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 .11بزرگداشت روز دانشجو در پژوهشگاه
 .12به همت محققان پژوهشکده متابولیتهای ثانویه صورت گرفت :ایجاد مشاغل خانگی کم هزینه در زمینه پرورش گیاهان زینتی به روش کشتبافت
 .13استقبال از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در دوازدهمین جشنواره و منایشگاه فناوری نانو
 .14مشارکت فعال پژوهشگاه در ششمین منایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل
 .15گردهامیی روسای پژوهشگاه ،موسسات و مراکز سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
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 .22آمادگی پژوهشگاه برای همکاری با سازمان محیط زیست در زمینه بهرهگیری از فناوریهای نوین در بازدید رسپرست دفرت اقتصاد و فناوری محیط
زیست از پژوهشگاه اعالم شد.
 .23مدیرعامل انجمن توسعه حقوق شهروندی مالرد :شایعات شبه علمی علیه مهندسی ژنتیک ،امنیت روانی شهروندان را تهدید میکند
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 .26بازدید دانشجویان رشته زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از پژوهشگاه
 .27آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با دستاوردهای نانوتکنولوژی کشاورزی در پژوهشگاه
 .28بازدید دانش اموزان از پژوهشگاه به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز
 .29گزارش تصویری دانش آموزان دبیرستان دخرتانه نخبگان
 .30سلسله نشستهای صمیامنه ریاست پژوهشگاه با کارکنان بخشهای مختلف برگزار شد
 .31ارائه سخرنانی دکرت ماپار :آنالیز ژنتیکی و مولکولی ترایکم و ریشههای مویین گیاهان
 32در سخرنانی علمی دکرت معتمدی  :کاربرد هیدروژلها در تثبیت موثر آنزیمها
 .33در سخرنانی علمی دکرت وحیدی :ترشیح ردیابی منشاء گاوهای مدرن از طریق ژنومیکس باستانی
 .34در سخرنانی علمی آقای دکرت اسدی آبکنار :ذخایر ژنتیکی درختان میوه در شامل کشور تنوع ژنتیکی و کاربرد آن در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
 .35در قالب یک پروژه جایگزین رسبازی در پژوهشگاه انجامشد :مطالعه تنوع فیلوژنتیکی باکرتیهای خاکهای آلوده به نفت و بررسی توانایی
جنسهای باکرتیهای مختلف در تجزیه ترکیبات هیدروکربنی
 .36حسگرهای قابل حمل مبتنی بر نانوذرات اکسید گرافن اکسید برای ارزیابی کمبودهای غذایی در محصوالت زراعی
 .37آیا پنبه تراریخته بر جمعیت باکرتیایی قابل کشت خاک تاثیر دارد؟
 .38ریزجلبکها به عنوان منابع اولیه اسیدهای چرب زنجیره بلند چند غیر اشباع
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شـصت و شـش سـال پیش در شـانزدهم آذرماه  1332دانشـکده فنی دانشگاه
تهـران در هجـوم وحشـیانه دژخیمان شـاه ،شـاهد شـهادت مظلومانـه سـه
دانشـجوی آزادیخـواه بـود .رشیعـت رضـوی ،قندچی و بـزرگ نیا با شـهادت
خـود نـه فقـط آتـش بیـداری و مقاومـت ملـی در برابـر اسـتبداد برآمـده از
کودتـای  28مـرداد را شـعلهور کردنـد کـه به منـاد تاریخی جنبش دانشـجویی
ایـران مبدل شـدند.
در ایـن سـالها ،هـزاران هـزار دانشـجو قـدم بـه دانشـگاه گذاشـته و
فارغالتحصیـل شـدهاند امـا ایـن سـه آذر اهورایـی همچنـان در دانشـگاه
ماندهانـد تـا نسـل به نسـل روح آزادیخواهـی ،حقطلبی و ظلمسـتیزی را در
کالبـد دانشـجوی ایرانـی بدمنـد .
روز دانشـجو ،پاسداشـت خاطـره دانشـجویان شـهید و فرصتـی بـرای یادآوری
رسـالت و نقـش دانشـجویان در عرصههـای مختلـف علمـی ،فرهنگـی،
اجتامعـی و سیاسـی اسـت.
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اعتماد عمیـق بـه توامنندیهـا و
ظرفیتهـای عظیـم دانشـجویان جـوان همـواره تلاش کـرده اسـت بـا جـذب
و پـرورش اسـتعدادهای برتـر دانشـجویی ،زمینـه حفـظ و شـکوفایی نخبـگان
علمـی در کشـور را فراهـم کنـد کـه انبـوه افتخـارات علمـی و دسـتاوردهای
تحقیقاتـی تجاریسازیشـده گواهـی بـر موفقیـت پژوهشـگاه در ایـن حـوزه
است.
بـا ادای احترام بـه شـهدای عظیم الشـان دانشـجو و تقدیر از تالشها و سـهم
ویـژه دانشـجویان در مسـیر فعالیتهـا و موفقیتهـای پرشمار پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،روز دانشـجو را خدمـت همـه دانشـجویان و
دانشـگاهیان خصوصـا دانشـجویان پرتلاش پژوهشـگاه تربیـک و تهنیـت
میگویـم و سلامتی و توفیـق روزافـزون یکایـک عزیـزان را در همـه شـئون
باالخـص فعالیتهـای علمـی ،پژوهشـی ،فرهنگـی و اجتامعـی از خداونـد
متعـال مسـالت دارم.
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پایگاه بسیج شهید هداوند در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
راهاندازی شد
پایگاه بسیج پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در مراسمی با
حضور فرمانده و مسوول دفرت منایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه
امام سجاد (ع) راهاندازی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،
رسپرستی این پایگاه که به نام شهید رسافراز دفاع مقدس شهید
قاسم هداوند ،مزین شده با حکم فرمانده حوزه بسیج ادارات
حرضت ثامن االمئه (ع) کرج به دکرت حسین هداوند میرزایی از
محققان پژوهشگاه محول شده است.
در حکم انتصاب دکرت هداوند آمده است :امید است با
استعانت از خداوند متعال و نصبالعین قرار دادن تقوا ،جهاد
در راه خدا ،رهنمودهای رهرب کبیر انقالب اسالمی و موسس
شجره طیبه بسیج حرضت امام خمینی (ره) و فرامین ،تدابیر
و منویات ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا ،حرضت
آیتاللهالعظمی خامنهای "مدظله العالی" بتوانید با بهرهگیری
از امکانات مادی و معنوی با همت و تالش هر چه بیشرت حضور
سازمان یافته مردم به ویژه جوانان در بسیج را فراهم و آنان را
در صحنههای مورد نیاز انقالب شکوهمند اسالمی به کارگیری
منایید و در جهت پویایی بسیج دهها میلیونی ،گامهای موثری
بردارید و وظایف و انتظارت ذیل را به نحو مطلوبی پیگیری و
برآورده سازید:
 .۱جذب ،سازماندهی ،هدایت بر آموزشهای بصیرتی ،اعتقادی،
نظامی و پیگیری طرحهای اعتالیی بسیج
 .۲اعزام و حضور بسیجیان در برنامههای ابالغی و مناسبتی بسیج
 .۳برنامهریزی و ایجاد سازوکار بومی برای انجام برنامههای
ابالغی و دستورات سلسله مراتب فرماندهی
 .۴هدفگذاری و اجرای سیاستهای تربیت نیرو در راستای
تربیت جوان مومن انقالبی پایکار.
در ابتدای این مراسم دکرت نیراعظم خوشخلقسیام ،رییس پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی در سخنانی با اشاره به فرازهایی از فرمایشات
امام راحل (ره) و مقام معظم رهربی در خصوص اهمیت و جایگاه

