلمان دستان متولد  1363پس از گذراندن کارشناسی و کارشناسی ارشد

و دکتری تخصصی زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی ،دوره پسادكتري
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را با بورسیه بنیاد علم ایران در سال  1394با اجرای پروژهای با عنوان تجزيه
زيست محيطي  -مولكولي و شبيهسازي ارقام برنج تراريخته مقاوم به

كرم ساقهخوار آغاز نمود .دکتر دستان بیش از  30مقاله از مجموعه تحقیقات خود

منتشر نموده که حدود  15مقاله آن در ژورنالهای معتبر  Q1به چاپ رسیده است.
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بازدید آزاد دانشــجویان ،دانشآموزان و دانشپژوهان از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی به مناسـبت هفته پژوهـش و فنآوری

دانشآمـوزان ،دانشـجویان و دانشپژوهـان بـه منظـور بازدیـد از امکانـات

علمی کشـور اعلام کرد.

روز دربهـای بـاز پژوهشـکده بـه روی تمامـی عزیزان اعالم نموده اسـت

یـک روز را روز دربهـای بـاز پژوهشـکده بیوتکنولـوژی بـه روی جامعه

تحقیقاتـی خـود اسـت کـه بـه همین منظـور یـک روز در هفتـه پژوهش را

مهمتریـن رسـالت هفتـه پژوهـش و فنـآوری ،ایجـاد و احیـای تفکـر

کـه در سـال جاری روز سـه شـنبه مـورخ  23آذر به عنـوان روز بازدید آزاد

و دانشآمـوزان میباشـد .در همیـن راسـتا ،پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

دانـش آمـوزان مدارس مختلف از قبیل مدرسـه ابتدایی پسـرانه سـید جمال

پژوهـش و فنـآوری در اذهان اقشـار جامعـه ،محققان ،فناوران ،دانشـجویان

کشـاورزی جهـت ترویـج شـعار "پژوهـش تقاضـا محـور و تجاریسـازی

فنـآوری؛ زیربنـای اقتصـاد مقاومتـی" و بـا هـدف حمایـت از ایدههـای

برتـر پژوهشـی در محیطـی علمـی و صمیمـی ،سـاالنه پذیرای خیـل عظیم

از پژوهشـکده اعالم شـد .در این راسـتا ،پژوهشـکده در روز مذکور میزبان
الدیـن اسـدآبادی و مدرسـه دخترانـه سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی بود.

گفتنی است امکان بازدید از پژوهشکده در دیگر ایام سال در صورت مکاتبه
اداری و محیا بودن شرایط ،امکان پذیر است.

بازدید دانشجویان دکتری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از شرکت سیناژن
در راستای بازدیدهای علمی دانشجویان پژوهشکده از مجموعههای فعال در حوزه

و محصوالت این شرکت ،دانشجویان را با انواع فرآوردههای بیوتکنولوژیک و

سیناژن بازدید کردند .شرکت تحقیقاتی تولیدی سیناژن که در سال  1373تاسیس

وی همچنین توضیحاتی در خصوص داروهای تولیدی شرکت از جمله سینووکس

زیست فنآوری ،گروهی از دانشجویان دکتری پژوهشمحور پژوهشکده از شرکت

شیوههای مهندسی ژنتیک در سطح سلولی تا تولید فراوردههای دارویی آشنا کردند.

شده از مجموعههای دانش بنیان خصوصی فعال در حوزه زیست فنآوری پزشکی و

و رسیژن ارائه داد .این دو دارو بر پایه پروتئین نوترکیب اینترفرون بتا– b1تهیه شده و

اقدام به تولید اقالم مختلف برای بیماران خاص از قبیل مبتالیان به ام اس ،سرطان

شده است .قبادی با اشاره به صادرات محصوالت این شرکت به کشورهای مختلف

داروسازی است که با در اختیار داشتن فنآوری تولید پروتئینهای نوترکیب دارویی

با تولید داخلی آنها از خروج ساالنه بیش از  200میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری

و بیماریهای خونی میکند که حدود  17قلم دارو به مرحله تولید رسیده و تعدادی

خاطرنشان کرد" :فعالیتهای شرکت در حوزه زیست فنآوری به کسب جوایز و

بالینی و رییس روابط عمومی شرکت سیناژن در این بازدید ضمن معرفی شرکت و

کشور ،واحد صنعتی نمونه کشوری ،دریافت جایزه طالی بیوتکنولوژی آسیا و ...

نیز در مراحل نهایی کسب مجوز برای ورود به بازار میباشند .دکتر قبادی ،مشاور
واحدهای فعال آن ،حوزههای فعالیتی ،بخشهای تولیدی ،شرکتهای زیرمجموعه

افتخارات متعدد مثل عنوان مرکز تحقیق و توسعه نمونه کشور ،مرکز پژوهشی نمونه
منجر شده است".
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بازدید دانشآموزان مدرسه شهامت و رشد نو
از بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
آشنایی با مفاهیم پایه زیست فنآوری به شکلی ساده و قابل درک و کاربرد

مباحث نانو و نانومتریک را با ذکر مثال و به تصویر کشیدن توضیحات ارائه

تکنولوژیهای نوین در استفاده از این فنآوری از اهداف بازدیدهای دانشآموزی

نمود و دانشآموزان را با تجهیزات مدرن و میکروسکوپهای فوق پیشرفته

دانشآموزان مدرسه پایه پنجم و ششم ابتدایی مدرسه شهامت و رشد نو

محور مقطع دکتری پژوهشکده مسائل مربوط به پروبیوتیک و بیوتکنولوژی

از بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میباشد .بازدید

به سرپرستی مربی این مدرسه در دو گروه بازدیدکننده انجام شد .در ابتدا

دانشآموزان با هدف آشنایی با عملکرد کلی محققان و بخشهای تحقیقاتی

این بخش تحقیقاتی آشنا کرد .مهندس عزیزی و نذیری از دانشجویان پژوهش

میکروبی را برای دانش آموزان تشریح نمودند و در ادامه این بازدید ،خانم
مهندس کریمی کارشناس بخش تحقیقات زیستشناسی سامانهها ،برخی

پژوهشکده در سالن آمفی تئاتر به تماشای فیلم معرفی پژوهشکده پرداختند.

توضیحات را در خصوص فعالیتهای آن بخش ارائه نمودند .در پایان در

مذکور ،دانش آموزان را با اصول و فنون کشت بافت گیاهی و سلول آشنا

فکرت و ریاحی دانشجویان مقطع دکتری بخش مذکور در ارتباط با جلبک

در بخش تحقیقات کشت بافت و سلول ،مهندس زهتابی کارشناس بخش

نمودند و همچنین بازدیدکنندگان با دستاوردهای اخیر این بخش نظیر تولید
نهالهای کشت بافتی رقم خرمای مجول ،و ارقام پسته  UCB1آشنا شدند.

بخش تحقیقاتی فیزیولوژی مهندس غفاری کارشناس بخش به همراه مهندس

اسپرولینا و گیاه هالوفیت مبنا سالیکورنیا ،توضیحاتی را ارائه نمودند .گفتنی
است پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،به منظور محیا نمودن شرایط و

در ادامه در بخش تحقیقات انتقال ژن ،دستاوردهای مهم این بخش نظیر

امكانات رشد و پرورش خالقیتها و ارتقای دانایی و توانایی دانشآموزان به

محسنپور برای بازدیدکنندگان توضیح داده شد .البته برخی از دانشآموزان

زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خالقیتهای فردی و گروهی،

روند دستیابی به برنج تراریخته و پنبه تراریخته به طور مفصل توسط دکتر

که نسبت به گیاهان تراریخته بسیار کنجکاو بودند ،شروع به بحث و گفتگو

با رییس این بخش نمودند .در بخش دیگر مهندس علیزاده محقق بخش
نانوتکنولوژی کشاورزی به شکلی ساده و قابل درک برای دانشآموزان

تناسب استعدادها و عالیق آنها و همچنین به جهت شناسایی و فراهم آوردن

در طول سال میزبان بازدیدهای علمی دانشآموزان از بخشهای تحقیقاتی
ششگانه و گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین آنان میباشد.

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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انتصاب سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
منطقه شمال شرق و شرق کشور

انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
طـی حکمـی از سـوی رییـس پژوهشـکده  ،آقـای مهنـدس سـید محمد
حسـن موسـوی پاکـزاد بـه سـمت سرپرسـت مدیریـت امـور اداری و

پشـتیبانی پژوهشـکده منصـوب شـد .در متن ایـن حکم آمده اسـت"امید

اسـت بـا بهرهگیـری از تجـارب و توجـه بـه اهـداف دولـت تدبیـر و
امیـد ،در نیـل بـه اهـداف پژوهشـکده موفـق و کوشـا باشـید" .همچنین
در ایـن حکـم مـواردی چون جلـب رضایت همـکاران از طریـق احترام

بـه جایـگاه و منزلـت آنـان ،ایجـاد تحـول در ارائـه خدمات و پشـتیبانی
بخشهـای تحقیقاتـی ،ایجـاد نظم و انضبـاط در انجام سـریع و به هنگام

امـور محولـه ،ارائه راهکارهـای جدید و موثـر در جهت رفـاه همکاران،

دکتر علیرضا سیفی به سمت سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی

تعریـف کار موثـر بـرای همـکاران امـور اداری و ایجاد رفـاه اداری برای

سوی دکتر خوشخلقسیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،

توصیـه قـرار گرفت.

منطقه شمال شرق و شرق کشور (مشهد) منصوب شد .طی حکمی از
دکتر علیرضا سیفی با توجه به سوابق و پیشینه فعالیتها به سمت

همـکاران از طـرف ریاسـت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی مورد

سرپرست جدید مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه

شمال شرق و شرق کشور (مشهد) منصوب شدند .در این حکم دکتر

خوش خلق سیما ضمن ابراز تشکر صمیمانه از دکتر صفرنژاد سرپرست
سابق مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال شرق و شرق

کشور ،اشاره داشت" :امید است با توجه به ضرورت توسعه فعالیتهای

بیوتکنولوژی کشاورزی با استعانت از خداوند متعال و برنامهریزی موثر

و جلب مشارکت همگانی در جهت پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری

اسالمی ایران در دولت تدبیر و امید موفق شوید" .دکتر خوش خلق

سیما در حکم ابالغی ،در خصوص مواردی همچون توسعه تعامالت با

بخشهای اجرایی کشاورزی استانهای شمال شرق و شرق کشور ،ایجاد

بستر مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان در فعالیتهای

بیوتکنولوژی کشاورزی ،تقویت همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی

آقـای موسـوی پاکـزاد متولـد شـهر مقـدس قـم میباشـد .وی در سـال

گفتنـی اسـت دکتـر علیرضـا سـیفی متولـد 1356و اسـتادیار گـروه

نمود .وی در سـمت کارشـناس معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسـانی

دوره دکتـری را در دانشـگاه وخنینگـن هلنـد گذرانده اسـت .ایشـان طی

بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز به مدت  4سـال بـه عنوان کارشـناس امور

و بهرهمندی از رهنمودهای روحانیت معزز منطقه ،تاکید کردند.

بیوتکنولوژی و بهنژادی گیاهی دانشـگاه فردوسـی مشـهد میباشـد .وی

دوران کارشناسـی ارشـد تـا سـال  1392در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

کشـاورزی فعالیت داشـت .دکتر سـیفی در سـال  1392موفق میشود در

 1380رشـته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسـی را با موفقیت سـپری

سـازمان تحقیقات در دفتر خدمات تکنولوژی آموزشـی و در پژوهشکده

پژوهشـی خدمـت کـرده اسـت .شـایان ذکـر اسـت سرپرسـت جدیـد

مدیریـت امـور اداری و پشـتیبانی پژوهشـکده ،در طـی برگزاری مراسـم

دانشـگاه آریزونـا آمریکا در دوره پسـادکتری به عنـوان محقق به صورت

هفتـه پژوهـش و فنـآوری بـه حضـور همکاران پژوهشـکده معرفی شـد

کنـد کـه در نهایـت حاصل آن انتشـار بیـش از  10مقالـه  Q1در مجالت

مذکـور تقدیر شـده بود.

مسـتقل بـر روی موضـوع بیوتکنولوژی کشـاورزی و ژنتیـک گیاهی کار

معتبـر بینالمللـی بوده اسـت.

و از زحمـات خالصانـه آقـای مهنـدس نعیمی سرپرسـت قبلـی مدیریت
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تجدید احکام انتصاب در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی
از سوی دکتر خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،احکام
ریاست بخشی آقای دکتر محمدرضا غفاری (رییس بخش تحقیقات زیستشناسی

سامانهها) و دکتر مریم هاشمی (رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی) با در نظر

گرفتن سوابق و پیشینه فعالیتها به مدت  2سال تمدید شد .در این انتصاب
دکتر خوش خلق سیما به نکاتی از قبیل ایجاد ارتباطات بینالمللی بخش،

ارتباط با موسسات تحقیقاتی در راستای تدوین طرحهای مشترک ،برگزاری

جلسات علمی مستمر ،تولید دانش فنی و تجاریسازی ،درآمدزایی و کسب
 40درصد هزینههای بخش ،برگزاری کارگاههای آموزشی و ترغیب همکاران

به جهت شرکت در کنگره بینالمللی اشاره نموده و اذعان داشتند که میتوان با

اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از کلیه امکانات و توانمندیهای پژوهشکده

و همکاری و همدلی به موفقیت روز افزون دست یافت.

انتصاب سرپرست اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها
و اداره همکاریهای علمی و بینالمللی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

طی حکمی از سوی دکتر خوش خلق سیما ،دکتر شهره آریایی نژاد،

اهداف نظام جمهوری اسالمی خواستار شدند .در این حکم همچنین از

همکاریهای علمی و بینالمللی منصوب شدند .در این حکم نظر

رییس سابق اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها تقدیر به عمل آمد و

به عنوان سرپرست جدید اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها و اداره
به تعهد و سوابق علمی و پژوهشی خانم دکتر آریایینژاد ،بر تالش

ایشان درجهت تحقق هرچه بیشتر و برجستهتر اهداف و آرمانهای

واالی پژوهشکده و با رعایت جوانب شرعی و قانونی و بهرهگیری از

ظرفیتهای موجود برای معرفی پژوهشکده و افزایش همکاریها تاکید
شده است .دکتر خوش خلق سیما به مواردی چون ارتقا جایگاه ملی و

بینالمللی ،تالش در جهت فرهنگسازی و اطالعرسانی عمومی در حوزه
وظایف پژوهشکده و به خصوص گیاهان تراریخته ،انعکاس اهداف،

وظایف ،برنامهها ،مواضع و عملکرد پژوهشکده ،اهتمام در پاسخگویی
به خدمتگیرندگان و تعامل سازنده با آنها ،تعامل مستمر با مرکز

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت متبوع ،تعامل سازنده با رسانههای
جمعی و اصحاب رسانه در جهت پیشبرد اهداف پژوهشکده و برگزاری

نمایشگاههای عمومی و تخصصی برای معرفی دستاوردهای پژوهشکده
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تاکید داشتند و از خداوند متعال مزید توفیقات وی را در راه پیشبرد

زحمات بی دریغ و خدمات  15ساله آقای مهندس سید علی میربابایی
برای ایشان از خداوند متعال توفیق درجات خواسته شد.
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ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی پژوهشکده
بــه موجــب ســه فقــره ابــاغ جداگانــه معــاون محتــرم وزیــر و رییــس

یکصــد و هفتــاد و ششــمین جلســه هیــأت ممیــزه ســازمان و ارتقــای

ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی آقایــان دکتــر

دکتــر صالحــی جوزانــی بــه مرتبــه اســتاد پژوهــش را طــی ابــاغ شــماره

غالمرضــا صالحــی جوزانــی و دکتــر ســید قاســم حســینی ســالکده بــه

 59011/200مــورخ  95/11/30و نتیجــه یکصــد و هفتــاد و ســومین

مرتبــه اســتاد پژوهــش و ســرکار خانــم دکتــر مریــم هاشــمی بــه مرتبــه

جلســه هیئــت  ممیــزه ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی

دانشــیار پژوهــش ارتقــا یافتنــد .دکتــر اســکندر زنــد معــاون وزیــر و

اعــام نمــود.

رییــس ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ارتقــای دکتــر

روابــط عمومــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ضمــن تبریــک

حســینی بــه مرتبــه اســتاد پژوهــش را طــی ابــاغ شــماره 64326/200

ارتقــای ایــن همــکاران عزیــز ،ســامتی و موفقیــت هــای بیــش از پیــش

مــورخ  95/12/24و ارتقــای دکتــر مریــم هاشــمی بــه مرتبــه دانشــیار

ایــن عزیــزان را در حــوزه هــای علمــی و پژوهشــی از دیــدگاه ایــزد

پژوهــش را طــی ابــاغ شــماره  64327/200مــورخ  95/12/24و نتیجــه

منــان خواســتار اســت.

انتصاب قائم مقام پژوهشكده در امور فناوری
دكتر پژمان آزادي به سمت قائم مقام پژوهشكده در امور فناوری منصوب شد .دکتر
خوشخلقسیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،در حکم انتصاب دکتر

آزادی به این سمت با اشاره به راهبردهای ملی در حوزه علم و فنآوری و سیاستهای

وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه ،تدوین دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با
حوزه توسعه فنآوری زیستی و تجاریسازی ،مالکیت فکری و ایجاد زیرساختهای

الزم ،جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص و تحقق هرچه بیشتر اهداف و

آرمانهای واالی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را مورد توصیه و تاکید قرار

داده است .دکتر پژمان آزادی که هم اکنون مسئول راه اندازی معاونت فنآوری پژوهشکده بیوتکنولوژی شده است دارای سوابق ارزشمندی چون رياست

پژوهشكده ملي گل و گياهان زينتي ،معاون پژوهشي موسسه باغباني و رئيس انجمن علمي گل و گياهان زينتي است .دکتر خوش خلق سیما در مراسم
معارفه دکتر آزادی به این سمت و تودیع دکتر طباطبایی سرپرست اداره بازاریابی و تجاریسازی از تالشهای دکتر طباطبایی در این سمت قدردانی کرد.

گفتنی است با راه اندازی معاونت فناوری در پژوهشکده ،اداره بازاریابی و تجاری سازی ،ذیل این معاونت فعالیت خواهد داشت.
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ارائه سخنرانی دانش آموخته دانشگاه ماکس پالنک آلمان در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتر محسن حاجحیدری دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه ماکس پالنک
آلمان سخنرانی علمی پژوهشی خود را در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی ایراد کرد .موضوع سخنرانی در خصوص نتایج یکی
از پروژههای مهم دوران تحصیل ایشان با عنوان "تکامل شکلی در گیاه از طریق
دوبل شدن یک فاکتور رونویسی" بود .بعد از پایان این سخنرانی ،پرسش و
پاسخ بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان و سخنران جلسه انجام شد.
دکتر محسن حاج حیدری که دروه کارشناسی خود را در دانشگاه گیالن و
دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه رازی کرمانشاه گذرانده بود ،از سال 1378
در بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پایان نامه خود را با موضوع آنالیز برنج تراریخته آغاز کرد .ایشان بعد از
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و همکاری با پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ،برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در موسسه تحقیقاتی ماکس
پالنک در رشته مهندسی ژنتیک عازم آلمان شدند .الزم به ذکر است دکتر
محسن حاجی حیدری با انتشار بیش از  13مقاله در ژورنالهای مطرح
بینالمللی نظیر  Science ،Natureو  Genes & Developmentاز سابقه
پژوهشی درخشانی برخوردار است.
شایان ذکر است موسسات ماکس پالنک در زمینههای علوم طبیعی به ویژه
فیزیک ،زیستشناسی ،علوم انسانی و علوم اجتماعی به پژوهشهای پایه

میپردازند .محققین شاغل در موسسات ماکس پالنک تا به حال موفق به
دریافت  ۱۵جایزه نوبل شدهاند به طوری که این تعداد جایزه نوبل توسط
هیچ انجمن تحقیقاتی دیگر در دنیا دریافت نشده است .در سال  ۲۰۰۶در
رتبهبندی مجله تحصیالت عالی تایمز ( )Times Higher Educationانجمن
ماکس پالنک در بین مؤسسههای تحقیقاتی غیر دانشگاهی در زمینه علوم
رتبه اول در دنیا و در زمینه تکنولوژی رتبه سوم را کسب کرد .این مؤسسه
بنام ماکس کارل ارنست لودویگ پالنک فیزیکدان معتبر آلمانی برنده جایزه
نوبل نامگذاری شده است که او را پدر علم کوانتوم میشناسند.

داستان اهلی شدن جو،
عنوان سخنرانی دکتر محمد پور خیر اندیش در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
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دکتر محمد پورخیر اندیش محقق اسبق موسسه تحقیقات ملی کشاورزی
ژاپن و استرالیا سخنرانی خود را با محوریت تاریخچه اهلی شدن جو
توسط انسان در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در
روز چهارشنبه مورخ  8دی ماه در حضور محققان ،دانشجویان و اعضای
هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراد کرد .ایشان متولد
 1357و فارغ التحصیل رشته زراعت و اصالح نباتات دانشگاه گیالن
در دوره کارشناسی و رشته اصالح نباتات مقطع کارشناسی ارشد همان
دانشگاه میباشد .وی که طرح تحقیقاتی خود را در دوره کارشناسی ارشد
طی سالهای  79تا  81در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با موفقیت
گذراند ،توانست در سال  1382به مدت  3سال در دانشگاه چوکوبای ژاپن
مشغول به تحصیل در مقطع دکتری شود و سپس در سال  2007بورسیه
پسادکتری ملی ژاپن با دارابودن امکانات تحقیق بصورت مستقل را کسب
کند .دکتر خیر اندیش در سال  2010به دلیل شایستگی و پشتوانهای که در
طی تحصیل از خود نشان داد توانست به استخدام موسسه ملی کشاورزی
در ژاپن درآید و تا سال  2015در آنجا مشغول به فعالیت شود .وی در

همان سال در بخش اصالح نباتات دانشکده کشاورزی سیدنی استرالیا
مشغول به کار شدند و در این مرکز به تحقیقات خود ادامه دادند.
دکتر خیراندیش تاکنون بیش از  20مقاله در مجالت معتبر  Q1منتشر کرده
است که عنوان یکی از آنها با محوریت "تاریخچه اهلی شدن جو توسط
انسان" است که در تاریخ  8دی ماه در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در این خصوص سخنرانی کرد.
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"ویرایش ژنومی در گیاهان و جانوران"
سخنرانی پروفسور جین سو کیم در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
به گزارش اداره روابط عمومی و ترویج یافتهها ،پروفسور جینسوکیم استاد

دانشگاه ملی سئول کره جنوبی و مدیر عامل مرکز مهندسی ژنوم و موسسه علوم
پایه روز یکشنبه مورخ  3بهمن  1395سخنرانی خود را با محوریت "ویرایش

ژنومی در گیاهان و جانوران" در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی

کشاورزی ایراد کرد .جینسوکیم که به عنوان یک کارآفرین برجسته شناخته
میشود ،عمده تحقیقات گسترده خود را به حوزه بیوتکنولوژی ،زیست
پزشکی و دارو معطوف ساخته است .در شروع این سخنرانی ،پرفسور کیم از

انتشار مقاالت خود با عناوین "انقالب " ،"DNAویرایش بشریت" و "ماشین
ژن" در سه مجله معتبر دنیا ،نشنال جئوگرافی ،تایم و اکونومیست خبر داد که
بخش اصلی موضوع سخنرانی را نیز دربر میگرفت و استقبال خوب محققان،

اعضای هیأت علمی و دانشجویان پژوهشکده را همراه داشت .پروفسور کیم

که تحصیالت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه ملی شهر
سئول گذرانده است ،دکتری خود را سال  1994در رشته بیوتکنولوژی در

دانشگاه ویسکانسین مدیسن آمریکا اخذ نموده است .رییس موسسه علوم
پایه سئول ( )IBSپس از آموزش فوق دکترا در انستیتوی پزشکی هاوارد هیوز

در ماساچوست در سال  1997به عنوان محقق اصلی در موسسه تحقیقات

پزشکی سامسونگ مشغول به فعالیت میشود .یکی از مقاالت مشهور

پروفسور جیم "ویرایش ژنوم گیاهی بدون استفاده از "DNAمیباشد و معتقد
است یکی از شگفتیهای تکنیک کریسپر در گیاهان این است که میتوان

از قید و بندها و مقررات مربوط به محصوالت تراریخته رها شد و کلیدی

برای حل معضل تغذیه در سیاره زمین پیدا کرد .کیم و گروهش در موسسه

 IBSدر حال حاضر از این روش برای محصوالتی نظیر برنج ،تنباکو و کاهو

استفاده میکنند و تاکید دارند با استفاده از این روش انقالبی در صنعت بذر

رخ خواهد داد .پروفسور کیم که از سال  1999تا  2005به مدت  6سال
مدیر عامل شرکت  TOOLGENو  CSOبوده است در پایان همان سال به

عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه ملی سئول برگزیده شد .از افتخارات

وی انتشار بیش از  60مقاله در مجالت معتبر بینالمللی و  20ثبت اختراع

است که عمدتا در زمینه تنظیم ژن و ویرایش ژنوم است .جیم سون کیم
در طول زندگی حرفهای خود به توسعه ابزار ویرایش ژنومی پرداخته که

این روش در حال حاضر به طور گستردهای در تحقیقات زیست پزشکی،

بیوتکنولوژی و دارو مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع عالقه گسترده در

این فن آوری به سرعت درحال تحول و گسترش در میان محققان میباشد.
تکنولوژی ویرایش ژنوم در حال حاضر برای مطالعات ژنتیکی در موجودات
و ردههای سلولی و اصالح ژن در سلولهای سوماتیک انسان برای

درمان بیماریهای ژنتیکی استفاده میشود .دیگر کاربرد این روش ،برای

ایجاد محصوالت با ارزش افزوده باال نظیر گیاهان ،دام ،ماهیان ،طیور ،و

حیوانات خانگی میباشد .آزمایشگاههای مختلف در سراسر دنیا در حال
حاضر از تکنیک ویرایش ژنوم برای مطالعات کاربردی خود بر روی

سلولهای بنیادی انسان ،موجودات مدل ،دام و گیاهان استفاده میکنند.

گروه کیم در حال حاضر بر اصالح ژن در سلولهای بنیادی پرتوان

انسانی برای درمان بیماریهای ژنتیکی و همکاری با جانورشناسان به

منظور توسعه ژنوم مهندسی شده خوک برای پیوند اعضا تمرکز دارند.