بسیج ابراز امیدواری کرد که به برکت راهاندازی پایگاه
بسیج شهید هداوند ،زمینه حضور بیش از پیش
پژوهشگاه در این عرصه فراهم شود.
در ادامـــه رسهنـــگ پاســـدار ســـید
علــی خوبــی رسشــت ،فرمانــده
حــوزه بســیج ادارات ۲۲۹۱
حــرت ثامــن االمئــه
(ع) هـــم طـــی
ســخنانی از
اســتقبال و
حامیتهـــای
ریاســت پژوهشــگاه
از راهانـــدازی پایـــگاه
بس ــیج ش ــهید قاس ــم هداون ــد
تقدی ــر ک ــرد.
حجــت االســام و املســلمین تقیخانــی،
مســـوول دفـــر منایندگـــی ولـــی
فقی ــه در س ــپاه ناحی ــه ام ــام
ســـجاد (ع) و رسهنـــگ
پاســـدار اعظمـــی،
فرمانده س ــپاه
ناحیـــه نیـــز
در ســـخنان
خـــود بـــه تبییـــن
نق ــش بس ــیج در تامی ــن
امنیـــت جامعـــه و دیگـــر
عرصههـــا پرداختنـــد.
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جایزه کتاب برگزیده کشاورزی و منابع طبیعی کشور به محققان
پژوهشگاه اعطاء شد
کتــاب تألیفــی دکتــر میثــم طباطبایــی و دکتــر حســین قنواتــی از
اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در
نخســتین دوره هفتــه ملــی کتــاب کشــاورزی و
منابــع طبیعــی موفــق بــه کســب جایــزه "
کتــاب برتــر" شــد.
دکتــر قنواتــی عضــو هیــات علمی در
گفتوگــو بــا روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی اظهــار
داشــت :ایــن
کتــاب یکی
از
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کاملتریــن و جامعتریــن کتابهــا در حــوزه انرژیهــای نــو بــا
موضــوع بیــوگاز اســت کــه توســط « »Springer-Natureبزرگتریــن
ناشــر علمــی جهــان ،چــاپ و در معــرض اســتفاده دانشــمندان،
دانشــجویان ،محققــان و فعــاالن صنعــت بیــوگاز قـرار گرفتــه اســت.
ایــن کتــاب میتوانــد بــه عنــوان مرجعــی دانشــگاهی و صنعتــی در
حــوزه بیــوگاز باشــد.
مباحثی که در این کتاب به آنها پرداخته شده است شامل تمامی
اصول الزم در ساخت ،راهاندازی ،بهرهبرداری و عیبیابی سیستمهای
هاضم بیهوازی به شکل جامع و کامل است .همچنین در این کتاب
به موضوعاتی همچون ارزیابی چرخه حیات ،ارزیابی اقتصادی،
ارزیابی ترمودینامیکی (اکسرژی) و مدلسازی سیستمهای هاضم
نیز پرداخته شده است.
مطالب این کتاب از یک سو قابل استفاده برای دانشجویان ،محققان
و دیگر مجامع دانشگاهی و پژوهشی است و از سوی دیگر کتابی
کاربردی و قابل استفاده توسط مهندسان در صنعت و کارخانههای
صنعتی در این حوزه نیز محسوب میشود.
مراسم بزرگداشت بیست و هفتمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد
کشاورزی با شعار "کتاب ،دانایی و توانایی کشاورزی" با حضور دکتر
خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی  ،دکتر حسینی پور دبیر ستاد هفته کتاب کشور و رئیس
موسسه خانه کتاب ،معاونان سازمان ،مدیران کل دفاتر ستادی،
محققان و کتابداران موسسهها و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان سه
شنبه  28آبان سال جاری ،در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و
ترویج کشاورزی برگزار شد.
رونمایــی از "ســامانه جســتجوگر کشــاورزی و منابــع طبیعــی"،
معرفــی آثــار برگزیــده اولیــن دوره هفتــه ملــی کتــاب کشــاورزی
و منابــع طبیعــی در حــوزه تالیــف کتــاب  ،نشــر مجــات علمــی
پژوهشــی ،آثــار ترویجــی ،کتابخانــه و کتابــدار برتــر ،پورتال شایســته
از دیگــر بخشهــای ایــن مراســم بــود.
حجــت االســام ســعیدیان مســئول نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان
بــا اشــاره بــه لــزوم رونــق کتابخوانــی در کشــور بیــان داشــت:
زندگــی بشــر در حقیقــت از آن جــا آغــاز میشــود کــه خــط و
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کتابــت اختـراع شــد؛ خداونــد نیــز در قــرآن کریــم بــه قلــم و آنچــه
کــه نوشــته میشــود ســوگند یــاد میکنــد کــه ایــن مطلــب گویــای
ایــن مفهــوم اســت کــه کتــاب سرچشــمه تمــام تمدنهــای بشــری و
مایــه هدایــت و آگاهــی بشــر اســت.
وی کتــاب و کتابــت را در دیــن مبیــن اســام دارای جایــگاه
ویــژهای برشــمرد و افــزود :خــدای متعــال معجــزه آخریــن پیامبــر
خــود را کتــاب معرفــی میکنــد و اهمیــت خوانــدن و نوشــتن
در ســیره پیامبــر گرامــی اســام در مقاطــع مختلــف تاریــخ بــا
تصمیمگیریهایــی همچــون آزادی بردههــا در ازای یــاددادن
ســواد بــه مســلمانان همگــی بیانگــر توجــه دیــن اســام بــه ارتقــای
آگاهــی و علــم آمــوزی اســت.
دکتــر حســین فرازمنــد رئیــس ســتاد هفتــه کتــاب و رئیــس مرکــز
فنــاوری اطالعــات و اطالعرســانی کشــاورزی بــا ارائــه گزارشــی از
اقدامهــای ســتاد هفتــه کتــاب کشــاورزی در ســال  98بیــان داشــت:
ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه عنــوان نماینــده
وزارت جهــاد کشــاورزی طــی ســالهای متوالــی مســئول برگ ـزاری
مراســم هفتــه کتــاب بــوده اســت و بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده
بــا ســتاد هفتــه کتــاب کشــور مجــوز برگ ـزاری اولیــن دوره هفتــه
ملــی کتــاب کشــاورزی و منابــع طبیعــی در ســال  1398بــه ایــن
ســازمان داده شــد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیتهــای ســتاد هفتــه کتــاب ســازمان
تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در ســال جــاری بیــان
داشــت :ایــن ســتاد از شــهریور مــاه ســال جــاری بــرای پیگیــری
امــور مربوطــه بــه برگ ـزاری ایــن مراســم تشــکیل جلســه داد و راه
انــدازی ســایت اولیــن دوره هفتــه کتــاب کشــاورزی و منابــع طبیعی
 ،اطالعرســانی بــه متقاضیــان شــرکت در جشــنواره انتخــاب برتریــن
آثــار ایــن حوزه،تشــکیل کمیتــه داوران ب ـرای انتخــاب برتریــن آثــار
تالیفــی ،برپایــی نمایشــگاه کتــب و منابــع چنــد رســانهای و غیــره از
جملــه اقدامهــای ایــن ســتاد بــوده اســت.
دکتــر حســین فرازمنــد از ثبــت  80عنــوان کتــاب در ســامانه انتخاب
کتــاب برتــر حــوزه کشــاورزی و منابــع طبیعــی خبــر داد و افــزود:
از ایــن تعــداد اثــر دریافــت شــده بــر اســاس شــاخصهای ارزیابــی
 48کتــاب بــه مرحلــه نهایــی داوری راه یافتنــد کــه در جلسـهای بــا
حضــور اســاتید و صاحــب نظـران کارگروههــای تخصصــی کشــاورزی
و منابــع طبیعــی  3کتــاب بــه عنــوان آثــار برگزیــده انتخــاب شــد.
دکتــر کامبیــز بــازرگان معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان تحقیقات
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آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در بیــان توجــه بــه امــر ترویــج فرهنگ
"کتــاب و کتابخوانــی" بیــان داشــت :ثمــره کتابخوانــی ،آگاهــی،
دانایــی و توانایــی اســت و علیرغــم تحــوالت فنــاوری نیــاز بــه
کتــاب و کتابخوانــی در بخــش کشــاورزی بــه عنــوان ابــزار مهــم
آگاهــی روز بــر کســی پوشــیده نیســت.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت بهرهمنــدی از آثــار کتابخوانــی در
بالفعلکــردن ظرفیتهــای بالقــوه بیــان داشــت :کشــور ای ـران بــه
لحــاظ تولیــدات کشــاورزی رتبــه  22در ســطح بینالملــل را دارد
در صورتــی کــه نگاهــی بــه رتبــه ایــران بــه لحــاظ نــوآوری ایــن
حقیقــت را آشــکار مــی کنــد کــه آنچــه در وجــود مــا نهادینــه شــده
اســت کمتــر از آن اســت کــه بــه کتابــت رســیده و منتشــر شــده
اســت پــس بایــد در حــوزه خوانــدن بکوشــیم.
دکتــر بــازرگان تقویــت نــگاه عالمانــه در واکنــش بــه مســائل متنــوع
سیاســی و اجتماعــی را از کارکردهــای مهــم انــس گرفتــن بــا مطالعــه
و پرهیــز از ســطحی نگــری دانســت و خاطــر نشــان ســاخت :اگــر
کتابخوانــی در جامع ـهای رشــد کــرده و جــزو جدانشــدنی فرهنــگ
یــک کشــور شــود بــه راحتــی نمیتــوان مــردم را تحــت تاثیــر
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شــایعهها و مطالــب کــذب ق ـرار داد چ ـرا کــه دانایــی و فرزانگــی
بــا پذیرفتــن گزارههــای بــدون اســتناد در مغایــرت اســت.
وی بــا اشــاره بــه ویژگیهــای یــک کتــاب خــوب  ،رنجــی کــه یــک
نویســنده ب ـرای نــگارش و خلــق اثــر میبــرد را گنجــی نهفتــه در
تــک تــک کلمــات آن توصیــف کــرد و اظهــار داشــت :ارزشهــای
یــک کتــاب خــوب و رنجــی کــه نویســنده بـرای آن مــی بــرد بـرای
خواننــده کتــاب قابــل درک اســت ،ضمــن آن کــه داشــتن پایــان
بــاز ،توجــه بــه مخاطــب ،داوری قبــل از چــاپ  ،وســعت و عمــق
داشــتن مطالــب از ارزشهــای یــک کتــاب اســت کــه آن را از دیگــر
روشهــای انتشــار اطالعــات متمایــز مــی کنــد .
دکتــر کامبیــز بــازرگان بــا اشــاره بــه تنــوع آثــار حــوزه کشــاورزی
و منابــع طبیعــی از جملــه کتــاب ،دســتنامه ،نشــریههای ترویجــی
بیــان داشــت :ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی بــه
عنــوان یــک نهــاد پژوهشــی تــاش میکنــد در اولیــن دوره هفتــه
ملــی کتــاب کشــاورزی و منابــع طبیعــی  ،بــا توجــه بــه پیچیدگــی
و تنــوع مخاطبــان خــود از جملــه بهــره بــرداران ،روســتاییان،
کشــاورزان ،محققــان و دانشــگاهیان برترینهــای ایــن حــوزه را
جهــت تجلیــل و ارج نهــادن بــه زحمــات پدیدآورنــدگان ایــن آثــار
معرفــی کنــد کــه الزم اســت در اینجــا از دســت انــدرکاران اج ـرای
ایــن برنامــه قدردانــی نمایــم.
دکتــر حســینی پــور دبیــر ســتاد هفتــه کتــاب کشــور و رئیــس
موسســه خانــه کتــاب بــا ارائــه آمــاری از تعــداد عنــوان کتابهــای
ثبتشــده در بانــک اطالعــات ایــن موسســه از ســال  57تاکنــون
بیــان داشــت :شناســنامه هــر کتابــی کــه در ایـران منتشــر میشــود
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در بانــک اطالعــات موسســه خانــه کتــاب ثبــت میشــود و در
حقیــت خانــه کتــاب  ،قلــب و مغــز نشــر ایـران اســت کــه ایــن آمــار
بیانگــر آن اســت از ســال  57تــا  28آبــان  98یــک میلیــون و 350
هـزار نســخه عنــوان کتــاب در ایــن پایــگاه داده ثبــت شــده اســت.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که پنـج هـزار و  700عنوان از ایـن کتابها
درحـوزه عمومـی با موضوع کشـاورزی و منابع طبیعی اسـت افزود:
ایـن تعـداد در مقایسـه بـا آمـار منابـع متنی حـوزه دانشـگاهی آمار
قابل توجهی نیسـت که الزم اسـت سیاسـتگذاران و نویسـندگان این
حـوزه ،بـا رویکـرد عمومـی کـردن علـم وارد عمـل شـده تـا شـاهد
افزایـش اطالعـات مردم در حوزه کشـاورزی باشـیم.
دکتــر حســینیپور بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه وزارت
جهادکشــاورزی در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب اســامی
در تجهیــز کتابخانههــای روســتایی پیشــقدم بــوده اســت ابــراز
امیــدواری کــرد :کتــاب و کتابخوانــی در حــوزه کشــاورزی و منابــع
طبیعــی ،ترویــج عمومــی یابــد و مراســم بزرگداشــت هفتــه کتــاب
وزارت جهادکشــاورزی در ســالهای آینــده پربارتــر برگــزار شــود.
ایــن مراســم بــا تجلیــل از برترینهــای اولیــن دوره هفتــه ملــی
کتــاب کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســال  1398در بخشهــای
" کتــاب برتــر و شایســته تقدیــر" ،مجلــه علمــی برتــر و شایســته
تقدیــر"  ،دســتنامه برتــر و شایســته تقدیــر"  ،نشــریه ترویجــی برتــر
و شایســته تقدیــر"  ،اپلیکیشــن برتــر و شایســته تقدیــر"  ،کتابــدار
و کتابخانــه برتــر" و "پورتــال برتــر " ادامــه یافــت .دکتــر خــاوازی
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان از نمایشــگاه کتــاب برپــا شــده در
حاشــیه ایــن مراســم بازدیــد کــرد.
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رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی:
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کاهش هزینهها و رقابتی شدن محصوالت کشاورزی در گرو کاربرد فناوریهای
جدید است /انتظار رهربی از نخبگان در زیست فناوری ،کشفیات علمی و
نوآوری است

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن کــه
رهبــر معظــم انقــاب در ســخنرانی اخیــر خــود تاکیــد کردنــد کــه
انتظــار دارنــد نخبــگان در حوزههایــی مثــل نانــو و زیســت فنــاوری
تنهــا دنبالـهرو نباشــند و خــود کشــفیات و یافتههــای علمــی جدیــد
داشــته باشــند تحقیقــات در حــوزه مهندســی ژنتیــک و محصــوالت
حاصــل از آن را از مصادیــق کشــفیات مــورد تاکیــد رهبــری عنــوان و
بــر رفــع تبلیغــات ســوء علیــه ایــن محصــوالت تاکیــد کــرد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما کــه در بازدیــد جمعــی از
فرماندهــان نیــروی مقاومــت بســیج کــرج و اســتان البــرز از
پژوهشــگاه ســخن مــی گفــت بــا بیــان ایــن کــه رویکــرد تحقیقاتــی
ایــن پژوهشــگاه تمامــا معطــوف بــه رفــع مشــکالت بخــش
کشــاورزی و کمــک بــه افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی اســت اظهــار
داشــت:
ایــن فناوریهــا شــاید در ابتــدا پرهزینــه باشــند ولــی هزینههــای
تولیــد در بخــش کشــاورزی مــا باالســت و بــرای همیــن نمــی
توانیــم بــا محصــوالت خارجــی رقابــت کنیــم .ایــن مشــکل ناشــی از
اســتفاده پاییــن از فنــاوری در بخــش کشــاورزی اســت و مادامــی
کــه واردات محصــوالت کشــاورزی در جریــان اســت مجالــی ب ـرای
ورود فناوریهــا و دســتاوردهای تحقیقاتــی جوانــان بــه بخــش
کشــاورزی فراهــم نمیشــود.
وی تحریمهــا را کــه باعــث کاهــش واردات و توجــه بــه تولیــد
داخــل میشــود نعمتــی بـرای محققــان و کشــور خوانــد و بــه بیــان
نمونههایــی از مزایــای محصــوالت حاصــل از فنــاوری مهندســی
ژنتیــک پرداخــت.
خوشخلقســیما بــا اشــاره بــه لطمــات ســنگین ناشــی از آفــت کــرم
ســاقه خــوار برنــج کــه کشــاورزالن را بــه مصــرف بیرویــه ســموم
شــیمیایی خطرنــاک وادار میکنــد اظهــار داشــت :از آنجــا کــه ایــن
کــرم از شــیره موجــود در ســاقه گیــاه برنــج تغذیــه میکنــد بـرای از

بیــن بــردن آن بایــد ســم زیــادی مصــرف شــود تــا
بتوانــد بــه شــیره گیــاه نفــوذ کــرده و بــه کــرم
ســاقهخوار برســد .محققــان پژوهشــگاه
بــا اســتفاده از باکتــری ای کــه در
طبیعــت وجــود دارد از طریــق
مهندســی ژنتیــک برنــج
تراریختــه مقــاوم بــه
ایــن آفــت را تولیــد
کردهانــد کــه از لحــاظ
تمــام ویژگیهــا دقیقــا
مشــابه برنــج معمولــی اســت امــا
بــدون نیــاز بــه ســم در مقابــل کــرم
ســاقهخوار مقــاوم اســت.
رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــا اشــاره
بــه هیاهوهــا و
جوسازیهایی
کــه بــا

هدایت
واردکنندگان
ســم بـرای جلوگیــری
از کشــت برنــج مقــاوم
بــه آفــت در کشــور راه افتــاده
اظهــار داشــت :طبیعــی اســت کــه
بــا توجــه بــه حجــم عظیــم واردات ســم
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و کــود شــیمیایی از خــارج کســانی کــه منافــع خــود را در مصــرف
روزافــزون ســموم خطرنــاک وارداتــی میبیننــد ســاکت نخواهنــد
نشســت و بــا وحشــتناکترین کلمــات و ادعاهــای مضحکــی
مثــل ایــن کــه «هــر کــس از محصــوالت تراریختــه اســتفاده کنــد،
دم در م ـیآورد!» مــردم را نســبت بــه ایــن قبیــل محصــوالت کــه
سالهاســت در دنیــا از جملــه خــود ایــران (دانــه هــای روغنــی
وارداتــی) مصــرف میشــوند بدبیــن میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه تغییــرات اقلیمــی و خشــکی
و کــم آبــی روزافــزون مناطــق مختلــف
کشــور اظهــار داشــت :برنــج از جملــه
محصــوالت مهــم زراعــی کشــور
اســت کــه آب زیــادی طــی
تولیــد آن مصــرف
میشــود .محققــان
پژوهشگاه در
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تحقیقــات اخیــر خــود بــا انتقــال ژنهایــی از گونــه هــای وحشــی
برنــج کــه ســاختار ریشــهای عمیقتــر و قطورتــری دارنــد برنــج
خوراکــی مقــاوم بــه کــم آبــی تولیــد کردهانــد .ایــن دســتاورد هــم
کــه مثــل ســایر موفقیتهــای تحقیقاتــی پژوهشــگاه بــدون کمــک
خارجــی و بــا اتــکا بــه جوانــان نخبــه و متعهــد کشــور حاصــل
شــده چنــان مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه کــه خارجیهــا حاضرنــد بــا
ســرمایهگذاری مالــی در ایــن طــرح همــکاری کننــد.
خوشخلقســیما خاطرنشــان کــرد :بــا وجــود ارزش بــاالی اقتصــادی
ایــن طــرح و تحولــی کــه میدهــد در زمینــه تولیــد برنــج در کشــور
ایجــاد کنــد محققــان پــروژه نگرانانــد در صورتــی کــه طــرح بــه
فــاز مزرع ـهای برســد بــا حمــات و کارشــکنیهایی مشــابه آن چــه
علیــه برنــج تراریختــه تولیــدی پژوهشــگاه وجــود دارد مواجــه شــود.
بــه گفتــه رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــن چنیــن
تهدیدهــا و ایــن حــد از نگرانــی و ســلب آرامــش روانــی در جامعــه
علمــی و محققــان زیســت فنــاوری کشــور در حالــی مطــرح اســت
کــه رهبــر معظــم انقــاب همــواره بــر توســعه فنــاوری زیســتی بــه
عنــوان یکــی از مهمتریــن حوزههــای فنــاوری در کشــور تاکیــد
کردهانــد و در ســخنرانی اخیــر خــود در جمــع نخبــگان بــر فنــاوری
نانــو و زیســت فنــاوری بــه طــور ویــژه تاکیــد و خواهــان کشــف
پدیدههــای علمــی ایــن حوزههــای جدیــد فنــاوری شــدند.
خوشخلقســیما بــه اشــاره بــه بیــش از دو دهــه تولیــد و مصــرف
محصــوالت تراریختــه در دنیــا اظهــار داشــت :آمریــکا نخســتین
کشــوری بــود کــه از ســال  1996از ایــن فنــاوری در تولیــد محصوالت
کشــاورزی خــود اســتفاده کرد و بخــش عمده محصوالت اســتراتژیک
ذرت ،ســویا ،کل ـزا و پنبــه تولیــدی آن کشــور و محصــوالت دیگــری
مثــل چغندرقنــد تراریختــه هســتند.
جالــب اســت جریانــی کــه مدعــی خطرنــاک بــودن محصــوالت
تراریختــه هســتند و در تبلیغــات منفــی خــود در کشــور آن را توطئه
آمریــکا و غــرب علیــه کشــورهای دیگــر معرفــی میکننــد وقتــی
بــا چنیــن واقعیــت مســلمی مواجــه میشــوند ادعــا میکننــد کــه
آمریــکا ایــن حجــم عظیــم محصــوالت کشــاورزی را کــه در سرتاســر
آن کشــور کشــت میشــود را تمامــا صــادر میکنــد در حالــی کــه
مشــاهدات عینــی و آمــار تولیــد و صــادرات و واردات و مصــرف
محصــوالت کشــاورزی آن کشــور کامــا نشــان میدهــد کــه نیــاز
مصــرف داخلــی آمریــکا تمامــا از تولیــدات کشــاورزی آن کشــور
تامیــن میشــود نــه واردات محصوالتــی کــه خــود کشــت میکنــد!

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در عیــن حــال بــا اشــاره
بــه تــاش بیوقفــه آمریــکا ب ـرای جلوگیــری از دســتیابی ای ـران بــه
فناوریهــای پیشــرفته و اهمیــت حفــظ امنیــت غذایــی کشــور
بــه عنــوان مهمتریــن هــدف امریــکا از تحریمهــای شــدید اعمــال
شــده علیــه کشــور اظهــار داشــت :قدرتهــای بــزرگ و در راس
آنهــا آمریــکا بــه فنــاوری هســتهای دســت پیــدا کــرده و تعــداد
زیــادی بمــب اتمــی تولیــد کردنــد و تاریــخ نشــان داده کــه حتــی از
کاربــرد آن علیــه ملتهــای دیگــر هــم ابایــی ندارنــد بــا ایــن حــال
بیشــترین تبلیــغ را علیــه فنــاوری هســتهای انجــام میدهنــد و آن را
ب ـرای کشــورهای دیگــر مضــر و خطرنــاک اعــام میکننــد .مطمئنــا
سیاســت آنهــا در قبــال فنــاوری زیســتی هــم کــه میتوانــد تولیــدات
کشــاورزی و امنیــت غذایــی کشــورهای در حــال توســعه را تامیــن
کنــد بهتــر از ایــن نیســت و از هــر حربــهای از جملــه ترســاندن
مــردم بـرای جلوگیــری از توســعه ایــن فناوریهــا بــه ویــژه در ایـران
اســتفاده میکننــد.
وی در ادامــه در بیــان برخــی دســتاوردهای پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در حــوزه مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری بــه موفقیــت در تولیــد آنزیمهــای مصرفــی در شــویندهها
از قبیــل پــودر لباسشــویی اشــاره کــرد کــه تمامــا از خــارج کشــور
وارد میشــوند ولــی بــا تــاش محققــان پژوهشــگاه بــا شناســایی
و کاربــرد برخــی باکتریهــای بومــی امــکان تولیــد آنهــا در کشــور
فراهــم شــده اســت.
دکتــر حســینی ســالکده ،معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولوژی
کشــاورزی هــم بــا اشــاره بــه واردات  30میلیــون دالری ایــن
آنزیمهــا کــه بــازار آن در انحصــار معــدودی شــرکتهای بــزرگ
آمریکایــی و اروپایــی اســت اظهــار داشــت :ایــن شــرکتها نــه
تنهــا فرموالســیون تولیــد آنزیمهــا را در انحصــار خــود دارنــد کــه
بــه دلیــل تحریمهــای اخیــر حتــی از فــروش آنزیمهــای خــود
بــه صنایــع شــوینده ایــران خــودداری میکننــد کــه شــرکتهای
ایرانــی را بــه خریــد محصــوالت بــا کیفیــت پایینتــر و حتــی تغییــر
فرموالســیون محصــوالت وادار کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه قـرارداد منعقــده بیــن پژوهشــگاه و یــک شــرکت
بــزرگ تولیــد پودرهــای شــوینده در کشــور بــرای تولیــد داخلــی
ایــن آنزیمهــا اظهــار داشــت :در حالــی کــه تنهــا شــش مــاه از
اجـرای ایــن تفاهــم نامــه دو ســاله گذشــته رونــد اجـرای پــروژه بــه
حــدی موفــق بــوده کــه شــرکت طــرف ق ـرارداد در صــدد احــداث
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کارخانــهای بــرای تولیــد آنزیمهــای شــوینده در داخــل برآمــده
اســت .آنزیمهایــی کــه بــا دانــش محققــان پژوهشــگاه و اســتفاده
از باکتریهــای بومــی از جملــه باکتریهــای شــکمبه شــتر و گاو
تولیــد میشــوند.
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه
رشــد ســریع و تغییــر چشــمگیری کــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
در زندگــی بشــر ایجــاد کــرده اظهــار داشــت:
طــی ســالهای آینــده دو فنــاوری دیگــر زندگــی بشــر را بــا تحوالتــی
بــه مراتــب گســترده تــر مواجــه خواهنــد کــرد کــه یکــی هــوش
مصنوعــی و دیگــری مهندســی ژنتیــک اســت .خوبــی مهندســی
ژنتیــک ایــن اســت کــه ابزارهــای آن در کشــور در دســترس اســت
امــا چالشــی کــه بــه شــدت بــا آن مواجهیــم تامیــن نیــروی انســانی
مــورد نیــاز اســت.
وی گفــت :در حالــی کــه بــا درک اهمیــت مهندســی ژنتیــک جــذب
دانشــجو در رشــته مهندســی ژنتیــک در دنیــا ســیر صعــودی دارد
گرایــش بــه ایــن رشــته در کشــور مــا بــا شــتابی بــاال رو بــه کاهــش
اســت .چنیــن رونــدی را بــه عینــه در تعــداد دانشــجویان مهندســی
ژنتیــک پژوهشــگاه هــم مشــاهده میکنیــم در حالــی کــه  15ســال
پیــش حداقــل نیمــی از دانشــجویان مــا مایــل بــه ادامــه تحصیــل در
رشــته مهندســی ژنتیــک بودنــد حــاال از بیــن  50نفــر بــه زحمــت
میتــوان  10نفــر را ب ـرای ایــن رشــته جــذب کــرد.
حســینی ســالکده علــت ایــن مســاله را تهدیدهــا و مشــکالتی
دانســت کــه در اثــر تبلیغــات منفــی علیــه مهندســی ژنتیــک و
محصــوالت تراریختــه ب ـرای محققــان و دانشــجویان ایــن رشــتهها
ایجــاد شــده تــا جایــی کــه گاه افــراد عــادی بــه آزمایشــگاههای
پژوهشــگاه زنــگ میزننــد و بــه محققــان بــد و بی ـراه میگوینــد
کــه چ ـرا محصوالتــی تولیــد میکنیــد کــه باعــث ایجــاد ســرطان یــا
ســقط جنیــن زنــان بــاردار میشــوند!
معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در پایــان
اظهــار داشــت :نســل کنونــی محققــان ایــن رشــته تــا چنــد ســال
دیگــر بازنشســته میشــویم ولــی ایــن کشــور بایــد جلــو بــرود.
در حالــی کــه فنــاوریای دگرگونکنندهتــر از مهندســی ژنتیــک و
هــوش مصنوعــی نداریــم مواجــه شــدن بــا چنیــن شـرایطی حقیقتــا
نگرانکننــده اســت و الزم اســت ب ـرای رفــع ایــن مشــکل اقدامــی
جــدی انجــام شــود.
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موفقیت محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
ساملسازی ارقام و پایههای مختلف محصوالت باغی
محققـان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در راسـتای برنامـه
سالمسـازی و تکثیـر انبـوه ارقـام و پایههـای درختـان باغـی مهـم
کشـور موفـق بـه سالمسـازی ارقـام و پایههـای مختلف سـیب ،به،
گالبـی ،زردآلـو و زیتـون شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوزی کشـاورزی،
مجریـان پروژههـای سالمسـازی (دکتـر مریـم جعفرخانـی ،دکتـر
علـی اکبـر حبشـی و دکتـر رضـا ضرغامـی) اعضـای هیـات علمـی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی با اعالم آمادگـی برای واگذاری
فنـاوری سالمسـازی ارقـام و پایههـای سـیب ،بـه ،گالبـی ،زردآلو و
زیتـون بـه بخـش خصوصـی در خصـوص اهمیـت سالمسـازی ارقام
باغـی مهـم کشـور اعلام نمودنـد :یکـی از عمـده دالیـل کاهـش
عملکـرد باغـات کشـور ،آلودگـی گسـترده پایههـا و ارقـام تجـاری
درختـان میـوه موجـود در ایـران بـه بیماریهـای باکتریایـی و
ویروسـی اسـت کـه میتـوان بـا بهرهگیـری از روشهـای ردیابـی
ویروسهـا و سالمسـازی گیاهـان باغی در شـرایط درون شیشـهای،
متوسـط عملکـرد در واحـد سـطح زیرکشـت محصـوالت باغـی را
حداقـل بـه میـزان  10تـا  15درصـد افزایـش داد.
دکتـر شـریعتپناهی رییـس بخش تحقیقات کشـتبافت و سـلول
پژوهشـگاه خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه اهمیـت بـاالی موضوع،
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در قالـب تفاهمنامـهای
چهارجانبـه بـا موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانـی ،موسسـه ثبـت،
کنتـرل و گواهـی بـذر و معاونـت باغبانـی وزارت جهـاد کشـاورزی
اقـدام بـه اجـرای برنامـه سالمسـازی و تکثیـر ارقـام و پایههـای
درختـان باغـی مهـم کشـور کـرده اسـت .در ایـن برنامه بـه منظور
سالمسـازی از روشهـای گرمادرمانـی و کشـت مریسـتم بـرای
حـذف عوامـل ویروسـی اسـتفاده شـده اسـت.
خانـم دکتـر جعفرخانـی مجـری پروژههای سالمسـازی سـیب ،به و
زیتـون اعلام کردنـد :در این برنامه برای سالمسـازی سـیب از ارقام
جدیـد زودرس ،ارقـام بومـی بـا عملکـرد بـاال و پایههـای رویشـی
تجـاری اسـتفاده شـده اسـت کـه ارقام مـورد مطالعه شـامل سـیب
گل بهـار ،شـربتی ،شـیخ احمـد ،شبسـتری و supporter 4-P22
اسـت .سـوای ایـن پـروژه کـه در قالـب تفاهمنامـه چهارجانبـه
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در حـال پیگیـری اسـت و تـا بهـار آینـده بـه پایـان میرسـد .تیـم
تحقیقاتـی ایشـان موفـق بـه سالمسـازی و تکثیـر پایههـای سـالم
ارقـام سـیب برابـرن ،گلـدن دلیشـز ،گاالM9،M7، MM111، ،
 MM106شـدهاند .همچنیـن در راسـتای تفاهمنامـه چهارجانبـه
در زمینـه سالمسـازی ارقـام زیتـون روی ارقـام دیـره ،مشـکات،
امیـن ،کنسـروالیا ،تخـم کبکـی و آربکیـن فعالیـت پژوهشـی در
دسـت اجراسـت.
دکتـر ضرغامـی مجـری پـروژه سالمسـازی زردآلـو خاطرنشـان کرد:
در پـروژه ردیابـی ویروسهـا و سالمسـازی پایـه و ارقـام زردآلـو
روی ارقـام شـمس ،نصیـری ،شـکر پـاره ،اردوبـاد ،شـاهرودی و پایه
میروبلان کار سالمسـازی انجـام میشـود.
یکـی دیگـر از گونههـای مهـم باغـی کـه در راسـتای تفاهمنامـه
چهارجانبـه در زمینـه سالمسـازی آنهـا کار میشـود گیـاه گالبـی بـا
مجری مسـئولی دکتر حبشـی اسـت که تیم پژوهشـی ایشـان موفق
بـه سالمسـازی پنـج رقم :درگزی ،کوشـیا ،اسـپادونا ،ملینـا و ابته فتل
شـدهاند و آمادگـی واگـذاری تکثیـر ارقـام و پایههـای سالمسـازی
شـده بـه شـرکتهای خصوصـی توانمنـد در ایـن زمینه وجـود دارد.
ریاسـت بخـش تحقیقـات کشـت بافت و سـلول به همـراه مجریان
پروژههـای سالمسـازی در جمـع بنـدی ایـن برنامـه گفتنـد :ایـن
برنامـه بـا ردیابـی ویروسهـا بـه روش الیـزا و  RT-PCRآغـاز و بـا
شـیمیدرمانی و گرمادرمانی گیاه و تکثیر آن از طریق کشـتبافت
ادامـه مییابـد و در نهایـت بـا انتقـال پایههـا بـه گلخانـه و
تکثیـر هسـتههای سـالم اولیـه ،باغـات مـادری درجـه یـک ایجـاد
میشـوند .در پایـان خاطرنشـان کردنـد ضمـن اجـرای سالمسـازی
در سـایر گیاهـان باغـی مهـم از جملـه بـادام و  ...بـا پیادهسـازی
کامـل برنامـه سالمسـازی و تکثیـر ارقـام و پایههـای درختـان باغی
مهـم و جایگزینـی  10درصـد باغهـای فرسـوده کشـور بـا نهالهای
کشـتبافتی پرمحصـول سـالم و عـاری از ویـروس ،ضمـن افزایـش
بیـش از میلیـون تنـی عملکـرد باغـات کشـور و افزایـش بیـش از
دو هـزار میلیـارد تومانـی درآمـد باغـداران ،زمینـه اشـتغال صدهـا
نیـروی جـوان تحصیـل کـرده در شـرکتهای جدیـد کشـت بافـت
هـم فراهـم میشـود.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۸