21

ش ما ر

ه پ نج م

 ٬فر و ر د

ین ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

"دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی عمومی از محصوالت تراریخته"
گزارش سفر دکتر محمدرضا پروین به کمیسیون اقتصادی سازمان ملل-ژنو
دکتر محمدرضا پروین عضو هیأت علمی پژوهشکده گزارش سفر خود به
ژنو سوئیس در میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در اروپا را با عنوان
دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی عمومی از محصوالت تراریخته در
سالن آمفی تئاتر پژوهشکده ایراد کرد .کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای
اروپا ( )UNECEکه یکی از  5کمیسیون منطقهای سازمان ملل میباشد ،در
سال  1947تاسیس شد .مقر این کمیسیون در محل سازمان ملل در شهر ژنو
سوئیس میباشد .هدف اصلی این کمیسیون ،تقویت همگرایی اقتصادی اروپا
است و تالش دارد تا کشورهای عضو کمیسیون ،گامهای اجرایی موثری
را درجهت حمایت از کنوانسیونها ،معاهدات و استانداردهای بینالمللی
با هدف نیل به توسعه پایدار ،بردارند .در همین راستا دکتر محمد رضا
پروین رییس اداره مالکیت فکری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که
متخصص و دکتری رشته حقوق مالکیت فکری (حقوق بیوتکنولوژی)
میباشد در میزگرد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل با موضوع دسترسی به
اطالعات و افزایش آگاهی عمومی از محصوالت تراریخته شرکت نمود.
اگرچه این کمیسیون دارای خاستگاه اولیه منطقهای است ،لیکن برخی
کشورهای غیراروپایی نیز به عضویت این کمیسیون درآمدهاند .در این
میزگرد ،نماینگان بیش از  20کشور از سراسر جهان شرکت نمودند که شامل
نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا از
قیبل آلبانی ،ارمنستان ،بوسنی و هرزگوین ،فنالند ،فرانسه ،گرجستان ،آلمان،
لتونی ،صربستان ،اسلواکی ،سوئد ،تاجیکستان ،مقدونیه ،ایاالت متحده و
نمایندگان سازمانهای دولتی و غیردولتی همچون انجمن محیط زیست زنان
سبز ،مرکز حقوق بینالملل محیط زیست ،مرکز غیردولتی منابع حقوق محیط
زیست ،انجمن ایمنی زیستی و آموزش محیط زیستی تونس ECONEXUS,
 ECO-Forum, ECO-TIRASو مراکز علمی پژوهشی شامل آکادمی ملی علوم
ژنتیک بالروس ،دانشگاه دوروس آلبانی ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
بیوتکنولوژی ایران (خانم مهندس اسماعیلزاده) و پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران (با حضور دکتر محمدرضا پروین) شرکت داشتند.
دکتر محمدرضا پروین در این گزارش با استناد بر ضرورت اجرای اصل
مشارکت عمومی و دسترسی به اطالعات در زمینه محصوالت تراریخته در
قالب یکی از اصول حقوق بینالملل محیط زیست توضیح دادند که این اصل
درکنار سایر اصول همچون اصل پیشگیری ،اصل احتیاط ،اصل پرداخت
توسط آلودهساز ،اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره از جمله اصول
الزامی حقوق بینالملل محیط زیست است که در اسناد متعدد بینالمللی
همچون اعالمیه ریو ( 1992اصل  ،)10دستور کار  ،21کنوانسیون لوگانو
 ،1993کنوانسیون پاریس  ،1992کنوانسیون آرهوس و  ...نیز متجلی شده
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است .وی ادامه داد" :مستند حقوقی این میزگرد جهانی ،مفاد کنوانسیون
آرهوس و همچنین ماده  23پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا (افزایش آگاهی و
مشارکت عمومی) است که ماده اخیرالذکر مقرر میسازد" :آگاهی ،آموزش و
مشارکت عمومی در زمینه انتقال ،جابجائی و استفاده امن از موجودات زنده
تغییر شکل یافته در رابطه با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی میبایست
با درنظر گرفتن میزان مخاطرات احتمالی برای سالمت انسان همراه باشد".
رییس اداره مالکیت فکری با اشاره به اینکه فیلیپین اولین کشور آسیایی میباشد
که قوانین و مقررات ایمنی زیستی را تهیه و تصویب کرده است افزود" :در
این میزگرد ،نماینده مرکز ملی ایمنی زیستی کشور فیلیپین ،چهارچوبهای
قانونی و ترتیبات سازمانی برای دسترسی به اطالعات ایمنی زیستی در کشور
خود را به تفصیل برای سایر اعضا به اشتراک گذاشت .نماینده فیلیپین تاکید
داشت دسترسی به اطالعات یکی از مولفههای اساسی در فرایند تصمیمگیری
درخصوص مسایل ایمنی زیستی است که البته در کنار آن اطالعات محرمانه
نیز میبایست محترم شمرده شود .همچنین اطالعات مربوط به مدیریت
مخاطرت احتمالی و نظارت و شناسایی محصول تراریخته کام ً
ال قابل دسترسی
عموم بوده و نکته قابل توجه و مهم مطروحه از سوی نامبرده این است که
نشر اطالعات معتبر ایمنی زیستی از طریق "مرجع ملی ایمنی زیستی" و سایر
"مراجع ذیصالح قانونی" آن کشور از طریق برگزاری سمینارها ،ایجاد تارنما،
کمیسیون آموزش عالی و  ...صورت میپذیرد .دکتر محمدرضا پروین در ادامه
سخنان خود به بیانات نماینده کشور بالروس اشاره نمود و افزود" :براساس
اظهارات نماینده بالروس ،قانون ایمنی زیستی بالروس در سال  2006تصویب
شده و ماده  23این قانون مقرر میسازد شهروندان و انجمنهای غیر دولتی
دارای حق کسب و تکمیل اطالعات به روز و واقعی برای خود در خصوص
موجودات تراریخته هستند و مراجع ذیربط دولتی ،سایر اشخاص حقوقی
و ذینفعان نیز میبایست اطالعات مورد نیاز متقاضیان را فراهم سازند".
دکتر پروین خاطرنشان کرد" :در این میزگرد نظرات و تجربیات کشورها
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در خصوص دسترسی به اطالعات و مشارکت عمومی در تصمیمگیریهای
مربوط به محصوالت تراریخته به اشتراک گذاشته شد و کشورها عمدت ًا مبادرت
به توصیف و تبیین ساز و کارها و بسترهای قانونی خود جهت اجرای صحیح
اصل اطالع رسانی و مشارکت عمومی دراین عرصه نمودند .وی با تاکید بر
اینکه "افزایش مشارکت عمومی" در تصمیمگیریهای مربوط به محصوالت
تراریخته منوط به اجرای موفق مرحله مقدماتی و قبلی آن یعنی "افزایش
آگاهی عموم" نیز میباشد ادامه داد" :بسیار بدیهی خواهد بود که اگر"نوع"
اطالعات ارایه شده ،جهتدار و از سنخ "موافق" یا "مخالف" باشد ،افزایش
آگاهی عمومی و در نهایت افزایش مشارکت عمومی نیز به اشتباه بر همان
اساس محقق و ترویج میشود .وی افزود" :از همین جهت "منبع اطالعات"
معتبر در این عرصه میبایست مراجع ذیصالح قانونی ذیربط در کشور باشند
و ابزارهای ارتباط جمعی و رسانهای ملی به عنوان ابزارهای موثر در امر
اطالع رسانی به عموم ،نمیبایست درجهت ترویج اطالعاتی که فاقد خصیصه
"معتبر"" ،به روز"" ،واقعی" و "موردی" باشند اقدام نمایند .البته شایان ذکر
است که تضارب آرای موافقین و مخالفین در امر محصوالت تراریخته ،در
راستای تحقق یک دموکراسی زیست محیطی بسیار ضروری تلقی شده و یقین ًا
در مسیر صحیح و قانونی خود واجد اثر است".در پایان میزگرد کمیسیون
اقتصادی سازمان ملل در ژنو نتایج تبادل نظر نمایندگان قرائت و منتشر شد
که از جمله آنها میتوان به اهمیت همکاری میان مراجع دولتی و غیر دولتی
درخصوص محصوالت تراریخته با مشارکت انجمنهای غیر دولتی ،دانشگاهها
و مراکز علمی ،افزایش آگاهی و آموزش تصمیم گیران این عرصه ،ایجاد یک
نظام موثر دسترسی به اطالعات موجودات زنده تراریخته که به ذینفعان اجازه
دریافت اطالعات معتبر را به شیوهای موثر و به موقع اعطا نماید ،مورد لحاظ
قراردادن موضوع عدم تطابق برخی قوانین ملی کشورها با یکدیگر درخصوص
موجودات تراریخته که برآن اساس ،علیرغم وجود برخی ممنوعیت قانونی،
موجودات زنده یا غیرزنده تراریخته بصورت غیرقانونی در بازار کشور
موجود بوده و اطالعات موثقی نیز در این خصوص به مردم ارایه نشده است
و ترغیب به اجرای برنامه کاری آگاهی عمومی ،مشارکت و آموزش در مورد
حمل و نقل امن ،جابجایی و استفاده از موجودات زنده تراریخته ،اشاره نمود.
دکتر پروین در پاسخ به سوال یکی از حضار مبنی بر اینکه راهکار حقوقی
جهت جلوگیری از نشر اظهارات غیر علمی و نادرست در این عرصه
چیست ،اظهار داشت" :اگرچه یکی از راهکارهای قانونی موجود ،شکایت
از اشخاص ذیربط تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است،
لیکن باتوجه به رویه عملی دادگاهها و دادسراها و با توجه به دشواری
اثبات سوءنیت مجرمانه اشخاص موردنظر و این که بار اثبات آن بر عهده
شاکی نیز خواهد بود ،این راهکار عم ً
ال نتیجه مطلوبی در برنخواهد داشت.
به نظر میرسد بهترین و یا شاید مقدمترین راهکار حقوقی در این عرصه
طرح دعوای حقوقی تحت عنوان مطالبه خسارات معنوی از دادگاههای
حقوقی باشد که بطور اخص ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز میتواند

مصداق قانونی آن و قاعده فقهی الضرر نیز موید شرعی آن باشد".
گفتنی است ارائه گزارش این میزگرد در روز یکشنبه مورخ  17بهمن
ماه در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی توسط
دکتر محمدرضا پروین ایراد شد که با استقبال اعضای هیأت علمی و
دانشجویان و کارکنان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همراه بود.

برگزاری کنگره بیوتکنولوژی اروپا با مشــارکت
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
طرح تحقیقاتی پژوهشکده در زمینه توسعه فرآیند یکپارچه تولید

پراکنده نسل ترکیبی حرارت و برق و حذف بیولوژیکی دی اکسید

کربن توسط جلبک و گیاه در کنگره بیوتکنولوژی اروپا ارائه شد .کنگره

بیوتکنولوژی اروپا 5 ،تا  7می  16( 2016تا  18اردیبهشت  )1395با

همکاری  EBTNAو دانشگاه لتونی در محل هتل رادیسون بلو شهر

ریگا  -پایتخت لتونی  -برگزار شد .این کنگره هر ساله توسط انجمن

تخصصی بیوتکنولوژی اروپا ( )EBTNAدر یکی از کشورهای عضو

برگزار میشود .از سال  2015پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
یکی از حامیان برگزاری این کنگره ها معرفی شده و پژوهشکده

در فهرست مراکز علمی بینالمللی حامی این رویداد علمی درج
میشود که افتخاری برای جامعه زیست فناوری کشور است .یکی از

رویدادهای مهم این کنگره ،اعطای جایزه بهترین محصول بیوتکنولوژی

است که پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط کمیته داوران به

محصول منتخب جدید بیوتکنولوژی اعطا میشود .البته این جایزه

به جهت ماهیت اروپایی شبکه تنها به محصوالت تولید شده در
اروپا تعلق میگیرد .دکتر محمد امین حجازی عضو هیات علمی

پژوهشکده و هماهنگ کننده  EBTNAدر ایران با ارائه سخنرانی تحت

عنوان " توسعه فرآیند یکپارچه تولید پراکنده نسل ترکیبی حرارت و

برق ( )DG-CHPو حذف بیولوژیکی دی اکسید کربن توسط جلبک

و گیاه" در کنگره امسال شرکت داشت .دکتر حجازی در حاشیه

نشستهای علمی کنگره  با رییس انجمن بیوتکنولوژی اروپا و برخی
از اعضای هیات مدیره آن در خصوص همکاریهای علمی بحث و

گفتگو کرد .در این گفتگوها یکی از جنبههای اجرایی برای همکاری،

مشارکت در برگزاری همایشها و کارگاههای علمی مشترک عنوان
شد .گفتنی است ،در راستای این همکاریها ،سومین همایش ملی

پروبیوتیکها و غذاهای فراسودمند بهمن ماه  94با همکاری EBTNA

در تهران برگزارشد و در آن  از مساعدتهای انجمن در دعوت از
سخنرانان خارجی  استفاده شد.
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برگزاری کارگاه آموزشـی آشـنایی با قوانین و مقررات صدور مجوز محصوالت تغییر شـکل یافته ژنتیکی
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات صدور مجوز محصوالت تغییر شکل

یافته ژنتیکی با شرکت جمعی از واردکنندگان محصوالت کشاورزی تراریخته
در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد .دکتر خوشخلقسیما،

رییس پژوهشکده طی سخنانی در افتتاحیه کارگاه اظهار داشت" :هدف از

برگزاری این کارگاه ،همفکری و تبادل مستقیم اطالعات و نظرات محققان
زیست فنآوری کشاورزی و واردکنندگان و فعاالن حوزه تامین نیازها و امنیت

غذایی است .وی با بیان این که امنیت ملی در گرو امنیت غذایی است تصریح

کرد :متاسفانه  55درصد کالری مورد نیاز ما از طریق واردات تامین میشود و

از کشورهایی هستیم که تراز تجارت در حوزه غذا منفی است .لذا بازرگانانی

که سرمایه خود را در راه امنیت غذایی کشور صرف کردهاند برای ما بسیار

شیمیایی و بیولوژیک و کاهش هزینههای سم پاشی ،مدیریت بهینه علفهای

تایید کرده و تمام محصوالت تراریخته موجود در بازار سالم هستند.

خاک ،آب و موجودات زنده و  ...منجر میشود.

محترم هستند .سازمان بهداشت جهانی سالمت محصوالت تراریخته را کامال

هرز ،کاهش تبعات باقیمانده سموم شیمیایی ،حفاظت از محیط زیست ،منابع

دکتر خوش خلق سیما در ادامه با اشاره به تصویب عضویت ایران در پروتکل ایمنی

وی ادامه داد" :در حال حاضر  18میلیون کشاورز در  28کشور جهان به

تراریختهبهکشورمشمولاینقانونبودهولیاینمقرراتاجرانمیشدکهباپیگیریهای

 29درصد ذرت و  24درصد کلزای تولیدی دنیا تراریخته هستند به طوری که

زیستی کارتاهنا در سال 1382اظهار داشت با وجود این که از آن سال واردات محصوالت

کشت تراریختهها مشغولاند به طوری که  83درصد سویا 75 ،درصد پنبه،

صورتگرفتهدردولتفعلیوارداتاینمحصوالتبارعایتقوانینومقرراتمربوطه

شاید به ندرت بتوان محصوالت غیرتراریخته در بازارهای جهانی پیدا کرد.