پیشتازی اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در جشنواره
ایدهها و محصوالت نوآورانه با تأکید بر مشارکت مردم برای احیای دریاچه ارومیه
آقایــان دکتــر بابــک ناخــدا و رضــا محمــدی از اعضــای هیــات
علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا شــرکت در جشــنواره
ایدههــا و محصــوالت نوآورانــه بــا تأکیــد بــر مشــارکت مــردم بـرای
احیــای دریاچــه ارومیــه بــا ارایــه ایدههــای "گ ـراس هــای ناجــی"
و "غذاهــای هوشــمند" رتبههــای اول ایــن جشــنواره را بــه خــود
اختصــاص دادنــد.
جشــنوار"ایدهها و محصــوالت نوآورانــه بــا تاکیــد بــر مشــارکت
مــردم در احیــای دریاچــه ارومیــه" بــا حضور نماینــدگان اســتانداری،
ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی ،ترویــج ،ادارات کل حفاظــت محیط
زیســت ،منابــع طبیعــی ،آب منطقـهای ،ســتاد احیاء دریاچــه ارومیه
و تعــاون روســتایی اســتانهای آذربایجــان غربی و شــرقی ،دانشــگاه
ارومیــه ،مرکــز مطالعــات و پژوهــش دریاچــه ارومیــه ،شــرکتهای
مجــری و ســازمان هــای مــردم نهــاد از تاریــخ  28لغایــت  30آبــان
مــاه ســال جــاری در شــهر ارومیــه برگـزار شــد.
هــدف از برگ ـزاری ایــن جشــنواره شناســایی نــوآوران و مخترعــان،
حمایــت از صاحبــان ایــده ،شناســایی نیازهــا و مشــکالت بخشهــای
خصوصــی و کشــاورزان ،معرفــی ایــن مشــکالت و چالشهــا بــه
نخبــگان و نــوآوران ،شــناخت محصــوالت برتــر ایرانــی ،اصــاح
الگــوی مصــرف منابــع طبیعــی و ترویــج آن ،افزایــش تعامــل و
همــکاری میــان فرهیختــگان و پژوهشــگران و بخشهــای دولتــی،
بسترســازی بــرای تجاریســازی محصــوالت نوآورانــه و تأســیس و
تقویــت شــرکتهای دانشبنیــان بــود.
دکتــر علــی ارواحــی ،مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای
ایـران ،در ایــن خصــوص افــزود :ایــن جشــنواره بــه صــورت رایــگان
و در دو بخــش اســتارتاپی و دریافــت ایــده بــا هــدف شناســایی
نــوآوران ،مخترعــان و حمایــت از آنــان ،ترویــج روشهــای اصــاح
الگــوی مصــرف منابــع طبیعــی و آب ،تعامــل بیشــتر بــا فرهیختــگان
و پژوهشــگران موضــوع مشــارکتهای مردمــی در حوزههــای
محیــط زیســت ،منابــع آب و کشــاورزی در راســتای کاربــرد نتایــج
پژوهشهــا در حــل مشــکالت موجــود ،ایجــاد بســتر تجاریســازی
طرحهــای نوآورانــه و فنــاوری هــای نویــن ،آگاهــی بخشــی نســبت
بــه برنامههــا و اقدامــات احیــای دریاچــه و اثـرات زیســت محیطی،

اقتصــادی و اجتماعــی خشــک شــدن
دریاچــه و کمــک بــه تاســیس و
تقویــت شــرکتهای دانــش
بنیــان برگ ـزار گردیــد.
وی ادامـــه داد در
روز اول ایـــن

جشنواره
ایدههای
اســـتارتاپی توســـط
شـــرکت کننـــدگان در ایـــن
جش ــنواره ارائ ــه و  8ای ــده برت ــر
توســـط حاضریـــن کارگاه انتخـــاب و
شـــرکت کننـــدگان بـــا تقســـیم شـــدن بـــه
گروهه ــای کاری مختل ــف ب ــه توس ــعه ایدهه ــای برت ــر پرداختن ــد.
روز دوم ایـــن جشـــنواره بـــا برگـــزاری کارگاه آموزشـــی بازاریابـــی
محص ــوالت نوآوران ــه ب ــا تاکی ــد ب ــر مش ــارکت م ــردم در احی ــای
دریاچـــه ارومیـــه آغـــاز گردیـــد و در ادامـــه شـــرکتکنندگان بـــا
روشه ــای جدی ــد ارائ ــه مطال ــب ،ط ــرح پیش ــنهادی و ایدهه ــای
اس ــتارتاپی خ ــود آش ــنا ش ــده و ب ــه نهاییس ــازی ایدهه ــای خ ــود
جهـــت ارائـــه در روز ســـوم جشـــنواره پرداختنـــد.
در روز پایانــی ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور بیــش از  200نفــر
از نماینــدگان ســازمانهای دولتــی و غیــر دولتــی در محــل
پژوهشــکده مطالعــات دریاچــه ارومیــه برگــزار گردیــد ،مدیــر
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ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای ای ـران ،رئیــس واحــد مطالعــات
ســتاد احیــاء دریاچــه ارومیــه و مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت
آذربایجــان غربــی ضمــن خوشآمدگویــی بــه شــرکتکنندگان بــه
لــزوم اجـرای اقدامــات نوآورانــه بـرای احیــاء دریاچــه ارومیــه اشــاره
نمــوده و شــرکت کننــدگان در دو بخــش ایدههــای نوآورانــه و
ایدههــای اســتارتاپی بــه ارائــه پرداختــه و کمیتــه داوری متشــکل از
اســاتید و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاهها و نماینــدگان ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت ،جهــاد کشــاورزی و ســتاد احیــاء دریاچــه
ارومیــه بــه بررســی و انتخــاب ایدههــا پرداختنــد.
مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران ضمــن ارائــه
دســتاوردهای طــرح حفاظــت از تاالبهــای ای ـران و برنامههــای
آتــی ایــن طــرح ،بــه معرفــی محورهــای اصلــی ایــن جشــنواره
شــامل توســعه طبیعــت گــردی و گردشــگری جامعــه محــور،
راهبردهــا ،راهکارهــا و شــیوههای نوآورانــه کاهــش  ۴۰درصــدی
مصــرف آب ،ترویــج و گســترش کشــت و فـراوری گیاهــان دارویــی
بــا هــدف کاهــش فشــار بــر منابــع زیســتی دریاچــه ارومیــه،
نقــش فناوریهــای مــدرن ارتباطــی در ارتقــای مشــارکت مــردم
در حفاظــت و احیــای محیــط زیســت و تاالبهــای کشــور
(ارومیــه) و شناســایی و معرفــی زنجیرههــای ارزش موثــر بــر
بهبــود اقتصــاد خانــوار روســتایی و حفاظــت از منابــع حیاتــی
دریاچــه ارومیــه پرداخــت .قابــل ذکــر اســت محورهــای اصلــی
جشــنواره بــا در نظــر گرفتــن اولویتهــای اجرایــی دســتگاهها
و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی حوضــه آبریــز و ســتاد احیــای
دریاچــه ارومیــه تعییــن شــده اســت.
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در بخــش پایانــی ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از نفـرات برتــر در دو
حــوزه ایدههــای نوآرانــه و ایدههــای اســتارتاپی جوایــزی بــه رســم
یادبــود بــه ایشــان اهــدا گردیــد.
در پایــان علــی ارواحــی ضمــن جمــع بنــدی رهیافتهــای جشــنواره
ب ـرای ارتقــاء مدیریــت و برنامهریــزی در حوضــه آبریــز بــه مــوارد
ذیــل بــه عنــوان اقدامــات آتــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایـران
در خصــوص ایــن جشــنواره اشــاره کــرد:
• اســتفاده از ایدههــای نوآورانــه منتخــب در خصــوص مشــارکت
مــردم بــرای احیــاء دریاچــه ارومیــه در اســتراتژی  5ســاله -2020
 2025طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران؛
• برگـزاری جلسـات مشـترک تکمیلـی با دسـتگاههای اجرایـی مرتبط
از جملـه معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ،سـتاد احیاء
دریاچـه ارومیـه و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی به منظـور حمایت
از طرحهـا و تاسـیس شـرکتهای نوپـا و دانشبنیـان
• ارتقــاء ســطح آگاهــی ذینفعــان کلیــدی حوضــه آبریــز دریاچــه
ارومیــه و جوامــع محلــی از اث ـرات زیســت محیطــی ،اقتصــادی و
اجتماعــی خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه
• تبدیــل جشــنواره بــه یــک رویــداد مســتمر در حوضــه آبریــز
دریاچــه ارومیــه بــا هــدف ترغیــب نمــودن و ارتقــاء ظرفیــت
ایدهپــردازان و حمایــت از آنهــا.
طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران بــه عنــوان متولــی اصلــی
برگ ـزاری ایــن جشــنواره از ســال  ۱۳۸۴بــه عنــوان پــروژه مشــترک
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و برنامــه عمـران ملــل متحــد آغاز
بــه کار کــرده اســت .ایــن طــرح نمونــهای از تالشهــای صــورت
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گرفتــه در جهــت ارتقــای مدیریــت تاالبهــا در کشــور ای ـران بــه
شــمار مـیرود کــه بــر اســتقرار مدیریــت زیســت بومــی در ســطوح
ملــی و محلــی ،فضــای مناســب بـرای مشــارکت ذینفعــان و تدویــن
و اجــرای برنامههــای مدیریــت جامــع بــرای تاالبهــای مهــم
کشــور تمرکــز کــرده اســت.
علــی ارواحــی ،مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران،
گفــت :در نتیجــه ایــن پــروژه ،برنامــه مدیریــت زیســت بومــی بـرای
تاالبهــای کشــور در ســطح ملــی تهیــه و بــه تصویــب هیئــت
دولــت رســید و بدیــن ترتیــب اســتقرار مدیریــت زیســت بومــی
بــرای تاالبهــای کشــور در دســتور کار قــرار گرفــت .وی افــزود:
در حــال حاضــر برنامــه مدیریــت زیســت بومــی بـرای بیــش از ۳۰
تــاالب در کشــور تهیــه شــده اســت.
ایــن برنامــه شــامل اهدافــی چــون مدیریــت یکپارچــه در تــاالب،
حفاظــت از تنــوع زیســتی ،معیشــت هــای ســازگار بــا منابــع بـرای
جوامــع محلــی ،ارتقــای ســطح آگاهیهــای عمومــی و مدیریــت
منابــع آبو خــاک بــا هــدف تأمیــن حــق آب تاالبهــا میشــود.
در برنامههــای مدیریــت زیســت بومــی تاالبهــا تــاش میشــود
زمینــه همــکاری بخشهــای مختلــف ســازمانها و نهادهــای
ذینفــع فراهــم شــود تــا ش ـرایط بهتــری ب ـرای احیــای تاالبهــای
کشــور بــه وجــود آیــد .ايــن برنامههــای مديريــت در قالــب
یــک فراینــد مشــارکتی و بــا هــدف همافزایــی بیــن پروژههــای
توســعهای و اقدامــات حفاظتــی در ســطح حوضــه آبریــز تاالبهــا
تدویــن میشــوند و وظایــف هــر یــک از نهادهــای دولتــی و
غیردولتــی در حفاظــت از تــاالب را همراســتا بــا شــکلگیری
توســعه پایــدار در ســطح حوضــه مشــخص مینماینــد .در ایــن
بیــن عــاوه بــر پرداختــن بــه موضوعــات مختلــف نظیــر حفاظــت
از تنــوع زیســتی ،معیشــت جوامــع محلــی ،اطالعرســانی و
آگاهســازی عمومــی ،مدیریــت منابــع آب و خــاک بــا هــدف تأمیــن
حــق آبــه تاالبهــا مــورد توجــه ویــژه ق ـرار میگیــرد .در همیــن
راســتا بــا توجــه بــه ســهم قابــل توجــه بخــش کشــاورزی از منابــع
آبــی حوضــه ،موضــوع الگوســازی مشــارکت مــردم در احیــا تــاالب
هــا و اســتقرار كشــاورزی پايــدار در مناطــق تاالبــی از طريــق
مشــاركت ذينفعــان و ســازمانهايی ماننــد جهــاد كشــاورزی از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
الگوســازی مشــارکت مــردم در حفاظــت و احیــای تاالبهــا و
اســتقرار کشــاورزی پایــدار در مناطــق تاالبــی از جملــه مــوارد
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اجرایــی در فــاز اول طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران بــود.
موفقیـت طرحهــای نمونــه فــاز اول طــرح حفاظــت از تاالبهــای
ای ـران منجــر بــه تعریــف پــروژهای بــه نــام الگوســازی مشــارکت
جوامــع محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه شــد کــه از ســال ۱۳۹۳
در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه و در روســتاهای پایلــوت از
اســتانهای آذربایجــان شــرقی و غربــی شــروع بــه کار کــرده
اســت .ایــن پــروژه بــا حمایــت ســازمان محیــط زیســت ،وزارت
جهــاد کشــاورزی ،برنامــه عم ـران ملــل متحــد و دولــت ژاپــن در
حــال اجراســت .تاکنــون پنــج فــاز از پــروژه الگوســازی مشــارکت
جوامــع محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه بــه اجـرا درآمــده اســت.
ایــن پــروژه تــا کنــون در بیــش از  ۱۳۰روســتای واقــع در حوضــه
آبریــز دریاچــه ارومیــه بــه اج ـرا درآمــده اســت و بســتر مناســبی
را بــرای مشــارکت جامعــه محلــی ،ســازمانهای مــردم نهــاد و
دســتگاههای دولتــی محلــی در فرآینــد احیــای دریاچــه ارومیــه
ایجــاد کــرده و هماننــد کمربنــد ســبزی در اطـراف دریاچــه ارومیــه
در حــال اج ـرا اســت.
تقویــت همــکاری بیــن بخشــی ،توانمندســازی و ظرفیتســازی
کارشناســان شــرکتهای خدمــات کشــاورزی محلــی و کشــاورزان
محلــی ،اشــتغالزایی بــرای متخصصــان محلــی و توانمندســازی
زنــان محلــی و روســتایی از جملــه بروندادهــای پــروژه الگوســازی
مشــارکت جوامــع محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه اســت.
مدیــر ملــی طــرح حفاظــت از تاالبهــای ایــران مطــرح کــرد:
بهــرهوری  ۴۹درصــدی مصــرف آب و کاهــش  ۴۰درصــدی مصــرف
نهادههــای شــیمیایی از جملــه دســتاوردهای ایــن طــرح اســت .در
ســال جــاری تعــداد روســتاهایی کــه برنامــه الگوســازی مشــارکت
جوامــع محلــی در احیــای دریاچــه ارومیــه در آن اجرایــی میشــود
بــه  ۱۵۰مــورد خواهــد رســید.
وی افــزود :تحویــل منابــع آب ذخیــرهشــده بــه دریاچــه ارومیــه
از اولویتهــای مهــم برنامــه الگوســازی مشــارکت جوامــع محلــی
در احیــای دریاچــه ارومیــه اســت .بنابرایــن در ایــن برنامــه تــاش
میشــود تــا آبهــای صرفهجویــی شــده از طریــق بهکارگیــری
ایــن تکنیکهــا بــه دریاچــه ارومیــه بازگردانــده شــود.
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با تجاریسازی دستاورد پژوهشگاه :

واحد پرورش ریزجلبک در حاشیه دریاچه ارومیه راهاندازی میشود

در راســـتای ایجـــاد بســـترهای تولیـــد در زیربخـــش شـــیالت
و آبزیـــان و تنـــوع بخشـــی بـــه تولیـــدات ایـــن حـــوزه
دســـتاوردهای پژوهشـــگاه بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی در زمینـــه
پـــرورش ریزجلبـــک در قالـــب تفاهمنامـــهای ســـه جانبـــه بـــا
حمای ــت مدیری ــت ش ــیالت و ام ــور آبزی ــان اس ــتان آذربایج ــان
غربـــی و بـــا مشـــارکت یـــک واحـــد بخـــش خصوصـــی،
تجاریســـازی میشـــود.
دکتـــر محمـــد امیـــن حجـــازی ،رییـــس پژوهشـــکده
بیوتکنولـــوژی صنایـــع غذایـــی پژوهشـــگاه بیوتکنولـــوژی
کشـــاورزی در گفتوگـــو بـــا روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه
بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی بـــا اشـــاره بـــه انعقـــاد ایـــن
تفاهمنامـــه ســـه جانبـــه ،دســـتیابی بـــه بیوتکنیـــک اقتصـــادی
پـــرورش ریزجلبـــک در سیســـتمهای مختلـــف و ســـویههای
متف ــاوت ب ــا اولوی ــت س ــویههای موج ــود در منطق ــه ،توس ــعه
و تجاریســـازی دســـتاوردهای تحقیقاتـــی پژوهشـــگاه بـــا
مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی ،جل ــب مش ــارکت بخ ــش خصوص ــی
جهـــت توســـعه و ترویـــج صنعـــت پـــرورش ریزجلبـــک بـــه
منظـــور تنـــوع بخشـــیدن بـــه محصوالتـــی شـــیالتی اســـتان در
اراضـــی حاشـــیه دریاچـــه ارومیـــه را از جملـــه موضوعـــات

مطـــرح در ایـــن تفاهمنامـــه عنـــوان کـــرد.
وی خاطرنشـــان کـــرد :از دیگـــر اهـــداف مـــورد توجـــه در
ایـــن تفاهمنامـــه ،اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای و
پتانســـیلهای بیولوژیکـــی و اقتصـــادی موجـــود در حاشـــیه
دریاچـــه و ســـواحل آن بـــرای توســـعه اشـــتغال پایـــدار بـــر
مبنـــای صنعـــت ریزجلبـــک اســـت.
حجـــازی بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت ریزجلبـــک هـــا بـــه عنـــوان
منبـــع تغذیـــه آرتمیـــا و ایـــن کـــه هـــم ریزجلبکهـــا و هـــم
آرتمیـــا منبـــع غذایـــی بســـیاری از آبزیـــان دیگـــر بـــه شـــمار
میرونـــد اظهـــار داشـــت :صنعـــت پـــرورش ریزجلبکهـــا
ع ــاوه ب ــر اهمی ــت زیربنای ــی ک ــه در رون ــق صنع ــت پ ــرورش
آرتمی ــا و آب ــزی پ ــروری در مناط ــق س ــاحلی دریاچ ــه خواه ــد
داشـــت در صنایـــع مختلـــف دارویـــی و آرایشـــی ،بهداشـــتی،
تولیـــد بتاکاروتـــن و مکملهـــای غذایـــی و دارویـــی نیـــز
کارب ــرد دارد ک ــه امیدواری ــم ب ــا حمایته ــای مل ــی و اس ــتانی
و مشـــارکت بخـــش خصوصـــی بـــه توســـعه و ترویـــج ایـــن
صنعـــت اشـــتغالزا و پایـــه در ســـطح اســـتان و کشـــور کمـــک
کنیـــم.

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشمند است درصورت تمایل به دریافت خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،مشخصات خود را مطابق با این فرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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دستیابی به فرموالسیون کارآمد جهت گسرتش سیستم ریشهای بلوط و بهبود
استقرار نهال در رشایط کم آبی
شناسایی عوامل جدید بیامری زا قارچی و باکرتیایی ،دخیل در پدیده زوال و
خشکیدگی بلوط
محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در قالب طرحی کالن
موفق به شناسایی دقیق عوامل میکروبی همراه درختان بیمار
و سالم بلوط شدند .شناسایی عوامل جدید بیمار یزا قارچی و
باکتریایی موثر در پدیده زوال درختان بلوط و همچنین دستیابی به
فرموالسیونی کارآمد جهت تقویت سیستم ریشه و افزایش مقاومت
نهالهای بلوط در شرایط تنش خشک در راستای احیای بهینه جنگل
های بلوط زاگرس از دست یافتههای مهم این طرح تحقیقاتی است.
دکتر مژگان کوثری ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی و مجری طرح « بررسی عامل /عوامل مؤثر در پدیده
خشکیدگی و زوال بلوط بوسیله راهکارهای نوین مولکولی» در
گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار
داشت :جنگلهای زاگرس با شش میلیون هکتار وسعت 4 0 ،درصد
کل مساحت جنگلهای ایران را به خود اختصاص داده که  70درصد
تیپ گونههای درختی این جنگلها را که در  11استان شمال غربی،
غرب و جنوب غربی کشور گسترش یافتهاند ،درختان بلوط تشکیل
میدهد.
بر اساس آمارها و بررسیهای صورت گرفته بالغ بر یک میلیون و
 400هزار هکتار از سطح جنگلهای زاگرس بر اثر بیماری زوال بلوط
خشکیده یا در معرض خشکیدگی است .این سطح خشکیدگی عمدتا
در استانهای ایالم ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،کرمانشاه ،فارس،
چهارمحال و بختیاری و خوزستان پراکنش یافته ،به طوری که ایالم
 641هزار هکتار از این سطح خشکیدگی را به خود اختصاص داده
و دارای شرایط بحرانی در این زمینه و چالش زیست محیطی است.
در استان لرستان نیز به عنوان دومین استانی که بیشترین آسیب را
از این ناحیه دیده ،گسترهای به وسعت  560هزار هکتار یعنی 50
درصد جنگلهای این استان خشکیده است و این بیماری تاکنون
به قطع و مرگ  80هزار اصله بلوط که عمر برخی از این درختان
باارزش به سه ،چهار قرن بالغ میشود انجامیده است.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا بیــان

ایــن کــه جنگلهــای بلــوط زاگــرس
بــه دلیــل برخــورداری ازاهمیــت
بــاال بــرای منطقــه و کشــور
از جنبههــای متعــدد
اقتضــادی ،اجتماعــی
زیســت
و
محیطی،

نگهداری
ســاالنه حــدود
 84متــر مکعــب
آب بوســیله هــر
هکتــار از ایــن
جنگلها،
تامین
حــدود %40
منبــع آب شــیرین
کشــور و مهــار  68تــن
گــرد و غبــار بوســیله هــر
هکتــار جنــکل مــورد توجــه بــوده
اســت کــه کنــون متاســفانه مبتــا بــه
زوال و خشــکیدگی اســت .الزم بــه ذکر اســت
و در
کــه بیمــاری زوال بلــوط منحصــر بــه ایـران نیســت
مناطــق مختلــف جهــان از جملــه انگلیــس ،ایتالیــا ،آلمــان ،اتریــش
و  ...هــم ،چنیــن معضلــی وجــود دارد کــه بــا برنامهریــزی علمــی و
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اصولــی نســبت بــه چگونگــی برخــورد بــا بیمــاری و احیــای جنگلها
اقــدام کردهانــد ،اظهــار داشــت :پدیــده زوال بلــوط همانطــور کــه
در دنیــا گ ـزارش شــد .یــک پدیــده چنــد عاملــی اســت کــه بایــد از
زوایــای مختلــف مــورد بررســی قرارگیــرد .در همیــن راســتا بررســی
عوامــل موثــر در پدیــده زوال بلــوط بوســیله راهکارهــای نویــن
مولکولــی ،بصــورت طــرح کالنــی بــه ســفارش ســازمان جنگلهــا و
مراتــع کشــور بــه پژوهشــگاه محــول شــد.
با توجه به این که شدیدترین خسارات در استان ایالم گزارش شده بود
جهت تحقیقات خود ،همراه با یک تیم متخصص ،به نمونهبرداری
ازجنگلهای شهرهای مختلف این استان پرداختیم .بعد از پالتبندی
دقیق درختان بلوط براساس درصد بیماری به پنج گروه تقسیم
شدند و از برگ ،ساقه ،ریشه و خاک اطراف ریشه درختان هر گروه،
نمونهگیری انجام شد .نمونهها با ماشین یخچالدار و در شرایط
استاندارد جهت انجام مطالعات تکمیلی و مولکولی به پژوهشگاه
بیوتکنولوژی منتقل شد .جمعیت میکروبی درختان سالم و بیمار
بطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت .در بررسی جمعیت میکروبی
هم از روشهای معمول و هم از جدید ترین روشهای موجود
در دنیا ،روش متاژنوم ،استفاده شد و تغییرات جمعیت میکروبی
درختان سالم تا بیمار ،مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی با اشاره به این که طی تحقیقات قبلی محققین ایرانی ،بیماری
ذغالی به عنوان عامل اصلی زوال درختان بلوط توسط قارچ
 Biscogniauixiaگزارش شده بود اظهار داشت :در تحقیقات
انجامشده ما گونههای مختلف قارچی از درختان بلوط جداسازی و
شناسایی شد که یافتههای جالبی بدست آمد.
پس از انجام آزمون بیماریزایی جدایههای بدست آمده ،دو گونه
جدید بیماریزا قارچی دیگر ،برای بلوط ایرانی شناسایی و معرفی
شد Neoscytalidium dimidiatum :و  Didymella glomerataاین
اولین گزارش ،از این عوامل بیمار یزا بر روی بلوط ایرانی است.
این یافته در ژرونال معتبر (European journal of plant )2019
 pathologyبه چاپ رسید .همچنین در این راستا یافتههای علمی
با ارزشی بدست آمد ،بعنوان مثال معرفی گونه جدید برای دنیا با
نام  Deniquelata quercinaکه در مجله ( phytotaxa )2019به
چاپ رسید.
عالوه بر این پاتوژنهای قارچی ،دو گونه باکتری موثر در زوال
درختان بلوط را هم شناسایی کرده و نشان دادیم ،برخالف نظر
برخی از محققان کشور ،عوامل موثر در زوال بلوط ،به قارچها
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محدود نمیشود و باکتریها هم در ایجاد پدیده زوال بلوط نقش
ایفا میکنند.
این تحقیقات نشان داد که دو باکتری  Bacillus pumiusو
 Stenotrophomonas maltophiliaبرای اولین بار ،بعنوان عوامل
دخیل در زوال گزارش می شوند ،این یافتهها در ژرونال تخصصی
بیماری های جنگلی ( Forest Pathology )2019به چاپ رسید.
یافتهها نشان میدهد که این بیماری تک عامله نیست و مجموعهای
از عوامل زنده و غیرزنده در نابودی جنگلهای بلوط نقش دارند.
کوثری که ثبت بیش از  150ژن در بانک ژن  NCBLرا در کارنامه
دستاوردهای علمی خود دارد ،از قارچهای زیر که در پروژه بلوط
بدست آمدند ،به عنوان ژن آرایههای جدید ثبت شده برای فلور
قارچی ایران خبر داد :
-Mortierella alpine-Penecillium nodostatum-Trichocladium jilongense-