دستگاههای مختلف تشکیل شده که هدف آن نظارت بر روند واردات بدون هرگونه

هستند که به ترتیب در  21 ،50 ،90و  10میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا

انجاممیشود.دراینراستاکمیتهصدورمجوزمحصوالتتراریختهباحضورنمایندگان

سختگیری بیمورد و طوالنی کردن روندهای جاری واردات و ترخیص کاالست ".وی

عمدهترین محصوالت تراریخته تجاری سازی شده سویا  ،ذرت ،پنبه و کلزا
کشت شدهاند ".وی درباره مهمترین صفات ارقام تراریخته زیرکشت دنیا نیز

تصریح کرد طی چند ماهی که از

گفت" :حدود  80میلیون هکتار از سطح زیرکشت محصوالت تراریخته به

 40رویداد تراریخته مجوز صادر

علف کش و 20میلیون هکتار به ارقام مقاوم به آفت اختصاص دارد ".رهنما

آغارکاراینکمیتهمیگذرد،برای
شده و روند آزمایش و بررسی

ارقام تراریخته مقاوم به علف کش 60 ،میلیون هکتار به ارقام مقاوم به آفت و

در پایان از آمریکا با  70میلیون هکتار سطح زیرکشت برزیل با  44میلیون

نمونههای وارداتی ظرف حداکثر

هکتار آرژانتین با  24میلیون هکتار و هند با  11میلیون هکتار سطح زیرکشت

عضو کمیته صدور مجوز

دکتربهزادقرهیاضیرییسانجمنایمنیزیستی،دکترزمانیرییسپژوهشگاهمهندسی

محصوالت وارداتی برای کنترل از لحاظ تراریخته بودن در مبادی ورودی

دکتر محسن پور عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و اسماعیل

دو هفته انجام میشود".

محصوالت تراریخته خاطرنشان کرد" :براساس دستورالعمل تدوین شده
کشور معطل نمیشوند و برای انجام آزمایشها از نمونههای گرفته شده توسط

به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت تراریخته در دنیا یاد کرد.

ژنتیک و زیست فنآوری ،دکتر سید امیر موسوی عضو هیات علمی پژوهشگاه،

زاده از مرجع ملی و اتاق تهاتر ایمنی زیستی از دیگر سخنرانان این کارگاه بودند که

سازمان دامپزشکی یا سازمان حفظ نباتات استفاده میشود به طوری که ترخیص

توضیحاتیدربارهقوانینملیوبینالمللیدرحوزهمحصوالتتراریخته،کمیتهصدور

حسن رهنما عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هم طی

راستیآزمایی کاالهای تراریخته

این محصوالت پرداخت .وی با بیان این که با رشد فزاینده جمعیت استفاده

واردات محصوالت تراریخته

محصول وارداتی به هیچ وجه منوط به ارزیابی نمونه توسط کمیته نیست .دکتر

سخنانی به بیان مزایای کشت محصوالت تراریخته و وضعیت تولید جهانی

از فنآوریهای جدید از جمله زیست فنآوری در بخش کشاورزی ضروی
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است اظهار داشت" :تولید محصوالت تراریخته به کاهش مصرف سموم

مجوز محصوالت تراریخته،
وارداتی و فرایند درخواست

و شیوه ارزیابی آنها و اتاق تهاتر
ایمنی زیستی ارائه دادند.
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حضور اعضای هیات علمی پژوهشــکده در کنفرانس بینالمللی خشکســالی در هند

کنفرانس بینالمللی خشکسالی با حضور دکتر بابک ناخدا و دکتر مریم شهبازی

دکتر ناخدا رییس بخش فیزیولوژی ملکولی پژوهشکده در این سفر ضمن

دانشگاههای گرگان و تربیت مدرس در حیدرآباد هند برگزار شد .این کنفرانس

ضمن گفتگو با رييس موسسه ،دفتر يادبود موسسه را امضا کرد .بازديد از

خشک گرمسیری (ایکریسات) برگزار شد .خاطر نشان میشود که این موسسه

مسؤوالن بخشهاي تحقيقاتي در زمينه تحقيقات برنج و مشكالت مبتال

از اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و محققانی از

به میزبانی موسسه بینالمللی خشکسالی برای تحقیقات گیاهی در مناطق نیمه
جز  15مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه گروه مشورتی برای تحقیقات بینالمللی
کشاورزی است و مقر آن در شهر حیدرآباد هندوستان میباشد.

در این کنفرانس دكتر راجيو وارشني از دانشمندان به نام بينالمللي و رئيس
قطب علمي ژنوميكس ايكريسات مسئولیت برگزاري كنگره را عهدهدار بود.

ارائه مقاله در کنفرانس از موسسه تحقيقات دانههاي روغني هند بازدید و
موسسه تحقيقات برنج هند در حيدرآباد و گفتگو با معاون تحقيقاتي و
به توليد برنج ،بازديد از خط توليد و فرآوري ارزن و سورگوم و بازديد از

موسسه تحقيقات ارزن هند در حيدرآباد و ارايه گزارش مفصلی در خصوص
تحقيقات ارزن در هند توسط مسئوالن موسسه ،از دیگر برنامههای این سفر

بود.

القای گلدهی توسط ویروس و کاربرد آن در تحقیقات و اصالح نباتات
الزمه اصالح گیاهان ،تولید گلهای باروریست که گامت ایجاد نمایند.

ویروس برای القای گلدهی  )virus-induced flowering) VIFبه عنوان ابزاری

است .بسیاری از گیاهان پیش از رسیدن به مرحله زایشی یک دوره طوالنی

و اصالح گیاهان را تسهیل نماید.

رسیدن به مرحله گلدهی نیازمند هماهنگی بین پیامهای محیطی و نموی

برای کاهش زمان گذر از مرحله رشد رویشی به زایشی میتواند تحقیقات

رشد رویشی را میگذرانند .این پدیده ایجاد دودمانهایی با صفات مورد نظر

چگونه میتوان اصالح گیاهان را سرعت بخشید؟

هلو و گیالس با سه سال ،درختان مرکبات با  5تا  10سال و سیب و گالبی

هستند با انتقال برنامههای اصالحی به محیطهای طبیعی دارای شرایط مورد نظر

را به شدت به تاخیر میاندازد .از مثالهای بارز در این مورد میتوان به بادام،

با  6تا  12سال دوره رشد رویشی اشاره کرد که تولید ارقام جدید در آنها

دههها به طول میانجامد .همزمان نبودن زمان گلدهی ژنوتیپهای مطلوب

برای گیاهانی که نیازمند محرکهای نموی و محیطی ویژهای برای گلدهی
(فتوپریود مناسب یا تغییرات فصلی) یا با شبیهسازی این شرایط در گلخانههای

بزرگ انجام میشود که هر دو مورد با صرف هزینههای زیاد همراه است.

برای انجام تالقی که خود تابعی از نیازهای نوری و بهارهسازی است و یا

روشهای دیگر برای القای گلدهی شامل پیوند زدن ارقام بدون گل بر روی

انجام و استفاده از مزایای اصالح سنتی را با مشکل روبهرو ساخته است .در

استفاده از هورمونهاست که این روشها نیز زمانبر و برای بهینهسازی نیازمند

تکثیر غیرجنسی و قابلیت گلدهی محدود الینهای منتخب برای اصالح،

مواجهه با چنین محدودیتهایی به منظور تسریع روند اصالح برای مبارزه
با تغییرات اقلیمی ،کاهش منابع آبی و مبارزه با آفات و بیماریها استفاده از

پایههای دارای گل ،استفاده از ارقامی که به طور طبیعی زود به گل مینشینند و
تحقیق هستند و در اغلب موارد برای ارقام مورد نظر کارایی ندارند.

بیان ژن  )FLOWERING LOCUS T) FTکه رمز کننده یک پیام گلدهی
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است میتواند عبور از مرحله رویشی به زایشی را سرعت ببخشد .پیام
FT

به خوبی در آرابیدوپسیس شناخته شده است و تحقیقات گسترده در

گونههای مختلف گیاهی نشان میدهد که ژنهای

FT

و

FT-like

درونی و محیطی حاکم بر پدیده گلدهی را هماهنگ میکنند.

پیامهای

TERMINAL

 )FLOWER1) TFL1از همان خانواده ژنی  FTو بازدارنده رقابتی  FTاست و

در نتیجه تغییر بیان این ژنها و تعادل بین آنها تعیین کننده فاز رشدی گیاه

و انتقال به مرحله زایشی است .بیش بیان

FT

معموال عبور از فاز رویشی

به فاز زایشی را سرعت بخشیده و گلدهی را نسبت به دورههای نوری و
بهارهسازی مستقل میکند .بیش بیان  FTدر درختانی مانند اکالیپتوس گلدهی
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را به صورت سیستماتیک افزایش دهد که این پدیده منجر به القای گلدهی

میشود .انتقال این توالی برای القای گلدهی از طریق ویروس

VIF

نامیده

شد .به دلیل پیشرفت آلودگی ویروسی در گیاه کامل نیازی به کشت بافت

و شرایط استریل نیست و خطر ایجاد تغییرات سوماکلونال نیز وجود ندارد.

نخستین بار این روش در گیاه کدو به کار رفت و با استفاده از ویروس

 Zucchini Yellow Mosaicژن  FTمنتقل و گلدهی بدون نیاز به رژیم نوری

روزبلند القا شد و  VIFبه عنوان یک ابزار اصالحی بنیان گذاشته شد .از این

روش در گیاهان دیگر مانند پنبه ،سویا ،سیب و پرتقال نیز استفاده شد که در
سیب دانهرست ها پس از یک ماه و در پرتقال بین  4تا  6ماه به گل نشستند.

را به راه انداخته و حاصل آن گلهای بارور و گردههای زنده است .لیکن

با استفاده از فنآوریهای مبتنی بر ویروس میتوان اطالعات مفیدی را در

با بیان این ژن در درختان دیگر مانند سیب ،پرتقال و آلو نیز نتایج مشابهی

آنها از طریق روشهای استاندارد ژنتیک و زیست مولکولی با مشکل مواجه

مانند سایر گیاهان تراریخته میزان بیان در رخدادهای مختلف متفاوت است.

حاصل شده است .بیان دائمی این ژن در این درختان منجر به گلدهی
زودرس شده است.

زمینه فرآیندهای معمول زیستی و زایشی در گیاهان غیر مدل که تحقیقات در
است ،بهدست آورد .روش  VIFمیتواند روشی مفید و کاربردی برای معرفی

ارقام جدید و تسریع در روند اصالح در طیف وسیعی از گیاهانی باشد که

استفاده از گیاهان تراریخته با گلدهی زودرس ،اصالح دوره سریع یا اصالح

تولید مثل طبیعی و سرعت اصالح آنها با روشهای سنتی با محدودیت

( )MASبرای صفات موردنظر همراه است .بر این اساس یک والد مهم تجاری

و پلیپلوئید مانند نیشکر و کاساوا استفاده شود .در گیاه سورگوم که ارقام

الین با والد دیگر دارای صفت مطلوب مانند مقاومت به بیماری تالقی داده

روش  VIFو تغییر زمان گلدهی در والدها ارقام جدید ایجاد نمود.

 FasTrackنامیده شده است و با استفاده از فنآوری انتخاب به کمک نشانگرها

با انتقال یک ژن  ،FT-Likeبه یک والد با گلدهی مداوم تبدیل میشود .این

میشود .چون ژن انتقال یافته برای گلدهی بارز و همیزیگوت است ،گیاهان

نتاج تفرق یافته ،برای صفت گلدهی زودهنگام و صفت مطلوب وارد شده

با کمک

MAS

روبرو است .این روش میتواند برای اصالح گیاهانی با ژنوم بزرگ ،پیچیده

مختلف در آن زمان گلدهی و نیازهای نوری متفاوت دارند ،با استفاده از
منبعhttp://www.plantphysiol.org/content/17347/1/.full.pdf+html :

انتخاب میشوند .بدون انتظار برای طی مرحله رویشی این

نتاج میتوانند با والد مطلوب برگرداننده/

desired recurrent parent

در

دورههای کم و بیش یکساله تالقی برگشتی داده شوند .عالوه بر آن ،صفات

بلوغ همانند کیفیت میوه ممکن است در سال اول رشد بررسی شود .پس از
تکمیل تالقیهای مورد نظر ،ژن انتقال یافته  FTتفرق پیدا کرده و اصالحگر

فقط باید منتظر گذشت دوره رویشی برای بررسی ویژگیهای رقم حاصل
بماند .چون در نهایت ژن  FTحذف میشود ،ژنوتیپ نهایی تراریخت نخواهد

بود و پذیرش سازمانهای نظارتی و عموم مردم را تسهیل مینماید .لیکن

تسریع گلدهی از طریق بیش بیان ژن میتواند به چند دلیل مشکل ساز باشد.