Immersidiscosia eucalypti
Petriella sordida
Neocamarosporium obiones

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد :به
هر حال و به هر دلیل کشور با پدیده زوال مواجه است و باید با
روشهای اصولی و علمی به احیاء جنگلهای تخریب شده پرداخت.
لذا ایجاد نهالستانهای سالم بلوط ضروری است ،آنچه برای احیاء
جنگل در نهالستان ضروری است ،اطالعات دقیق از ژنوتیپهای
بلوط ایرانی است و شناسایی ژنوتیپهایی که نسبت به عوامل
بیماریزای شناخته شده متحملتر باشند و شرایط کم آبی و ریزگرد
موجود در منطقه را بهتر تحمل نمایند .شناسایی ژنوتیپهای بلوط
ایرانی بخش دیگری از دستیافتههای این طرح کالن است .که
میتوان بذر این ژنوتیپهای متحمل و متنوع را در نهالستانهای
کشت و سپس به عرصه منتقل نمود.
درحال حاضر به دلیل شرایط آب و هوایی جنگلهای زاگرس بسیاری
از بلوط های منتقل شده از نهالستانها پس از کاشت در جنگل از
بین میروند .لذا در بخش دیگر از تحقیق به منظور افزایش میزان
و سرعت جوانهزنی بذربلوط و گسترش سیستم ریشهای نهالها و
همچنین بهبود استقرار نهالهای بلوط و در شرایط تنش خشکی،
مطالعات جامعی صورت گرفت و خوشبختانه پس از  4سال تحقیقات
دقیق علمی به فرموالسیونی کارآمد دست یافتیم .دستیابی به این
فرموالسیون میتواند تحول بزرگی درکارآمدی نقش نهالستانها در
احیا جنگلهای زاگرس ایجاد نماید.
وی خاطر نشان کرد :علی رغم ارزش باالی جنگل های زاگرس به
عنوان یکی از با ارزشترین ذخایر جنگلی جهان ،و توجه سازمان
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خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) جهت مقابله با زوال درختان
بلوط و حفظ جنگلهای زاگرس و تاکید رییس محترم جمهور دکتر
روحانی در بازدید ایشان از جنگلهای بلوط خشکیده منطقه
داالب ایالم و طرح جامع مدیریت پیشگیری و مقابله با خشکیدگی
جنگلهای بلوط و تاکید ایشان بر ضرورت تالش همه دستگاههای
ذیربط برای جلوگیری از گسترش پدیده خشکیدگی جنگلهای بلوط
زاگرس متاسفانه سازمان جنگلها و مراتع کشور که خود سفارش
دهنده این طرح به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بود ،ما
را در نیمه راه رها کرد و بیش از نیمی از اعتبارات مصوب این
طرح را در اختیار پژوهشگاه بیوتکنولوژی قرار نداد .که اگر چنین
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حمایتی میبود حتما یافتههای بیشتر ،در زمان کمتر حاصل میشد.
و بخشهایی از پازل بزرگ پدیده زوال بلوط ،زودتر پیدا میشد .
زیرا که حال جنگلهای زاگرس خوب نیست و دیگر فرصتی برای از
دست دادن نداریم.
الزم به ذکر است که برخی از یافتههای این تحقیقات در مجالت
معتبر بینالمللی زیر چاپ رسیده و بقیه در حال چاپ میباشند.
)-Plant disease (2018
)-Phytotaxa (2019
)-Forest Pathology (2019
)-Annals of Forest Sciencec (2018
)-European journal of Plant Patholgy (2019

برنامه جامع پروبیوتیک سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی تصویب شد
با تصویب کلیات برنامه جامع پروبیوتیک سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی در دومین جلسه کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد
کشاورزی مقرر شد طرحهای پژوهشی موسسات تابعه سازمان در حوزه
پروبیوتیک پیش از تصویب برای ارزیابی و تایید به کارگروه تخصصی
پروبیوتیک در سازمان ارائه شوند.
دکتر مریم هاشمی ،دبیر کارگروه پروبیوتیک سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی خاطرنشان کرد :در جلسه اخیر کمیته بیوتکنولوژی وزارت
جهاد کشاورزی که بیستم مهرماه با حضور جمعی از معاونان و مدیران
سازمان و روسای موسسات تابعه سازمان تشکیل شد به نمایندگی از
کارگروه تخصصی پروبیوتیک شرکت و گزارشی از فعالیتهای کارگروه
در زمینه تدوین برنامه جامع پروبیوتیک سازمان ارائه دادم که با استقبال
اعضای کمیته مواجه شد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد :اعضای
کمیته بیوتکنولوژی ضمن تصویب کلیات برنامه جامع پروبیوتیک بر
ضرورت توسعه محصوالت پروبیوتیکی با مشارکت بخشهای ذیربط،
به منظور تسریع و تسهیل اجرای برنامه ،وظایف بررسی و تصویب
پروژههای برنامه را به کارگروه تخصصی پروبیوتیک محول کردند.
همچنین ارائه گزارش پیشرفت برنامه جامع توسط هماهنگکننده
برنامه ،دبیر کارگروه در جلسات آتی کمیته مورد تاکید قرار گرفت.
گفتنی است کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی متشکل از قائم

مقام سازمان ،معاون پژوهشی
سازمان تحقیقات ،روسای
موسسات تحقیقاتی
شیالت،
گیاهپزشکی،
واکسن
سرمسازی
و
رازی ،فنی و مهندسی
کشاورزی ،علوم دامی ،اصالح
و تهیه نهال و بذر  ،علوم باغبانی،
خاک و آب و پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی است.
کارگروه تخصصی پروبیوتیک متشکل از نمایندگان
موسسات تحقیقاتی مرتبط ،دکتر ناهید مژگانی از
موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ،دکتر حجازی از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر هادی غفاری از موسسه تحقیقات علوم
شیالت کشور ،دکتر ابوالفضل گلشن از موسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی و دکتر ناصر تاجآبادی از موسسه تحقیقات علوم
دامی با دبیری دکتر مریم هاشمی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
از زمستان  1395به منظور تدوین برنامه جامع پروبیوتیک سازمان تات
تشکیل شده است.
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ساخت بیوراکتور یک بار مرصف کشت ریشه گیاهان دارویی در کشور
بـا سـاخت بیوراکتورهـای یکبـار مصـرف کشـت ریشـه گیاهـان
دارویـی در پژوهشـکده متابولیتهـای ثانویـه پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،امـکان تولیـد متابولیتهـای ثانویـه
گیاهـی بـا سـهولت بیشـتر و هزینـهای بـه مراتـب کمتـر در
کشـور فراهـم شـد.
دکتـر مرتضـی خاناحمـدی ،رییـس پژوهشـکده
متابولیتهـای ثانویـه پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در توضیـح ایـن دسـتاورد
بـه روابـط عمومـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،گفـت:
ثانویـه
متابولیتهـای
گیاهـی کاربردهـای
فراوانـی در صنایع
دارویـی ،غذایـی،
آرایشـی و برخـی
از صنایـع دیگـر
دارنـد و بـا اقبـال مجـدد
مـردم بـه ترکیبـات طبیعـی
پیشبینـی میشـود اسـتفاده از ایـن
متابولیتهـا در آینـده افزایـش یابـد.
وی خاطرنشـان کـرد :ایـن
متابولیتهـا در گیاهـان بـه
میـزان کـم تولیـد میشـوند و
مقـدار تولیـد آنهـا در گیاه ثابت
نبـوده و بـه تنشهـای محیطـی زنده
و غیرزنـده وابسـتگی زیـادی دارد .علاوه
بـر ایـن زراعـت برخـی از گیاهـان بـه زمـان
طوالنـی و شـرایط ویـژه نیـاز دارد کـه تامیـن آن
بـه سـختی امکانپذیـر اسـت و از طـرف دیگـر برداشـت
گیاهـان از رویشـگاههای طبیعـی نیـز بـه تخریـب منابـع
طبیعـی و بعضـا حـذف منابـع ژنتیکـی میانجامـد.
خاناحمـدی تصریـح کـرد :بـا توجه بـه این مشـکالت در دهههای
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اخیـر کشـت سـلولها و انـدام گیاهـی بـه ویـژه ریشـههای نابجـا
و موییـن در شـرایط کنترلشـده بـرای تولیـد متابولیتهـای ثانویه
ارزشـمند گیاهـی مـورد توجه دانشـمندان قـرار گرفتـه و تحقیقات
فراوانـی در ایـن زمینـه در سـطح جهـان در دسـت انجـام اسـت
کـه برخـی از آنهـا بـه مرحلـه تجـاری وارد شـدهاند .در ایـن رابطه
میتـوان بـه تولیـد داروی ضـد سـرطان تاکسـول و ریشـه دارویـی
جیـن سـینگ اشـاره کرد.
رییـس پژوهشـکده متابولیتهای ثانویـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی با اشـاره بـه این که اکثر ایـن ترکیبـات در بیوراکتورهای
بـزرگ تولیـد میشـوند کـه سـاخت و راهبـری آنهـا بـه سـرمایه،
زمـان و دانـش فنـی زیـاد نیـاز دارد ،خاطرنشـان کرد :اخیـرا مفهوم
بیوراکتورهـای یکبـار مصـرف مطرحشـده کـه بـه زمـان و سـرمایه
کـم نیـاز داشـته و راهبـری آنها سـهلتر اسـت بـه ویژه اینکـه برای
سـلولها و بافتهـای گیاهـی بـه دلیـل کنـدی رشـد به کنتـرل دما
و  pHو هوادهـی شـدید نیـازی نیسـت.
وی تصریـح کـرد :پژوهشـکده متابولیتهـای ثانویـه بـا هـدف
توسـعه تولیـد اقتصـادی متابولیتهـای ثانویـه در محیطهـای
کنترلشـده نسـبت بـه سـاخت بیوراکتورهـای یکبـار مصـرف بـا
حداقـل زمـان و هزینـه سـاخت اقـدام کـرده اسـت.
بدنـه یکبـار مصـرف ایـن بیوراکتـور از فیلمهای پالسـتیکی سـاخته
شـده کـه بسـیار ارزان قیمت بـوده و به راحتی در اتوکالو اسـتریل
میشـود .البتـه اتصـاالت و تجهیـزات جانبـی ماننـد فیلترهـا یکبـار
مصـرف نبـوده و قابل اسـتفاده مجدد هسـتند.
رییـس پژوهشـکده متابولیتهای ثانویـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی خاطرنشـان کـرد :هم اکنـون بیوراکتورهـای  15لیتری از
ایـن نـوع بـا موفقیـت بـرای کشـت ریشـه نابجـای گل راعـی مورد
اسـتفاده قـرار گرفتهانـد و مـاده خشـک  13گـرم بـر لیتـر تولیـد
شـده کـه در حـد مقادیـر گـزارش شـده در سـطح جهـان میباشـد.
در حـال حاضـر تسـت بیوراکتورهـای  15لیتـری 30 ،لیتـری و
 60لیتـری بـرای گیاهـان مختلـف در دسـت انجـام اسـت و تسـت
بیوراکتورهـای بزرگتـر نیـز در دسـت بررسـی قـرار دارد.
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بزرگداشت روز دانشجو در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
آیین بزرگداشت شانزدهم آذر ،روز دانشجو با حضور جمعی از
اعضای هیات علمی و دانشجویان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این
مراسم که به همت روابط عمومی پژوهشگاه و با همکاری مدیریت
امور اداری در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
برگزار شد ،پس از ایراد سخنرانی خیرمقدم توسط دکتر آریائینژاد
عضو هیات علمی و مدیر روابط عمومی پژوهشگاه -دکتر مرادی
مدیر آموزش پژوهشگاه و جمعی از دانشجویان در سخنرانیهای
خود به بیان دیدگاهها و نظراتشان در خصوص نقش دانشجویان در
پژوهشگاه و مسائل و درخواستهای شان پرداختند.
دکتر مرادی در سخنان خود با تاکید بر جایگاه و نقش
ویژه دانشجویان و دانشگاهیان در روند پیشرفت و
تحول کشور تصریح کرد :در شرایطی که اهمیت
امنیت پایدار غذایی ،حفظ محیط زیست و
سالمت روز به روز آشکارتر می شود ،طبیعی است
که دانشجویان رشتههای کشاورزی و بیوتکنولوژی جایگاه
و مسوولیت ویژهای در تحوالت حال و آینده خواهند داشت.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز همواره کوشیده با جذب
نخبگان علمی دانشجویی کشور پیشقراول توسعه بیوتکنولوژی
کشاورزی در ایران باشد و افتخارات علمی پرشمار و دستاوردهای
تحقیقاتی تجاریسازیشده گواهی بر موفقیت پژوهشگاه در این
حوزه است.
در ادامه جمعی از دانشجویان به بیان برخی مشکالت صنفی و
پیشنهادات خود در زمینه شرایط رفت و آمد ،خوابگاه و سالن
غذاخوری پرداختند که مسووالن آموزش پژوهشگاه هم ضمن
توضیحاتی در این خصوص بر پیگیری و رفع مسائل مطرح شده
تاکید کردند.
روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم  16آذر ماه،
سالگرد شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران در سال  1332را که به
عنوان روز دانشجو نامگذاری شده به عموم دانشجویان و دانشگاهیان
خصوصا دانشجویان عزیز پژوهشگاه تبریک و تهنیت میگوید و