روشهای معمول تراریختی در بسیاری از گونهها کارایی نداشته و اغلب
گونههای مهم زراعی در این دسته قرار میگیرند که میتواند مانع از پیشرفت

اصالح باشد .راهکار دیگر استفاده از ناقلهای ویروسی برای انتقال ژنهای

شکل  :1گیاهان تراریخته اکالیپتوس بیان کننده ژن  AtFTکه با غلبه بر

فاز رویشی به مرحله رشد زایشی وارد شدهاند :A .اکالیپتوس وحشی که

ارتولوگ  FTاست .این روش کامال قابلیت اجرایی دارد  ،چون محصول ژن

فقط دارای رشد رویشی در مرحله نونهالی است :B .بیان ژن   AtFTتحت

بر ماهیت مریستم تاثیر میگذارد و ویروسها نیز از آوند آبکش برای ایجاد

غنچههای گل را در راس شاخهها نشان میدهند .در بزرگنمایی شکل

 FTکه به نام "فلوریژن" است ،در آوند آبکش حرکت کرده و به طور طبیعی

آلودگیهای سیستمیک استفاده میکنند .بنابراین ،انتقال ژن  FTبا یک ناقل
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ویروسی میتواند از یک سو درج این ژن و از سوی دیگر انتقال آن

کنترل پیشبر  409Sکه منجر به گلدهی زودهنگام شده است .پیکانها
 Bیک غنچه شکوفا شده دیده میشود.
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تهیه نقشــه میکروبیوم خاک آفریقا
یـک هزار کیسـه پالسـتیکی حاوی خـاک ،که از  10کشـور مختلف شـامل

آفریقـای جنوبـی ،نامیبیا ،بوتسـوانا ،زیمباوه ،موزامبیک ،زامبیـا ،کنیا ،اتیوپی،

نیجریه و سـاحل عاج جمعآوری شـده اسـاس اولین تحقیـق جامع بر روی

تهیه کننده :اکرم صادقی

حاضـر ،بـه یکدیگـر مربـوط هسـتند زیـرا جمعیتهـای میکروبـی احتماال
تحـت تاثیـر تغییرات آب و هوایی قرار دارنـد .هدف کوتاه مدت این پروژه،

مطالعـه جامـع شـیمی و میکروبیولـوژی خـاک در مناطـق و شـرایط اقلیمی

زندگـی میکروبـی پنهـان در زیر صحـرای پهنـاور آفریقا را تشـکیل خواهد

متفـاوت آفریقـا اسـت .علاوه بـر مطالعـات میکروبیومی  ،دادههـای آب و

 )Agency for International Development: USAIDتامیـن شـده اسـت که

نمونـه برداری شـده مورد بررسـی قـرار میگیرند  .در هر نقطه ،دانشـمندان

داد .بودجـه ایـن پژوهـش توسـط آژانـس توسـعه بینالمللـی آمریـکا (US

بـا حضور مجریان و همکاران از کشـورهای مختلـف آفریقایی اجرا خواهد
شـد .مدیـران پـروژه آفریقایی میکروبیولـوژی خاک امیدوارنـد که اطالعات

حاصـل از ایـن پژوهـش

در آینـده بـه ارتقـاء
کشـاورزی و حفاظـت از

محیـط زیسـت و زراعـت
در مواجهـه با تغییرات آب

و هوایـی کمـک کنـد .دان

کوان مدیـر مرکز اکولوژی

میکروبـی و تحقیقـات
ژنومیکـس

دانشـگاه

پرتوریـای آفریقای جنوبی
اعتقـاد دارد کـه خاکها و

سالمت آنها برای زندگی

انسـانها و حیوانـات
حیاتـی هسـتند .برخـی از

هوایـی ،توپوگرافـی و مختصـات زمینشناسـی حدود  1000مـکان مختلف

اطالعـات محیطـی ،شـامل دمـا و ارتفـاع از سـطح دریـا را ثبـت میکننـد.

همچنیـن در زمـان نمونهبـرداری ،از محـل عکـس میگیرنـد .هـر کشـور
بـر اسـاس روشهـای
اسـتاندارد

مسـئولیت

کیفیـت نمونههـای خـود
را بـر عهـده دارد .در

مرحلـه بعـد ،از نمونههای
تهیـه شـده مـاده وراثتی یا

DNA

اسـتخراج میشـود.

سـپس قطعاتی کـه حاوی

توالیهـای خـاص اسـت
و نشـانگر باکتریایـی بودن

آنهاسـت تکثیـر و سـپس

تعییـن توالـی میشـود.

پژوهشـگران انتظـار دارند
کـه با ایـن روش عالوه بر

باکتریهـا و قارچهـا ریشـه گیاهـان را کلونیـزه میکنند و موجـب تحریک

ژنـوم باکتریهـای شـناخته شـده ،ژنـوم باکتریهـای ناشـناخته را نیـز پیدا

شـرایط جـوی اکوسیسـتم کمـک میکننـد و موجـب حفـظ حاصلخیـزی

بـود .البتـه موانعـی ماننـد تحریـم زیمبـاوه توسـط آمریـکا و عـدم امـکان

رشـد گیاهـان میشـوند .جمعیـت متنـوع میکروبهـای خـاک بـه تنظیـم
خـاک و پتانسـیل آن بـرای تولید محصوالت کشـاورزی میشـوند .در حال

کننـد .در مرحلـه بعـدی ایـن پروژه آنهـا بدنبـال قارچهای خـاک خواهند
اسـتفاده ایـن کشـور از بودجـه ایـن پـروژه نیـز در راه ایـن تحقیـق وجـود

حاضـر شـرکتهای بیوتکنولـوژی ماننـد مونسـانتو فراوردههـای حـاوی

دارد .ایـن پـروژه یـک قـدم کلیـدی در راه نقشـه بـرداری تنـوع میکروبیوم

کشـاورزی بررسـی میکنـد .تنوع و تعداد دقیـق باکتریهـا و همچنین دامنه

شـناس مولکولـی گیاهـی دانمارکـی (خانـم سـیمونا رادوتـوای)  ،اگـر چه

باکتریهـا را بـرای ارزیابـی قابلیـت آنهـا در افزایـش عملکـرد محصوالت

خـاک و ثبـت تنـوع زیسـتی پنهـان در زیر زمین اسـت .از نظر یک زیسـت

گسـتردگی جمعیتهـای باکتریایـی در کره زمیـن متفاوت اسـت و هنوز به

نتایـج ایـن پـروژه خطـوط پایـه را بـرای مطالعـات آتـی رسـم میکنـد اما

 2014در پـارک عمومـی نیویـورک انجـام شـده اسـت ،مشـخص شـد کـه

پیـدا کنـد و کامـل شـود .ایـن دانشـمند زن خـود بـر روی مطالعـات عمیق

ایـن پژوهشـگر کـه در دانشـگاه کلرادو بـر روی میکروبهـا در محیطهای

میکروبهـا در سلامتی گیـاه ضـروری اسـت ،متمرکـز شـده اسـت  .

درسـتی مشـخص نیسـت .در مطالعهای که توسـط فییرر ( )Fiererدر سـال

اکثـر میکروبهـای موجـود در خـاک پارک مذکـور ،جدید هسـتند .به نظر
مختلـف فعالیـت میکنـد "دانش ما در مـورد میکروبیوم خاک اندک اسـت"

درک میکروبیـوم خـاک و تاثیـر آن بر محصوالت کشـاورزی ،بویژه در حال

تنهـا درکـی سـطحی از میکروبیـوم ارائـه کـرده و الزم اسـت کـه توسـعه

در مـورد چگونگـی برهمکنـش گیاهـان و باکتریهـا کـه بـرای درک نقش
منبعWild S. 2016. Nature, 539: 152. :
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تراریــزش موفق گوجه فرنگی جهت کنترل هدفمند نرم شــدگی میوه
تهیه کننده :پریسا کوباز
گوجهفرنگـی چهارمیـن محصـول زراعـی مهـم در دنیـا از نظـر تولیـد

آنهـا ،پلیگاالکتورونـاز ( ،)PGپکتیـن متیـل اسـتراز ( ،)PMبتاگاالکتانـاز و

جهانـی اسـت کـه ارزش آن بـه بیـش از  50میلیـارد دالر میرسـد .ایـن

اکسپنسـین ،کاندیداهـای مهمـی هسـتند ،اگرچـه خامـوش کـردن آنهـا در

گیـاه بخشـی از رژیـم غذایی انسـانها را شـامل میشـود که منبعـی از مواد
معدنـی ،ویتامینهـا و ترکیبـات فیتوشـیمیایی اسـت .اصالحگـران گوجـه
فرنگـی بـا انجـام موتاسـیون در ژن  rinکـه ممانعـت کننـده رسـیدگی میوه
اسـت ،بـرای افزایـش زمـان نگهـداری ایـن گیـاه پس از برداشـت اسـتفاده

گیاهـان تراریختـه تغییـرات بسـیار کمـی در سـاختار دیـواره ایجـاد نمـوده
یـا کاملا بیتاثیـر اسـت .در تحقیقـی ،از ژن پکتاتلیـاز ( )PLاسـتفاده شـده
اسـت .ایـن ژن موجـب کاهش اتصـال پلیمرهـای هموگاالکتورونـان ()HG
در محـل اتصـال سـلولها در ناحیـه غشـا میانی شـده و در نهایـت منجر به
تجزیـه پلیسـاکاریدهای پکتینـی در دیواره و نرم شـدن سـریع آن میشـود
کـه نقـش اصلـی در نرم شـدن میـوه دارد .خاموشسـازی آن موجـب تغییر
در بافـت میـوه میشـود بـدون اینکـه تاثیـری بر دیگـر جنبههای رسـیدگی
داشـته باشـد .خامـوش کـردن ژن کدکننـده  PLدر تـوت فرنگی با اسـتفاده
از روش آنتیسـنس ،موجـب کاهـش نرم شـدن میوه میشـود .نقـش این ژن
در گوجـه فرنگـی بـه دلیـل عـدم موفقیـت در تعییـن فعالیـت ایـن آنزیم تا

شـکل -1تاثیرخامـوش سـازی ژن  PLدر کاهش نرم شـدگی در گوجه
فرنگی (راسـت) در مقایسـه بـا کنترل (چپ)

بـه حـال مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت .نتایـج خاموشسـازی این ژن
در ایـن تحقیـق موجـب افزایـش مانـدگاری گوجـه فرنگـی بـه  14روز در
دمـای  20درجه سلسـیوس شـده اسـت .این خاموشـی تاثیـری روی میزان

نمودهانـد .میوههـای ایـن هیبریـد رسـیدگی کندتـری دارند ،امـا اغلب عطر
و ارزش غذایـی پایینتـری داشـته و رنگشـان نیـز کامـل نمیشـود .کنتـرل
هدفمنـد ایـن ژن میتوانـد علاوه بر داشـتن مانـدگاری بـاال ،قابلیت حمل
و نقـل و مقاومـت بـه بیمـاری ،نتایـج منفـی و نامناسـب در طعـم ،رنـگ
و عطـر هـم نداشـته باشـد .نـرم شـدن در گوجـه فرنگـی بـه دلیـل وجـود
تغییراتـی در پلیسـاکاریدهای دیـواره سـلولی ،کاهـش در اتصـال سـلول به
سـلول و تغییراتـی در ویژگیهـای کوتیکولـی ایجـاد میشـود .بیشـتر از
 50ژن سـاختمانی در گوجـه فرنگـی شناسـایی یـا پیشبینـی شـده اسـت
کـه موجـب تغییـر در سـاختار دیـواره و نـرم شـدن میـوه میشـود .از بیـن

عملکـرد ،وزن ،تولیـد اتیلـن ،رنـگ ،میـزان متابولیتهـا ،رنگ ،عطـر ،طعم
و مـواد محلـول دیگر در مقایسـه با کنترل نداشـته اسـت .خاموشـی این ژن
موجـب افزایـش بیـان ژنهـای دخیـل در تنظیم نمـو کوتیکولـی و اپیدرمی
میشـود هرچنـد کـه میـزان مـوم در کوتیکـول گیاهـان تراریختـه و کنتـرل
تفـاوت معنـیداری بـا هـم ندارند .در واقـع ایـن یافتهها نشـان داد که برای
اولیـن بـار ،کنتـرل هدفمند گوجه فرنگـی ،موجب افزایش مانـدگاری بدون
تاثیـر منفی شـده اسـت.
منبع:

Uluisik S. et al., 2016. Genetic improvement of tomato by targeted
control of fruit softening. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.3602
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خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابـق بـا ایـن فـرم
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افزایش بهرهوری آب با اسـتفاده از گیاهان دارای متابولیزم اسـیدی کراسوالسه

تهیه کننده :مرتضی خاناحمدی

فتوسنتز به روش "متابولیزم اسیدی کراسوالسه" که به اختصار ( )CAMنامیده

در گیاهان

C3

و

C4

از طریق مهندسی متابولیزم ارائه شده است -1 :گیاهان

میشود ،ابتدا در گیاهان خانواده کراسوالسه بررسی شده و یک مسیر تثبیت

دارای این روش فتوسنتز از گیاهان  C3تکامل یافتهاند  -2گیاهانی وجود دارند

این گیاهان روزنههای هوایی برگها در روز برای کاهش تبخیر بسته ،ولی در

شوری باعث القای فعال شدن روش متابولیزم اسیدی کراسوالسه در آنها میشود.

کربن تکامل یافته در برخی از گیاهان برای سازگاری با شرایط خشک است .در

که امکانات ژنتیکی هردو روش فتوسنتز در آنها وجود دارد و تنش خشکی یا

شب برای جذب دی اکسید کربن باز میباشند .دی اکسید کربن تثبیت شده در

این پدیده عدم وجود ناسازگاری در متابولیزم سلولی این دو روش را تایید میکند

میشود .در روز ،اسید مالیک به کلروپالستها انتقال یافته و با آزادسازی

همکاری بین سلولهای تمایز یافته مختلف نیاز ندارد  -4ساز و کار تثبیت دی

شب در ترکیبی چهار کربنه به نام اسید مالیک تثبیت شده و در واکوئلها ذخیره

دی اکسید کربن تثبیت شده ،در فرآیند فتوسنتز و تولید هیدراتهای کربن
مشارکت مینماید و به دلیل تجمع دی اکسید کربن در اطراف آنزیم روبیسکو،

 -3متابولیزم مورد بحث یک مکانیزم افزایش غلظت کربن تک سلولی است و به
اکسید کربن درگیاهان اسیدی کراسوالسه شباهت زیادی با گیاهان  C4دارد با این

تفاوت که در گیاهان  C4محل فعالیت دو آنزیم فسفو اینول پیرووات کربوکسیالز

راندمان فتوسنتز افزایش مییابد .در شرایط یکسان بازده مصرف آب در گیاهان

و ریبولوز بی فسفات کربوکسیالز ،متفاوت است ولی در گیاهان دارای متابولیزم

افزایش جمعیت ،تغییر اقلیم وبحران کمبودمنابعآب توجه دانشمندان را به بهرهگیری

پژوهشهای زیادی برای ارزیابی عملکرد این گیاهان و نیز مهندسی این

گیاهان مبتنی بر فتوسنتز به روش متابولیزم اسیدی کراسوالسه از قبیل آناناس ،انجیر

در این پژوهشها بازگشت زیادی خواهد داشت .برای به خدمت گرفتن

دارنده این روش فتوسنتز شش برابر گیاهان  C3و سه برابر گیاهان  C4است.

از قابلیتهای این نوع متابولیزم و گیاهان دارنده آن جلب نموده است .برخی از

اسیدی کراسوالسه ،زمان فعالیت این دو آنزیم تفاوت دارد.