توفیقات روزافزون این عزیزان را در همه امور فردی
و اجتماعی به ویژه در عرصه فعالیتهای علمی،
پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی از خداوند
متعال مسالت دارد.
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به همت محققان پژوهشکده متابولیتهای ثانویه صورت گرفت:

ایجاد مشاغل خانگی کم هزینه در زمینه پرورش گیاهان زینتی به روش کشت بافت

بــا تــاش محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در قالــب
یــک شــرکت دانشبنیــان ،زمینــه آمــوزش و اشــتغال
دانــش آموختــگان عالقمنــد بــه راهانــدازی
واحدهــای کــم هزینــه پــرورش گل و گیاهــان
زینتــی فراهــم شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،دکتــر مرتضــی
عضــو
ابراهیمــی،
هیــات علمــی پژوهشــکده
متابولیتهــای ثانویــه
پژوهشگاه
بیوتکنولوژی
کشاورزی
با

اعالم
ایــن مطلــب
خاطرنشــان کــرد:
شــرکت دانــش بنیــان
زیســت فنــآوری طوبــی
مهــرگان مســتقر در پژوهشــکده
متابولیتهــای ثانویــه (اصفهــان) بــه
منظــور تقویــت مهارتهــای حرفــه ای دانشآموختــگان و
ایجــاد اشــتغال ،اقــدام بــه برگــزاری دورههــای آموزشــی رایــگان
پــرورش گیاهــان زینتــی کــرده اســت .تاکنــون حــدود  25نفــر
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از دانــش آموختــگان کشــاورزی بــا هماهنگــی ســازمان نظــام
مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان در دورههــای
مهارتآمــوزی ایــن مجموعــه شــرکت کردهانــد.
وی تصریــح کــرد :در تالشــیم بــا ایجــاد انگیــزه در مهارتآمــوزان
و تامیــن نشــاء کشــتبافتی و دیگــر نهادههــای مــورد نیــاز
زمینــه ایجــاد واحدهــای ارزان قیمــت و کمهزینــه تولیــد گیــاه
و گیاهــان زینتــی را فراهــم کنیــم.
ابراهیمــی تصریــح کــرد :از آنجــا کــه راهانــدازی کســب و
کار در حــوزه پــرورش گیاهــان زینتــی خصوصــا در شــهرهایی
مثــل اصفهــان کــه گلخانههــای پالســتیکی جــواب نمیدهــد
مســتلزم هزینههــای بســیار ســنگینی اســت کــه از عهــده
بیشــتر دانشآموختــگان و عالقمنــدان بــر نمیآیــد رویکــرد مــا
در دورههــا بدیــن صــورت اســت کــه بــا آمــوزش روشهــای کــم
هزینــه مثــل پــرورش گل در قفســه و تامیــن نشــاء و ارائــه
مشــاورههای الزم امــکان اشــتغال عالقمنــدان در واحدهــای
کوچــک و خانگــی پــرورش گل را فراهــم کنیــم .در ایــن راســتا
شــش ،هفــت نفــر از مهارتآمــوزان کــه فضــای محــدودی
در محلهایــی مثــل زیرزمیــن منــزل در اختیــار داشــتند بــا
قفسـهبندی یــا در کــف زمیــن اقــدام بــه پــرورش گل و گیاهــان
زینتــی در قالــب مشــاغل خانگــی کردهانــد کــه آمادگــی داریــم
در زمینــه جلــب مشــتری و فــروش محصــوالت هــم بــه آنهــا
کمــک کنیــم.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا
تاکیــد بــر ایــن کــه در شــرایط فعلــی تقویــت چنیــن مشــاغلی
میتوانــد یکــی از راهکارهــای مناســب جهــت اشــتغالزایی
و کســب درآمــد بــرای دانشآموختــگان کشــاورزی و جوانــان
جویــای کار روســتایی باشــد اظهــار داشــت :ایــن مجموعــه
دانــش بنیــان در نظــر دارد بــه کمــک ســازمان نظــام مهندســی
کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان بــا ایجــاد یــک
شــبکه هدفمنــد از ایــن تولیدکننــدگان خانگــی ،عرضــه و فــروش
محصــوالت تولیــد شــده در بــازار را تســهیل کنــد.
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استقبال از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در دوازدهمین
جشنواره و منایشگاه فناوری نانو
دوازدهمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو با حضور فعال
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در محل دائمی نمایشگاههای
بین الملی تهران گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،مراسم
افتتاحیه دوازدهمین جشنواره فناوری نانو صبح پنج شنبه با حضور
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رضا اردکانیان
وزیر نیرو برگزار شد.
سورنا ستاری با بیان اینکه تولید یک محصول نتیجه سرمایهگذاری
بخش خصوصی در پژوهش است ادامه داد :اگر بستر خوبی در این
زمینه مهیا شود شاهد تولید محصوالت بسیاری می شویم .همانطور
که شاهد هستیم علومجدید همچون نانو تحوالت زیادی در زندگی
ایجاد میکند و باعث کاهش هزینهها و نوعی میانبر در حوزه
فناوری میشود.
وی همچنین ابراز کرد :تا چرخه تجاریسازی به درستی شکل نگیرد در
تولید مقاله و پتنت نیز نمیتوانیم به خوبی عمل کنیم .سرمایهگذاری
روی پژوهش باعث افزایش پتنت و تولید مقاالت نیز میشود.
رییس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان با اشاره به توانمندی
نیروی انسانی در کشور گفت :نیروی انسانی فوق العادهای در
کشور وجود دارد که بخش دولتی با ایجاد بستر برای بخش خصوصی
باید زمینه استفاده از این ظرفیت را در کشور فراهم کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر نیرو در ادامه این
مراسم از دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو دیدن کردند.
• از فناوری نانو برای کاهش کدورت آب استفاده کنیم
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه بازدید از نمایشگاه در گفتوگو
با خبرنگاران با بیان اینکه از فناوری نانو میتوان در همه عرصههای
کشور به ویژه در بخش آب استفاده کرد گفت :کشور در حال حاضر
در مقیاس محدود از محصوالت نانویی برای کاهش فلزات سنگین
در منابع آب که آب را با کیفیت مناسب و مطمئن در اختیار
مصرفکننده قرار دهد ،استفاده میکند .اردکانیان در ادامه گفت:
برای از بین بردن و کاهش نیترات در موضوع نمکزدایی از این
فناوری استفاده میشود.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشور دسترسی خوبی به منابع آب

شور آزاد دارد گفت :میتوانیم استفاده از این فناوری را توسعه
دهیم ،همچنین از این فناوری برای کاهش کدورت آب نیز
استفاده کنیم.
اردکانیان ادامه داد :با حمایتی که از این عرصه
خواهد شد و با توسعه ای که در ارتباط
تجارت و این فناوری رخ خواهد
داد ،امیدواریم در آینده نزدیک
بتوانیم به این نقطه برسیم
که توجیه اقتصادی و
اجتماعی باالتری دارد.
وزیر نیرو در پایان
گفت :این شاخه از علم
و فناوری نانو همانند دیگر
شاخهها بذری است که در بستر
اخالقیات رشد میکند .هر چقدر پایبندی
به اخالقیات و اخالق حرفهای را توسعه دهیم
میتوانیم از ثمرات رشد این فناوریها
بهرهمند شویم.
جشنواره فناوری نانو با حضور
 ۱۳۹نهاد فعال از امروز
تا  ۲۱مهرماه در
محل نمایشگاه
بینالمللی
تهران ادامه
دارد .کسب رتبه
چهارم دنیا در زمینه
تولید علم نانو ،فعالیت ۲۳۹
شرکت دانش بنیان و صنعتی
تولید بیش از  ۶١٠محصول و صادرات
محصوالت نانو به بیش از  ۴۰کشور جهان
از دستاوردهای کشورمان در حوزه نانو است.
محصــوالت ایــن نمایشــگاه حوزههــای آب و محیــط
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توســاز،
زیســت ،انــرژی ،مراقبتهــای بهداشــتی ،خــودرو ،ساخ 
نســاجی ،نفــت و کشــاورزی را در بــر گرفتــه اســت .ایــن نمایشــگاه
بخشهــای مختلفــی از جملــه پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز
رشــد ،آزمایشــگاهی ،دانشــگاهی ،پژوهشــگاهی و باشــگاههای
دانشآمــوزی را در دل خــود جــای داده اســت.
غرفه نانو مچ با حدود  ۳۰طرح آماده سرمایهگذاری با هدف رفع
نیازهای صنعتی با تکیه بر فناوریهای داخلی یکی از مهمترین
بخشهای این جشنواره است.
همچنین از کشورهای ترکیه ،اتیوپی ،عراق ،افغانستان ،آفریقا،
آذربایجان ،اندونزی و کشورهای حوزه سی آی اس در این دوره از
نمایشگاه حضور دارند.
در ایــن دوره از نمایشــگاه  ۳۰محصــول جدیــد در بخــش طــرح
هــای نوآورانــه حضــور خواهنــد داشــت .شــرکتهای صنعتــی
و شــبکه تبــادل ،بخــش توســعه فنــاوری ،برنامههــای تخصصــی
 ،B۲Bتورهــای دانشــجویی و دانشآمــوزی ،کارگاههــای آموزشــی،
حضــور دانشــگاهها و پژوهشــگاهها از دیگــر بخشهــای ایــن
دوره از نمایشــگاه بــه شــمار میرونــد.
دوازدهمیــن نمایشــگاه فنــاوری نانــو ،فرصتــی ب ـرای پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و دیگــر موسســات تحقیقاتــی فعــال
وزارت جهــاد کشــاورزی در حــوزه فنــاوری نانــو بــود کــه تازهتریــن
دســتاوردهای پژوهشــی خــود را در معــرض دیــد صاحبــان صنایــع،
مســووالن و دانشــگاهیان کشــور ق ـرار دهنــد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
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دوازدهمیــن نمایشــگاه فنــاوری نانــو کــه بــه مــدت چهــار روز در
محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی ته ـران برگ ـزار شــد ،عصــر
یکشــنبه بــه کار خــود پایــان بــود.
در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰شرکت و نهاد فعال در حوزه فناوری نانو
حضور داشتند که مجموعه موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی نیز دستاوردهای خود را در قالب کمیته
فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار دادند که با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان مواجه شد.
در طــول برگــزاری ایــن نمایشــگاه ،جمعــی از مســئوالن کشــوری،
متخصصــان حــوزه فنــاوری نانــو ،پژوهشــگران ،شــرکتها و
ســازمانهای مرتبــط بــا ایــن فنــاوری از ایــن نمایشــگاه بازدیــد
کردنــد و در حاشــیه ایــن رویــداد ،جلســات تخصصــی و کارگاههــای
آموزشــی متعــددی نیــز برگــزار شــد..
امضاء تفاهمنامههای همکاری مشترک و قرارداد تجاری میان
شرکتها از جمله دستاوردهای صنعتی این نمایشگاه بود .در این
دوره ۳۹ ،محصول موفق در غرفه صنعت و بازار به عالقهمندان
معرفی شد و  ۱۹طرح نیز در قالب برنامه نانومچ برای بازدید
عالقهمندان عرضه شد.
استقبال شرکتها در این دوره به حدی بود که فضای نمایشگاه
نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته بود بهطوری که در این
دوره عالوهبر سالن خلیجفارس ،سالن ملل نیز برای نمایشگاه نانو
اختصاص داده شد .جشنواره دوازدهم شاهد افزایش تقریبا دو برابر
شرکتهای نانویی بود.
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مشارکت فعال پژوهشگاه در ششمین منایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل
ششــمین دوره نمایشــگاه صنایــع بومــی پدافنــد غیرعامــل
صبــح شــنبه بــا حضــور ســردار دکتــر جاللــی ،رئیــس ســازمان
پدافنــد غیرعامــل کشــور افتتــاح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه کــه بــه همــت
ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور و بــا همــکاری وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت برپــا شــده اســت ،بــا حضــور ســردار دکتــر
غالمرضــا جاللــی ،رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور،
حمیــد زادبــوم ،معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و
رئیــس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران ،دکتــر محمدباقــر
عالــی ،معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس
ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و ســید
جــواد ســلیمانی مدیرعامــل ســایپا برگــزار شــد.
در ایــن نمایشــگاه ،توانمندیهــای صنایــع
بومــی و  200شــرکت دانشبنیــان و
فنــاور در حوزههــای مختلــف پدافنــد
ســایبری ،پدافنــد زیســتی ،پدافنــد
شــیمیایی و پدافنــد پرتــوی در معــرض
دیــد بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه انــد.