مسیر فتوسنتز به داخل گیاهان زراعی مهم در جریان است و سرمایهگذاری

هندی و آگاو ( گیاه خنجری) بصورت مرسوم در تغذیه انسان و دام و نیز نساجی،

اين قابليت و نیز مهندسی گیاهان بر مبنای این مسیر فتوسنتز ،آگاهی از

نشانگر پتانسیل مطلوب این گیاهان برای تولید زیستتوده در شرایط نیمه خشک

ضرورت دارد .همچنین آزمایشهای مزرعهای و مدلهای پیشگویی کننده

داروسازی و سوخت مورد استفاده بودهاند و ارقام منتشره از عملکرد باالی آنها
و اراضی کشاورزی تخریب شده

روند تکامل ،ویژگیهای ژنومیک و مکانیزمهای تنظیمی گیاهان مزبور
برای ارزیابی عملکرد آنها

است .یک بررسی نشان داده که

الزم بوده و توسعه روشهای

مقایسه با ذرت راندمان باالتر و

( )synthetic biologyبرای انجام

جدید در بیولوژی سینتتیک

تولید بیوانرژی بر مبنای آگاو در

تولید گازهای گلخانهای به مراتب

این مهندسی مورد نیاز است.

کمتر خواهد داشت .به هرحال،

دسته اول گیاهان ،کاندید برای  

آزمایشهای مزرعهای متنوع در

مهندسی ژنتیک گیاهان

برگیرنده کمیت و کیفیت آب،

نیاز آبی باال و اهمیت غذایی زیاد

کود ،آفات و بیماریها ،و تنوع

از قبیل برنج بوده و در صورت

بیولوژیکی و تحلیل نتایج حاصل

موفقیت گیاهان  C4شامل ذرت

با کمک مدلهای ارزیابی منابع و

نیز برآورد اثرات زیست محیطی

کشت این گیاهان ضرورت دارد.

C3

با

و سورگوم مورد مهندسی قرار
شکل  :1نقشه راه تحقیقات متابولیسم اسیدی کراسوالسه

در سال  2013یک مدل دینامیک سیستمی برای گیاهان مورد بحث ارائه شده

که محدودیتهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی را لحاظ نموده و قابلیت افزودن

خواهند گرفت.

با توجه به اهمیت موضوع یک

پروژه پژوهشی بین المللی با مشارکت چند دانشگاه و مرکز پژوهشی معتبر در
دست اجراست .تارنمای این پروژه به نشاني  http://cambiodesign.orgنقشه راه

معادالت شبکههای تنظیم بیان ژنی و متابولیکی در آن وجود دارد .در اینصورت

پژوهش خود را منتشر نموده است (شکل .)1

متابولیزم اسیدی کراسوالسه بهره گرفت.

)A roadmap for research on crassulacean acid metabolism (CAM
to enhance sustainable food and bio-energy production in a
29 hotter, drier world. New Phytologist (2015) 207: 491–504.

از این مدل میتوان برای ایجاد ارتباط بین سرعت رشد گیاه و تثبیت کربن با مکانیزم

چند دلیل برای امکان ایجاد قابلیت فتوسنتز  ،به روش متابولیزم اسید کراسوالیی
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خط شناسـهگذاری  ، DNAروشی جدید و ساده برای شناســایی و کشف گونههای جدید

تهیه کننده :عادله رافضی

خـط شناسـهگذاری ( )DNA barcodingعبـارت اسـت از اسـتفاده از یـک

اسـاس شناسـاگر مولکولـی از نمونهگیـری آغـاز میشـود .ایـن نمونههـا از

گونههـا و تخصیـص دادن نمونههـا بـه گونههـای شـناخته شـده یـا جدید.
ً
کاملا جدیـد در زمینـه مطالعات تاکسـونومی،
خـط شناسـهگذاری روشـی

اصلـی مطـرح میشـود .نمونههـای مـورد سـوال میتوانند شـامل نمونههای

بافـت خـون ،عضلـه ،پـر ،مـو و یـا هـر بافت مشـکوک مورد سـوال باشـد.

در طبقهبنـدی سـریع ،دقیـق و مطمئـن گونههـای متنـوع موجـودات زنـده

یـا هرباریومهـا بـا قدمت زیـاد گرفته شـده باشـند .در مرحله آزمایشـگاهی،

توالـی کوتـاه از یک منطقه اسـتاندارد ژنوم جهت کمک به تشـخیص ،تمایز

سیسـتماتیک و تنـوع زیسـتی موجودات مختلف میباشـد .ایـن علم جدید

منابـع مختلفـی تامیـن میشـوند کـه موضـوع شناسـایی بـه عنـوان پرسـش

حتـی نمونههـای مـورد سـوال میتواننـد از نمونههـای مـوزه تاریـخ طبیعی

و مهـم از نظـر اقتصـادی ،پزشـکی و کشـاورزی دارای اهمیـت میباشـد.

تکنسـینهای آزمایشـگاهی بـا اسـتفاده از بخـش کوچکـی از ایـن بافتهـا،

اسـتفاده از ذرهـای بـرگ ،سـاقه یا بخشهـای دیگـر بینیاز از گل یـا میوه،

در طـی مرحلـه  PCRنهایتـا تعییـن توالـی میشـود .تعییـن توالـی ،شـامل

بارکـد جانـداران کاربردهـای مختلـف دارد :شناسـایی گونـه گیـاه فقـط بـا
شناسـایی الرو حشـرات که نسـبت به حشـرات بالغ ویژگی افتراقی اندکی

دارنـد ،شناسـایی رژیـم غذایـی جانوران بـا بررسـی محتویـات روده آنها،

شناسـایی محصـوالت تجـاری ،ماننـد مکملهـای غذایی ،داروهـای گیاهی

 DNAرا اسـتخراج نمـوده و پـس از جداسـازی بخـش بارکـد و تکثیـر آن

مجموعـهای از نوکلئوتیدهـای آدنیـن ( ،)Aگوانیـن ( ،)Gسـیتوزین ( ،)Cو

تیمیـن ( )Tمیباشـد کـه تصویرنـوار بارکد آنها بـه صورت زیـر خواهد بود.

CCTATACCTAATCTTCGGAGCATGAGCGGGCATGGTAGGC

و غیـره ،سـرعت بخشـیدن بـه مطالعـات تنـوع زیسـتی و شـناخت هرچـه

پـس از تهیـه بارکد ،اطالعـات میتوانـد در بانکهای اطالعاتـی ذخیره و به

عفونـی ،تشـخیص نـوع گوشـت در رسـتورانها ،تشـخیص نـوع آفتهای

گیـرد .یکـی از دشـواریهایی کـه زیستشناسـان هنـگام کار بـا موجودات

سـریعتر میلیونهـا گونـه ناشـناخته ،شناسـایی پشـههای ناقـل بیماریهـای

کشـاورزی و باغـداری ،تشـخیص بیماریهـای قارچـی و ناشـی از تـک
سـلولها ،ماننـد ماالریـا ،شناسـایی نمونههایـی کـه در موزههـا در انتظـار
شناسـاییاند و اطمینـان از نـوع تغذیـه دامها.

مفهوم

DNA Barcoding

اولین بار در سال  2003توسط هبرت و گروه

تحقیقاتیاش از دانشگاه گوالف وارد عرصه جامعه علمی شد .هبرت در مقاله
خود تحت عنوان شناسایی زیست شناختی با استفاده از شناساگر مولکولی

عنـوان کتابخانـه مرجـع برای شناسـایی گونههای مجهول مورد اسـتفاده قرار
زنـده بـا آن دسـت بـه گریبـان هسـتند ،شناسـایی گونه اسـت .تعییـن گونه

حتـی بـرای زیستشناسـان خبـره و کارکشـته هـم آسـان نیسـت و روندی
طوالنـی دارد و بـه علاوه ،چـون معموالً حـد ومرز گونه مبهم و نامشـخص
اسـت ،معلـوم نیسـت کـه واقعـا اعضـای گونه مـورد مطالعـه خـود همه به

یـک گونـه تعلـق دارنـد یـا از چنـد گونـه نزدیک بـه هم یـا به اصطلاح از
چنـد گونـه پنهـان تشـکیل شـدهاند .بـه عنـوان مثـال ،پروانـه جهنـده که در

)DNA Barcoding (Biological identifications through DNA barcodes

شـمال غربـی کاسـتاریکا زندگی میکند ،در واقع شـامل  3تـا  10گونه پنهان

کوچکـی از  DNAبـه عنـوان بخـش اسـتاندارد ژنـوم تعریـف کـرد .توالـی

شناسـایی و ردهبنـدی گونههـا از زمـان کارل لینـه در حـدود  250سـال پیش

طریقـی عمـل کنـد کـه نوارهـای بارکـد  UPCدرفروشـگاهها بـه شناسـایی

ریختشناسـی ماننـد رنـگ ،شـکل و رفتار موجـودات زنده انجام میشـد .اما

سیسـتمی نویـن را بـرای شـناخت و شناسـایی گونهها بـا اسـتفاده از بخش

 DNAدر ایـن روش میتوانـد در شناسـایی گونههـای مختلـف بـه همـان

کاالهـای مصرفـی کمـک میکننـد .ناحیـه ژنـی کـه بـرای شناسـایی مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد ،ناحیـه  648نوکلئوتیدی در ژن سـیتوکروم اکسـیداز
( )Co1میتوکندری میباشـد که در سـالهای گذشـته در شناسـایی پرندگان،

است.

تـا سـالهای اخیـر بـدون تغییر و بیشـتر بـا اسـتفاده از صفـات و ویژگیهای

چنـد دهه اسـت که با اسـتفاده از اطالعـات مولکولی و ژنتیک بـرای ردهبندی
گونهها اسـتفاده میشـود ،اگرچه روشهای کالسـیک و جدید برای دسـتیابی

بـه اطالعـات ژنتیک بسـیار وقتگیر اسـت .حدود  30سـال پیـش کارلوس با

پروانههـا ،ماهیـان ،حشـرات و انگلهـا بسـیار موثر بوده اسـت ( شـکل .)1

اسـتفاده از تنـوع توالیهـای  RNAریبوزومـی(  )rRNAفرمانـرو آرکیهـا را از

جدایـی گونههـای نزدیک ،علیرغم کوتاهـی این بخـش از ژن میتوکندریایی

مولکولـی ماننـد آلوزایمهـا  rRNA،و  mtDNAvageرا عملا بـه سیسـتماتیک

مزیت عمده اسـتفاده از  ،Co1فراهم آوردن اطالعات کافی برای شناسـایی و

پروکاریوتهـا جدا و سـاختار درخـت زندگی را اصالح کرد .او نشـانگرهای

و تعیین توالی سـریع و ارزان آن اسـت Co1 .در شناسـایی گروههای گیاهی

مولکولـی وارد کـرد .چنـد سـال پیـش ،یکـی از زیستشناسـان کـه از رونـد

میدهـد ،بنابرایـن دو ژن  matKو   rbcLکلروپالسـت بـه عنـوان ژنهـای

روشـی آسـانتر بـرای سـر و سـامان دادن بـه موجـودات زنـده پر شـمار و رو

کاربـرد زیـادی نداشـته اسـت چرا که سـرعت موتاسـیون کندتری را نشـان
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کاندیـد بـرای بارکـد گیاهـان معرفـی شـدهاند .شناسـایی گونهها بر

نامناسـب شناسـایی و ردهبنـدی موجـودات بـه تنـگ آمـده بـود و بـه دنبـال

بـه فزونـی و راهی بـرای خالصی از این وضعیت میگشـت ،در فروشـگاهی
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مشـغول خریـد بود .او مشـاهده کـرد که کارکنان فروشـگاه میتواننـد در یک

و دریـا ،از قطبهـا تا اسـتوا آزمودند و به این نتیجه رسـیدند کـه بارکد CO1

ضخیـم کـه روی بـر چسـبهایی بـه اجنـاس فروشـگاه نصـب شـدهاند و

تاکسـونهای مختلـف شناسـایی کنـد .در سـال  2009پیشـنهاد شـد که چون

چشـم بـه هـم زدن و فقـط بـا اسـتفاده از مجموعههایـی از خطـوط نـازک و

بـه تنهایـی ظرفیـت دارد تا در حـدود  98درصـد از گونههای جانـوری را در

بارکـد (خـط شناسـه) نامیـده میشـوند ،بـه اطالعـات بسـیاری در مـورد هر

تنـوع ژن سـیتوکروم  Cاکسـیداز در گیاهـان نسـبت بـه جانوران بسـیار اندک

ایـن نوآوری اسـتفاده نکنیـم و با کاربرد چهـار نوکلئوتید مختلـف موجود در

قـدم پـس از تعییـن بارکد ،ایجـاد کتابخانـهای از این قطعهها به عنـوان مرجع

امـا کار بـه آسـانی آنچـه در ابتـدا تصـور میرفت ،نبـود .باید قطعـه کوچکی

کتابخانـه بسـیار سـاده بود :هرکـس که نمونـه  DNAرا از نمونـهای از بافت به

حـال خـاص هـر گونه باشـد ،یعنـی در گونههای مختلـف متفاوت باشـد ،به

بـه پایـگاه دادهها با عنوان "سیسـتم بارکـد دادههای حیاتی" یا  BOLDارسـال

کاال دسـت یابند .او شـگفت زده با خود اندیشـید" :چرا ما زیستشناسـان از

 DNAبـرای خیـل عظیـم موجـودات زنـده کره زمین بر چسـب تهیـه نکنیم؟

از  DNAرا یافـت کـه در همـه موجـودات زنده وجود داشـته باشـد و در عین

نحـوی کـه بـا کمک آن بتـوان همه گونههـا را از هم تفکیک کرد و تشـخیص

داد .هـدف آن بـود کـه هرکـس کـه به شناسـایی موجودی زنـده نیـاز دارد ،از

دانشـجویی کـه برای نمونههـای زنده به نوک کوه رفته اسـت تا پژوهشـگری

اسـت ،برای گیاهان از دو ژن کلروپالسـتی  rbcLو  matKاستفاده شود .دومین

بـود کـه هویت گونههـای موجـود در آن قبال تایید شـده باشـند .روش ایجاد

دسـت آورده اسـت ،توالـی جفـت بازهـای بارکـد را شناسـایی و اطالعات را
و ثبـت میکنـد .در ایـن پایـگاه تاکنـون (مهرمـاه 1372896 ،)1390ورودی از

بیـش از  113606گونـه جانوری با مدخلهای فشـرده از پرنـدگان ،ماهیها و
پروانههـا وجـود دارد .هـر یک از این مدخلها شـامل نام گونـه ،توالی بارکد،

کـه در آزمایشـگاه در حـال مطالعـه موجودی زنده اسـت ،باید بتواننـد با قرار

محـل جمـعآوری نمونـه ،پیونـد بـه نمونه مسـتند ،عکـس و دیگـر دادههای

دسـتگاه بارکدخـوان ،بـا اطمینـان آن را شناسـایی کنـد و به علاوه ،اطالعات

هماهنگـی مجموعـه ،کوشـشها بـه گسـترش ایـن کتابخانـه تراکمـی کمک

هـای بارکـد دار میشـود (شـکل  .)2با ایـن روش میتوان نه فقـط درباره 1/7

هـزار گونه بارکـد کند.

دادن ذرهـای انـدک از بافتهایـی ماننـد موی پسـتاندار یا پای حشـره در زیر
موجـود دربـاره آن را بدسـت آورد مانند کاری که در فروشـگاهها با برچسـب

میلیـون گونـهای کـه شناسـایی شـدهاند ،بلکـه بـرای میلیونها گونه کـه هنوز

زیسـتی اسـت .کنسرسـیوم بارکـد زندگی در سـال  2005تاسـیس شـده تا با

کنـد .ایـن پـروژه قـرار بود تا سـال  ،2012تعداد پنـج میلیون نمونـه را از 500

ناشـناخته ماندهانـد و پنهـان از چشـم مـا در حـال زنگـی بـر کـره خاکیانـد،

بـه طـور نامحـدود بارکـد تهیه کـرد .بـرآورده شـدن ایـن آرزو نخسـتین کار

پیـدا کـردن قطعـهای از  DNAبـود کـه بـه انـدازه کافـی بلند باشـد کـه بتواند

خصوصیـات هـر گونـه را متمایز کند و در عیـن حال به اندازهای کوتاه باشـد

کـه کار کـردن بـا آن حتی االمکان آسـان باشـد .پس از مدتی کوشـش و خطا،

قطعـهای از یـک ژن مییتوکندریایـی بـرای ایـن کار در جانوران شناسـایی و به

عنوان نشـانگری اسـتاندارد معرفی شـد DNA .میتوکندریایی به این علت برای

ایـن کار مناسـب اسـت کـه تفـاوت توالـی آن در گونههای مختلف بیشـتر از

شکل  :1ژن سیتوکروم اکسیداز  1میتوکندریایی

 DNAهسـتهای اسـت .به عالوه DNA ،میتوکندریایی فراوانتر از  DNAهستهای

اسـت و بنابرایـن ،بـه ویـژه از نمونههـای کوچـک یا تجزیه شـده ،آسـانتر به

دسـت میآیـد .این ژن اسـتاندارد باعث فعالیـت زیرواحد  1آنزیم سـیتوکروم

 Cاکسـیداز ،یـا بـه اختصار  CO1میشـود .منطقهای از ایـن ژن که برای تعیین

بارکـد در نظـر گرفته شـد ،بـه اندازهای کوتاه اسـت کـه توالی جفـت بازهای

نوکلئیـک اسـیدهای آن را میتـوان بـا یک بـار خواندن با دسـتگاه بارکدخوان

رمزگشـایی کرد .این منطقه بسـیار کوچک در همه سـلولها وجود دارد و در

گونههـای مختلـف بـه انـدازهای متنوع اسـت کـه میتواند گونه را تشـخیص
دهـد .بارکـد  CO1فقـط  648جفت باز اسـت .پژوهشـگران بـرای آن که این

برچسـب کوچـک  DNAرا بیازماینـد ،و بـه قابلیـت آن برای تفکیـک گونهها

مطمئـن شـوند ،بارکدهـای  CO1را از گروههای مختلف جانوری ،از خشـکی

شکل  :2دستگاه بارکدخوان پیشنهادی برای تشخیص گونهها
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تهیه اطلس پروتئومی برای شـناخت مکانیسـم تثبیت ازت و اثرات متقابل باکتریهای ریزوبیوم با یونجه

تهیه کننده :پریسا کوباز

لگومهـا بـه دلیـل افزایـش غنـای نیتـروژن خـاک و نیـاز کـم کـودی از

اجـزای بنیـادی بـرای سیسـتمهای کشـاورزی محسـوب میشـوند.

همزیسـتی بیـن ایـن گیاهـان بـا باکتریهـای تثبیت کننـده نیتـروژن خاک

(ریزوبیومهـا) در زمـان نمـو گرهکهـای ریشـه بـه اوج میرسـد کـه

لگهموگلوبیـن ،پپتیدهـای غنـی از سیسـتئین مخصـوص گرهـک ()NCR
و پروتئینهـای متصـل شـونده بـه کلسـیم همـراه میشـود .پروتئینهـای

متصـل بـه کالمادولیـن بـه دلیل اسـتیله شـدن در ناحیـه  N -ترمینـال قبال

شناسـایی نشـده بودنـد .علاوه بـر پروتئینهـای ذکـر شـده ،پپتیدهـای

در آن ریزوبیـا ،نیتـروژن جـو را تثبیـت و آن را بـه گیـاه میزبـان انتقـال

دیگـری شناسـایی شـدهاند کـه کوچکتر از  20آمینو اسـید هسـتند و نقش

گیـاه مـدل  Medicago traculataو یکـی از شـناخته شـدهترین گونههـای

دارنـد .آنهـا شـامل چندین گـروه پپتیدی متفاوت هسـتند کـه از برش در

میدهـد .مطالعـات وسـیعی دربـاره سـاز و کار مولکولـی همزیسـتی بیـن

اصلـی در نمـو ،ارتبـاط سـلول بـه سـلول ،پاسـخ بـه ایمنـی و همزیسـتی

ریزوبیومـی بـه نام  Sinorhizobium meliotiانجام شـده اسـت .اخیرا آنالیز

ناحیـه  N -ترمینـال سـیگنال پپتیدها از یـک محصول ژنی کامل به وسـیله

بـه ویـژه در طـی رشـد دانـه و توسـعه گرهـک انجام شـده اسـت .تعیین

راه را بـرای مهندسـی غلات و شـرکای میکروبـی بـرای تولیـد و توسـعه

ترانسـکریپتوم بسـیار گسـتردهای بـرای ارزیابـی بیان ژنهای خـاص اندام

توالـی  M. tranculataنیـز بـازه بزرگـی از ژنهـا را برای این گیـاه معرفی

کـرده اسـت .در تحقیقـی ،اطلس پروتئومـی از این گیاه مدل و همزیسـت

آن توصیـف شـده اسـت کـه شـامل بیـش از  23هـزار پروتئیـن (19680

از میزبـان و  3334ریزوبیـوم) 20 ،هـزار جایـگاه فسفریالسـیون و 700

سـیگنال پپتیدازهـا حاصل میشـوند .بهرهبـرداری از این منابـع پروتئومی،

پایـدار در کشـاورزی ،همـوار میسـازد.

منبع:

Marx et al., 2016. A proteomic atlas of the legume Medicago
truncatula and its nitrogen-fixing endosymbiont Sinorhizobium
meliloti. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.3681

جایـگاه اسـتیله شـدن اسـید آمینـه لیزیـن میباشـد .بـه منظور گـردآوری

یـک پروفایـل پروتئینـی وسـیع از گیـاه ،M. tranculata

نمونـه بـرداری از  7انـدام گل ،مریسـتم راسـی(جوانه)،

بـرگ ،سـاقه ،ریشـه ،دانـه و گرهـک مـورد آنالیـز قـرار

گرفـت .در نهایـت مجموعهای از پروتئـوم

M. tranculata

شناسـایی شـده و زیرمجموعـهای از پروتئینهایـی کـه به

ویـژه توسـط انـدام تنظیـم میشـوند ،تعریـف شـدهاند

(شـکل .)1همچنیـن فرایندهـای وابسـته بـه انـدام و

عملکردهـای اولیـه برای برخـی از پروتئینهای ناشـناخته

تعییـن شـده اسـت .در نهایـت شـبکه تنظیمـی وابسـته به
همزیسـتی تنظیـم شـده و مراحـل پیـش بینی شـده از بیان

فاکتورهـای میزبـان و عوامـل همزیسـتی آنهـا شناسـایی

شـدهاند .در ایـن تحقیـق یـک پروتئیـن متصـل شـونده به

کالمادولیـن شناسـایی شدهاسـت کـه تنظیـم کننـده کلیدی
در میزبـان بـوده و نقـش عمـدهای در اهـداف مـورد تاثیر

فاکتـور میزبـان (پپتیدهـای فعـال زیسـتی) ایفـا میکنـد.

ایـن فاکتورهـا کنترل کننـده بیان ژن در گیاهان همزیسـت

میباشـند .چندیـن کینـاز سـرین/ترئونین و کینازهـای

وابسـته بـه دیـواره  6تـا از  Hub 10شـبکههای زیسـتی را
پـر میکننـد که شـاید مهمتریـن آنهـا پروتئینهـای متصل
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بـه کالمادولیـن هسـتند .افزایـش بیـان ایـن پروتئینهـا
بـا ژنهـای اصلـی موثـر در همزیسـتی ماننـد

شکل -1تعیین توالی عمیق پروتئوم برای تعیین پروتئینهای ویژه اندام و تغییرات پس
از ترجمه )a,b( .نقشههای پروتئومی که نمایشگر شباهتها و تفاوتهای پروتئینهای
خاص اندام در هفت اندام مریستم راسی ،جوانه ،ریشه ،ساقه ،برگ ،بذر و گرهکهای
 14 ،10و  28روز پس از تلقیح است ( )aو ریزوبیوم گرهک ( 10،14و  28روز پس
از آلودگی) .تعداد پروتئینهای هر اندام به صورت  Heat mapمشخص شده است
گرادیان رنگ در هر  Heat mapو اتصاالت وابسته به آن نشاندهنده تعداد پروتئینهای
شناسایی شده توسط هر اندام است و کمرنگترین ناحیه سبز نشاندهنده پروتئینهای
اصلی است .فراوانی پروتئینهای هر اندام به وسیله هیستوگرامهای مشکی نشان داده
شده است .پروتئینهای خاص هر اندام ،جایگاه فسفریالسیون و استیله شدن لیزین با
هیستوگرامهای قرمز ،آبی و بنفش به ترتیب نشان داده شده است .طول هر میله ،نشان
دهنده اختصاصی بودن این پروتئین برای اندام است.
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استرپتومایسسهای کاوشگر :گامی جدید به سمت کشاورزی پایدار
تهیه کننده :اکرم صادقی
استرپتومایسـسها باکتریهـای غالـب خـاک و تولیـد کننـده اکثـر آنتـی

بیوتیکهـا هسـتند .چرخـه زندگی این باکتریها شـامل سـه مرحلـه :تولید

(قارچ) اسـت .این تغییرات بیشـتر شـامل کاهش گلوکز و افزایش اسـیدیته
اسـت .استرپتومایسـسها قادرنـد ایـن رفتـار کاوشـگرانه را بـه واسـطه

میسـلیوم یـا رشـتههای رویشـی ،میسـلیومهای هوایـی و در مرحلـه آخـر

ترکیبـات فـرار بـا دیگر استرپتومایسـسها کـه از نظر فیزیکی جدا هسـتند،

ثانویـه خاصـی کـه ارزشـمند هسـتند تولید میشـود ،شناسـایی و حفظ این

(پروکاریوتهـا و یوکاریوتهـا) میتوانـد منبـع رفتارهـای توسـعه بخـش

زنجیـره اسـپور اسـت .از آن جـا کـه در هـر یـک از ایـن مراحـل ترکیبات

بـه اشـتراک بگذارنـد .این نتایج روشـن کرد کـه این تقابل بین سلسـلهای

جدیـد در باکتریهـا باشـد .همانطـور کـه در اینجـا نیـز موجـب انحـراف

استرپتومایسـس از مسـیر رشـد و توسـعه سـنتی و شـناخته شـده خود شد.

ایـن مطالعـه مدارکـی را دال بـر نقـش ترکیبـات فـرار بـه عنـوان سـیگنال
(پیـام رسـان) ارتباطـی دوربـرد کـه قادر اسـت باکتریهـای در حـال تکثیر

را از نظـر مورفولـوژی تغییـر دهد ،فراهم کـرد .در حالت طبیعـی در خاک،

کاهـش گلوکـز استرپتومایسـسها را به سـمت ریشـه گیاهان که ترشـحات
خارجـی حـاوی مـواد مغـذی دارنـد جـذب میکننـد .سـفر ایـن باکتریها

به سـمت ریشـه گیاهـان و کلونیـزه کردن آنهـا احتماال بر عهده سـلولهای

کاوشـگر اسـت .تحریـک استرپتومایسـسهای محـرک رشـد گیاهـی که با
تولیـد موادی مانند اکسـین موجب افزایش توسـعه ریشـه گیاهان میشـوند

مراحـل در صنعـت اهمیـت زیـادی دارد .خانـم مـاری الیـوت از دانشـگاه

بـرای حرکـت سـریعتر بـه سـمت ریشـه از طریـق تغییـر میسـلیومهای

ایـن باکتریهـا انجـام دادنـد .آنهـا  استرپتومایسـس ونزوئلا را همـراه بـا

خانـم الیـوت شناسـایی شـده میتوانـد گامـی موثـر در راه افزایـش تاثیـر

نتایـج این بررسـی  14روزه نشـان داد که باکتری رشـتههای بدون انشـعابی

کشـاورزی پایـدار و کاهـش مصرف کودهای شـیمیایی باشـد.

میشـوند .این مدل از رشـد و توسـعه در چرخه زندگی استرپتومایسـسها

Stephanie E Jones, Louis Ho, Christiaan A Rees, Jane E Hill, Justin R
Nodwell, Marie A Elliot. 2017. Streptomyces exploration is triggered
)by fungal interactions and volatile signals. eLife 6, e21738 (2017
		Nature: Research Highlights, Microbiology
)Bacterial explorers move fast, Nature 541, 136 (12 January 2017
doi:10.1038541136/a

مـک مسـتر هامیلتـون کانـادا و همکارانـش اخیـرا آزمایـش جالبـی بر روی

مخمـر نانوایـی (ساکارومایسـس سـرویزیه) داخل یک پلیت کشـت کردند.
تولیـد میکنـد کـه بـه سـرعت بـر روی سـطوح و موانـع مختلـف پخـش

پیـش از ایـن کمتر مشـاهده شـده بـود .پژوهشـگران ایـن رشـتههای بدون
انشـعاب یـا سـلولهای دارای حرکـت را کاوشـگر نامیدنـد .یکـی از دالیل
رشـد کاوشـگرانه استرپتومایسـس تغییر ترکیب محیط کشـت توسط مخمر

رویشـی به کاوشـگر که مسـیرهای ژنتیکـی آن نیز تا حدودی توسـط گروه

مثبـت استرپتومایسـسهای مفیـد بـر گیاهـان و گامـی امیدبخـش در جهت
منابع:
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بهکارگیری پوششهای نانویی بر مبنای اکسید آهن برای تصفیه آب
تهیه کننده :الهه معتمدی
اخیـرا پوشـشهایی ارزان قیمـت برمبنـای نانـوذرات هیدروکسـید آهـن

ترکیبـات بـه عنـوان جاذب میشـود .امـا یک نکته کـه کارایی ایـن نانومواد

طراحـی شـدهاند کـه بـه راحتـی بـا اسـتفاده از فرآینـد سـاده

را در ایـن عرصـه با چالش مواجه میسـازد ،جداسـازی آنها از آب اسـت.

بسـیار بـاال حـذف نماینـد .یـک تیـم تحقیقاتـی وابسـته بـه آژانـس علوم،

اسـتفاده قرارگیرند ،باید سیسـتمهای فیلتراسـیون و یا روشهای مغناطیسـی

ارزان و دوسـتدار محیـط زیسـت کـه قابـل اجـرا در مقیـاس انبـوه و در

کارگرفتـه شـوند .ایـن الـزام در تصفیـه خانههـای بـزرگ و در مقیـاس باال

FeOOH

غوطـهوری در آبهـای آلـوده میتواننـد آلودگیها را حتـی در غلظتهای

فنـآوری و تحقیقـات سـنگاپور ( )ASTARبـه تازگـی یـک روش سـاده،
شـرایط محیطـی معمولـی اسـت را بـر مبنـای اسـتفاده از نانوجاذبهـای

هیدروکسـیدآهن بـرای تصفیـه آب ارائـه کردهانـد .در روشهای سـنتی ،از
زغـال فعـال به عنـوان جاذب برای حـذف آالیندههـای آب (رنگهـا ،مواد

آلـی و فلزات سـنگین) اسـتفاده میشـود .نانـوذرات هیدروکسـید آهن یک

جایگزیـن مناسـب بـرای زغـال فعال در ایـن مورد هسـتند ،زیـرا میتوانند

در واقـع چنانچـه ایـن نانـوذرات بـه شـکل پودری بـرای تصفیـه آب مورد
پیچیـده بـرای جداسـازی مؤثـر آنهـا پـس از فرآینـد جـذب آالیندههـا بـه
موجـب تحمیـل هزینـه و پیچیدگـی عملیـات تصفیه آب میشـود.

برای رفع این معضل ،دکتر چیان و تیم تحقیقاتیاش از یک بسـتر اسـفنجی

از جنـس فوم نیکل به عنوان نگهدارنده نانوذرات هیدروکسـیدآهن اسـتفاده

کردهانـد .بدیـن ترتیب نانوذرات بارگذاری شـده بر روی بسـتر ،ابتدا درون
آب غوطـهور میشـوند و پـس از جـذب آالیندههـا ،بـه راحتـی از محیـط

خـارج شـده و سـپس بـا یک عملیات شـیمیایی سـاده ،مـورد بازیابـی قرار
میگیرنـد تـا امـکان اسـتفاده مجـدد پیـدا کننـد .این تیـم تحقیقاتی بـا تکیه

بر سـنتز سـبز نانـوذرات بـا تکنیک رسـوبدهی الکتروشـیمیایی بـه منظور

الیهنشـانی فیلـم نازکـی از نانـوذرات جـاذب بـر روی فـوم نیـکل موفق به
ارائـه یـک روش مقـرون بـه صرفه و کارآمد بـرای حذف آالیندهها شـدهاند
و امیدوارنـد کـه بـه زودی ایـن نانوجاذبهـا در تصفیهخانههـای آب بـه

بـا آالیندههـا پیونـد شـیمیایی پایـدار ایجـاد نماینـد و بدین ترتیـب آنها را

از آب جـدا نماینـد .ابعـاد نانومتری ایـن ذرات موجب افزایش سـطح فعال

آنهـا میشـود کـه در نهایـت منجر به افزایـش قابلیت جـذب و کارایی این

34

صـورت عملیاتـی بـه کار گرفتـه شـوند .نتایـج ایـن تحقیـق در Journal of

  Materials Chemistry Aبـا عنـوان

“Immobilization of dye pollutants

on iron hydroxide coated substrates: kinetics, efficiency and the

 adsorption” mechanismبـه چاپ رسـیده اسـت.
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تولید ابریشم مصنوعی از پروتئین آب پنیر
تهیه کننده :الهه معتمدی
یک تیم تحقیقاتی در مؤسسـه سـلطنتی فنآوری  ، KTHاخیرا از دسـتیابی به
موفقیـت در تولید ابریشـم مصنوعی بـا اسـتفاده از نانوفیبریلهای حاصل از

پروتئیـن آب پنیـر خبر داد که میتواند جایگزین مناسـبی برای پالسـتیکها

و تحولی در مهندسـی بافت به حسـاب آید .ابریشـم به دلیل داشـتن خواص
فوقالعـاده ،یـک مـاده پرکاربرد و مورد تقاضا در دنیاسـت .اما تولید ابریشـم

طبیعی ،از کرم ابریشـم به عنوان روش سـنتی تولید این ماده بسـیار پرهزینه

اسـت .بـه همیـن دلیل ،بسـیاری از محققـان به دنبـال یـک روش مقرون به
صرفـه و آسـان بـرای تولید ابریشـم مصنوعی بـا خواص ایدهآل هسـتند که

در زمینههـای مختلـف بـه ویژه تهیه بیوسنسـور ،پانسـمان زخم و مهندسـی

بافـت کارآمـد باشـد .امـا برخلاف ظاهـر نسـبتا مشـابه ابریشـم طبیعـی و
مصنوعـی ،بـه لحـاظ خـواص و ویژگیهـا ابریشـم مصنوعـی كنونـي قابل

مقایسـه بـا نـوع طبیعـی آن نیسـت .در تحقیق حاضـر از پروتئیـن آب پنیر،

 40نانومتـر تشـکیل میشـوند کـه سـاختاری منحنـی و تاب خورده (شـبیه

دسـترس بـرای تولید ابریشـم مصنوعی اسـتفاده شـده اسـت که با اسـتفاده

( ،)%3ایـن نانوفیبریلهـا مورفولـوژی متفاوتـی داشـته و ضخامـت  7-4و

پروتئیـن آب پنیـر ،بـه صـورت کاملا کنتـرل شـده و منظم چیده میشـوند

ابریشـم بـا نرمـی و انعطافپذیـری کمتـر میشـوند .شـایان ذکـر اسـت که

محصـول جانبـی صنایـع لبنـی ،به عنوان یـک منبـع پروتئینی مناسـب و در

از دسـتگاه میکروفلوئیدیـک قابل انجام اسـت .در ایـن روش نانوفیبریلهای

تـا یـک سـاختار ابرمولکولی با خـواص ویژه را ایجـاد نمایند .ایـن چیدمان

خـاص موجـب میشـود تـا نانوفیبریلهـا در کنـار یکدیگـر الیافـی تولیـد

نماینـد که اسـتحکامی به انـدازه فوالد و انعطافپذیری مشـابه ابریشـم پیدا
کننـد .دکتـر لنـدل ( )Lendelو همکارانـش در ایـن تحقیق ،نشـان دادند که

بـا تنظیـم شـرایط  ،pHدمـا ،قـدرت یونـی و غلظت محلـول پروتئیـن اولیه

میتـوان الیـاف ابریشـمی بـا خـواص مکانیکـی مهندسـی شـده بـا قابلیت
تولیـد در مقیـاس انبـوه را بدسـت آورد .بـرای مثـال در غلظتهـای باالتـر

پروتئیـن آب پنیـر ( ،)%6نانوفیبریلهایـی بـا ضخامـت  3-2نانومتر و طول

بـه کرمهـای کوچـک) دارنـد .برعکـس ،در غلظتهـای پایینتـر پروتئیـن

طـول  2000نانومتـری و مسـتقیم دارند کـه در نهایت منجر بـه تولید الیاف
در ایـن روش هیـچ گونـه پالستیسـایزر یا کراسـلینکری به عنـوان افزودنی

اسـتفاده نشـده اسـت و مورفولـوژی و خـواص مکانیکـی الیـاف تولیـدی

کاملا بـر مبنای شـکل و اندازه نانوفیبریلهـای پروتئیـن در محلول و نحوه

چیدمـان آنهـا در حيـن فرايند سـنتزي تعیین میشـود.
نتایـج ایـن تحقیـق در

Sciences

بـا

Proceedings of the U.S. National Academy of

عنـوان   “Flow-assisted assembly of nanostructured

 ”protein microfibersبـه چـاپ رسـیده اسـت.
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معرفی پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتـر میثـم طباطبائـی متولـد  ،1358دکتـرای خـود را در زمینـه بیوتکنولوژی

ریاسـت جمهـوری کـه بـا

محیـط زیسـت (سـوختهای زیسـتی) در سـال  1388از دانشـگاه پوتـرای

هـدف اسـتفاده از سـوخت

  )Institute of Technology: KITژاپـن دریافـت کـرد .ایشـان در حـال حاضـر

از ضایعـات روغنهـای

مالـزی ( )UPMو در قالـب همـکاری بیـن ایـن دانشـگاه و

(Kyushu

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران و همچنین

زیسـتی بیودیـزل تولید شـده

خوراکـی در سـامانه حمـل

موسـس و رئیـس تیـم تحقیقاتی سـوختهای زیسـتی ( )BRTeamمیباشـد.

و نقـل کالن شـهر تهـران

 )Technology Mara: UiTMمالزی و دانشـگاه تهران میباشـد .ایشـان مسـلط

اتوبوسـرانی تهـران و انجمن

دکتـر طباطبائـی همچنیـن اسـتاد مدعـو دانشـگاه ملـی لبنـان،

(University

بـه زبـان انگلیسـی بـوده و با زیان فرانسـه نیز آشـنایی دارد و همچنیـن دارای

و بـا همـکاری سـازمان

علمـی سـوختهای زیسـتی

مـدرک مترجمـی همزمـان (انگلیسـی -فارسـی) از دانشـکده خبـر میباشـد.

ایـران محقـق شـد ،ایفـای

رادیـو ایـران ،رادیـو دانـش و رادیـو گفتگـو را در کارنامـه خـود دارد .ایشـان

دکتـر طباطبائـی تاکنـون بیش

رادیویـی کشـور) میباشـد .دکتـر میثـم طباطبائـی موسـس و از سـال 1394

کتاب منتشـر نموده و اندیس پژوهش ( )h-indexایشـان  24میباشد (h-index:

دکتـر طباطبائـی در زمینـه رسـانه نیـز سـالها فعالیـت داشـته و همـکاری بـا

از سـال  1394تاکنـون مجـری شـبکه رایویـی جـوان (پرمخاطبترین شـبکه

رئیـس هیـات مدیـره انجمـن علمـی سـوختهای زیسـتی ایران (تحـت نظر

نقـش نمود.

از  150مقالـه معتبـر و فصـل

 .)24, i10-index: 54بیـش از  10اختـراع ملـی و بینالمللـی و بیـش از 70

وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـآوری) میباشـد .وی همچنیـن رئیـس کمیتـه

مقالـه کنفرانسـی از دسـت آوردهای دیگر ایشـان میباشـد .تعـداد ارجاعات به

ریاسـت جمهوری) و رئیس کمیته اسـتاندارد سـوختهای زیسـتی (سـازمان

 25دانشـجوی دکتـری و کارشناسـی ارشـد را در کارنامـه علمی خـود دارد.

سـوختهای زیسـتی (سـتاد توسـعه زیسـت فنآوری -معاونت علمی فنآوری
ملـی اسـتاندارد ایـران) میباشـد .ایشـان در سـال  1390نشـان ملی سـپاس را

مقاالت ایشـان  1990بوده ( )March 2017و ایشـان تاکنون راهنمای و مشـاوره

از رئیـس جمهـور وقـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه واسـطه خدماتـش در

ABRII

دکتـر طباطبائـی عمدتـا در زمینـه تولیـد سـوختهای زیسـتی از ضایعـات و

خبرنامه پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی

زمینـه توسـعه دانش سـوختهای زیسـتی در کشـور دریافت کـرد .تحقیقات

همچنیـن نانوتکنولـوژی بوده و ایشـان داور بیـش از  70مجله معتبر بینالمللی

نظیـر

Biotechnology Advances، Bioresource Technology، Journal of

Membrane Science،Biosensors and Bioelectronics ،Applied Energy

،Renewable and Sustainable Energy Reviews

موسسـس و در حـال حاضـر سـردبیر مجلـه

و  ...بـوده و همچنیـن

Biofuel Research Journal

میباشـد .ایـن مجله از سـال  ۲۰۱۵میلادی در Emerging Sources Citation

 ) Index (ESCIنمایه شـده اسـت ESCI .ویرایش جدیدی از  ISIمیباشـد که
u

توسـط تامسـون رویتـرز ( )Thomson Reutersایجـاد شـده اسـت و مجالت

بـا تأثیـر بـاال در رشـتههای مختلف علم را شـامل میشـود .میثـم طباطبائی به
عنـوان موسـس و هماهنگ کننده شـاخه ترویجی  BRTeamیـا گروه ترویجی

دوسـتداران محیط زیسـت ( )EGEاز سـال  2012میالدی همکار برنامه عمران

سـازمان ملـل متحـد ( )SGP/GEF/UNDPبـوده اسـت و در راسـتای ترویـج

تولیـد سـوخت زیسـتی بیودیـزل از ضایعـات روغنهای خوراکـی پروژههای

موفقـی را در سـطح ملـی اجرا کرده اسـت .در سـال  ،1394دکتـر طباطبائی
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بـه عنـوان مجـری ،در اولیـن پـروژه شـهری معاونت علمـی فنآوری
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