ایــن نمایشــگاه از شــنبه هجدهــم آبــان مــاه تــا سهشــنبه
بیســت و یکــم آبانمــاه  ۹۸در ســالنهای  ۱۰تــا  12محــل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران
میزبــان عالقهمنــدان اســت.
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گردهامیی روسای پژوهشگاه ،موسسات و مراکز سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی
گردهمایی سـه روزه روسـای پژوهشگاه ،پژوهشـکدهها ،موسسات
تحقیقاتی ،مراکز ملی و اسـتانی سـازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویـج کشـاورزی از روز دوشـنبه در موسسـه تحقیقات
اصلاح و تهیـه نهـال و بذر در حال برگزاری اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه
بیوتکنولوژی کشـاورزی،
دکتـر رسـول زارع
قائـم مقـام
سازمان
طی
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سـخنانی در مراسـم ،ایـن گردهمایـی را فرصتـی مغتنـم جهـت
تبـادل افـکار و بـه اشـتراک گذاشـتن نتایـج طرحهـای تحقیقاتـی
– ترویجـی اجـرا شـده در موسسـات مختلـف سـازمان عنـوان و
خاطرنشـان کـرد :مدیـران مجموعههـای تابعـه سـازمان میتواننـد
بـا اطلاع از اقدامـات صـورت گرفتـه در سـایر موسسـات و
مراکـز سـازمان بـرای اجـرای طرحهـای مشـترک بیـن موسسـهای
برنامهریـزی کننـد.
وی ،خـود ارزیابـی درون مجموعـهای سـازمان تـات را از دیگـر
اهـداف برگـزاری ایـن گردهمایـی برشـمرد کـه در ضمـن آن ،مراکز
و موسسـهها ارزیابـی خـود را از عملکـرد بخشهـای متناظـر
سـازمان ،ارائـه میدهنـد.
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی طـی سـخنانی در ایـن گردهمایـی گزارشـی از
عملکـرد پژوهشـگاه در نیـم سـاله نخسـت سـال جـاری
ارائه داد.
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کارگاه آموزشی کروماتوگرافی یونی در پژوهشگاه برگزار شد
کارگاه آموزشی کروماتوگرافی یونی به منظور آموزش نظری و
آشنایی عملی با نحوه کاربری دستگاه کروماتوگرافی یونی ( )ICبه
همت بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در محل پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،طی این دوره
آموزشی که با حضور جمعی از اعضای هیأت علمی ،محققان و کارشناسان
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه برگزار شد ،دکتر نور یزاده
از کارشناسان خبره تجهیزات آزمایشگاهی ضمن ارائه مباحث نظری در
خصوص ساختار و نحوه عملکرد سیستمهای کروماتوگرافی مایع ،گازی و
یونی به مقایسه سیستم کروماتوگرافی یونی با روشهای رایج اندازه گیری
یون ها در سیستم های فلیم فتومتری و جذب اتمی پرداخت.
وی ضمن برشمردن مزایای کروماتوگرافی یونی نسبت به سایر
تجهیزات آنالیز شیمیایی به آموزش عملی نحوه کار با این دستگاه و
اصول نگهداری از آن و رفع معایب پرداخت.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به یک دستگاه کروماتوگراف یونی
مجهز است که پس از مدتی وقفه به دلیل برخی مشکالت فنی ،تجهیز
و آماده بهرهبرداری مجدد شده است.
نور یزاده در حاشیه این کارگاه در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی
پژوهشگاه با تاکید بر مزیت کروماتوگرافی یونی بر تکنیکهایی نظیر
جذب اتمی گفت :کروماتوگرافی یونی ضمن برخورداری از قابلیتهای
تکنیکهای تقریبا مشابه ،امکان آنالیز آنیونها را نیز فراهم میکند و
در حد غلطت های بسیار پایینتر دقت اندازهگیری باالتری دارد.
وی خاطرنشــان کــرد :کروماتوگرافــی یونــی بــا توجــه بــه هزینههــای
جانبــی و جــاری کمتــر ،از لحــاظ اقتصــادی نیــز بــر روشهــای
تقریبــا مشــابه برتــری دارد.
دکتر بابک ناخدا رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه
هم که مدیریت ،برنامهریزی و هماهنگی این کارگاه آموزشی را
برعهده داشت خاطرنشان کرد :با توجه به اهمیت انجام آنالیزهای
دقیق شیمیایی و بیوشیمایی در بخش برای انجام اندازهگیریهای
مورد نیاز طرحها و پروژههای پژوهشی مصوب پژوهشگاه و همچنین
ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و دانشجویان خارج از
پژوهشگاه در قالب تعرفههای مصوب سازمان تحقیقات و همچنین
آموزش و ظرفیتسازی نیروی انسانی متخصص برای کار با ابزار
دقیق آزمایشگاهی ،برگزاری کارگاههای آموزشی کروماتوگرافی مایع
( ،)HPLCکروماتوگرافی گازی ( )GCو همچنین اسپکترومتری جرمی

( )MSدر آینده نزدیک در دستور کار این بخش قرار دارد.
گفتنیاست،کروماتوگرافییونی،روشیکارآمدبرایاندازهگیری
آنیونها و کاتیونهای مختلف در نمونههای گوناگون در
صنعت ،آزمایشگاهها ،کلینیکها ،محیط زیست و
 ...میباشد .اصول عملکرد این دستگاه مبتنی
بر جداسازی و اندازهگیری با آشکارساز
هدایتسنج است که به همراه
یک اتو ساپرسور ،امکان تشخیص
و آنالیز دقیق یون ها را فراهم
میکند و بسیاری از مزاحمتها در
حین آنالیز حذف میشود.
این روش در آنالیز یونهای معدنی نیز
کارایی باالیی دارد؛ به طوری که در
زمان کمتر و با حد تشخیص
باالتر در مقایسه با
روشها
سایر
عمل میکند.
کروماتوگرافی
یونی در بسیاری
از موارد نظیر
پایشهای زیست محیطی
در محیطهای آبی ،اندازهگیری
یونهای نیترات ،فسفات و همچنین
آنیونهایی مانند برم ،کلر ،فلوئور ،نیتریت
و سولفات و کاتیونهایی همچون سدیم ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم و باریم و  ...بسیار حائز اهمیت است.
از دیگر کاربردهای این دستگاه میتوان به توانمندی آنالیز
مقادیر کم آنیونهایی نظیر سولفات و نیترات در حضور باالی کلر
در نمونههای آب نمک اشاره کرد .همچنین از این دستگاه در آنالیز
نمونههای دارویی ،آلودگیهای آب ،متابولیتهای گیاهی (توتون و
تنباکو) ،نمونههای آب از منابع مختلف ،نمونههای جداشده در اشکال
دارویی ،محصوالت طبیعی ( )Natural Productsاستفاده میشود.
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دکرت محسن پور به رسپرستی بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی
زیستی پژوهشگاه منصوب شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در حکم دکتر نیراعظم خوشخلقسیما
 8آبان ماه  ،98خطاب به دکتر محسنپور
آمده است :نظر به سوابق علمی و
تجارب علمی سرکارعالی ،به
موجب این ابالغ به عنوان
سرپرستی بخش تحقیقات
مهندسی ژنتیک و ایمنی
زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی منصوب می شوید.
و در این حکم با با اتکال به خداوند
منان ،استفاده از رهنمودهای مقام معظم
رهبری و برخورداری از همکاری کلیه اعضای این
بخش در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .از
سرکارعالی انتظار میرود با رعایت قوانین و مقررات به ویژه قانون
ایمنی زیستی موارد زیر را وجهه همت خود قرار دهید.

 -1تولید رخدادهای مفید در محصوالت زراعی مهم با اولویت
افزایش کمی و کیفی محصوالت ،بهرهوری مصرف آب و کاهش
سموم شیمیایی و انجام آزمایشات گلخانهای و اجرای آزمایشات
مزرعهای و تهیه مستندات الزم برای اخذ مجوزهای ایمنی زیستی و
پیگیری تا مرحله تولید انبوه.
 -2اجرای سیاستهای مصوب شورای ملی ایمنی زیستی به ویژه ترویج
فواید محصوالت تراریخته و تنوع بخشی در تولید این محصوالت.
 -3تالش برای ابهام زدایی و پاسخ علمی به مالحظات ابراز شده.
 -4همکاری با کلیه واحدهای پژوهشی داخل کشور اعم از موسسات
پژوهشی و مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی و دانشگاهها و مراکز پژوهشی سراسر کشور و
تشویق آنها به انجام تحقیقات در زمینه مهندسی ژنتیک.
 -5توسعه همکاریهای بینالمللی و کسب آخرین و جدیدترین
روشهای اصالح نباتات مبتنی بر مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی
و کاربرد آنها.

دکرت مریم جعفرخانی کرمانی به سمت رئیس اداره بازاریابی
و تجاریسازی پژوهشگاه منصوب شد
 دکتر مریم جعفرخانی کرمانی به سمت رئیس اداره بازاریابی و
تجاریسازی پژوهشگاه منصوب ش د
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
حکم دکتر نیر اعظمخوشخلقسیما  18آبان ماه  ،98خطاب به دکتر
جعفرخانی آمده است :نظر به سوابق سرکارعالی ،به موجب این
ابالغ به عنوان رئیس اداره بازاریابی و تجاریسازی پژوهشگاه منصوب
میشوید.
امید است با توجه به راهبردهای کالن ملی در حوزه علم و فناوری
و سیاستهای وزارت متبوع و اتکال به الطاف خداوند متعال در
انجام وظایف محوله با هماهنگی واحد فناوری به شرح ذیل موفق
و موید باشید.
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 .1فراهم سازی و
ایجاد زمینه جهت
تجاریسازی دستاوردهای
تحقیقاتی پژوهشگاه
 .2تبلیغات و بازاریابی منجر به عقد
قرارداد
 .3فراهم سازی زمینه معرفی محصوالت و
دانشهای فنی پژوهشگاه
 .4ترویج یافتههای تحقیقاتی
 .5تقویت شبکه ارتباط با صنعت
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برگزاری نشست کارگروه کارگزینی مناطق شش و هفت سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی در پژوهشگاه
نشسـت کارگروه کارگزینی مناطق شـش و هفت سـازمان تحقیقات،
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی بـا حضور معـاون دفتر منابع انسـانی و
نوسـازی اداری سـازمان در محل پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در
این نشسـت که روز یکشـنبه  24شـهریورماه  ۹۸برگزار شـد مدیران
امـور اداری مناطـق شـش و هفـت سـازمان در خصـوص مسـائل
و مباحـث مطـرح در ایـن حـوزه بحـث و تبـادل نظـر کردنـد .ایـن
نشسـت بـا خیر مقـدم دکتر هداونـد ،معاون امور اداری پژوهشـگاه
آغـاز شـد و در ادامـه دسـتور جلسـه کارگـروه کـه اصالح آییـن نامه
اسـتخدامی اعضـای غیـر هیـات علمـی بـود مـورد بحـث و بررسـی
قـرار گرفـت .در ادامه نشسـت برخی مسـائل و مشـکالت این حوزه

از سـوی مدیـران امـور اداری مطـرح و
راهکارهایـی بـرای رفـع این مشـکالت
ارائه شـد.

بررسی زمینههای همکاری پژوهشگاه با مجتمع کشت و صنعت ولیعرص (عج)
در بازدیــد هیاتــی از اعضــای هیــات علمــی و مدیــران فنــاوری
و تجاریســازی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی از
مجتمــع کشــت و صنعــت تعاونــی ولیعصــر (عــج) زمینههــای
همکاریهــای تحقیقاتــی مشــترک در حوزههــای مختلــف
کشــاورزی و دامپــروری بررســی شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
مهنــدس پــروازی ،مدیــر کشــت و صنعــت تعاونــی ولــی عصــر
کــه چنــدی پیــش در بازدیــد از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــا توانمندیهــای بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی
پژوهشــگاه آشــنا شــده بــود در ابتــدای ایــن بازدیــد بــه بیــان
تاریخچــهای از فعالیتهــای ایــن مجتمــع پرداخــت کــه پــس
از پایــان جنــگ تحمیلــی بــه همــت جمعــی از رزمنــدگان دفــاع
مقــدس بــا هــدف فعالیــت در حــوزه کشــاورزی راهانــدازی
شــده اســت.
وی گفــت :در ایــن مجموعــه حــدود دو هــزار هکتــار از اراضــی

را بــه کشــت محصــوالت زراعــی و باغــی و همچنیــن پــرورش
دام اختصــاص دادهایــم و هــزار هکتــار دیگــر را هــم کــه
مناســب کشــت نبــوده بــه عنــوان مرتــع اســتفاده میکنیــم.
پــروازی خاطرنشــان کــرد :از جملــه فعالیتهــای ایــن مجتمــع
کار روی شــتر و فرآوردههــای آن اســت کــه در ایــن ارتبــاط
نخســتین مرکــز تولیــد صنعتــی شــیر شــتر را در کشــور
راهانــدازی کردهایــم و در زمینــه تولیــد دوغ و شیرخشــک شــتر
هــم موفــق بــوده ایــم.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارتبــاط هــر چــه نزدیکتــر پژوهشــگران
و کشــاورزان بــه بیــان برخــی مســائل مجتمــع از قبیــل مشــکل
طغیــان شــتهها و زیانهــای ناشــی از آفاتــی مثــل ســن پســته
و سوســک ریشــه خــوار پســته در اثــر مقاومــت آنهــا بــه ســموم
و آســیب پذیــری بــاالی گیاهانــی مثــل پســته در مقابــل آفتــاب
پرداخــت.
پــروازی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اهمیــت تحقیقــات و
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نقــش موثــری کــه پژوهشهــای کشــاورزی در حــل مشــکالت
ایــن بخــش دارد آمادگــی داریــم تمامــی امکانــات الزم از قبیــل
زمیــن زراعــی ،آب و بــرق و نیــروی انســانی الزم را بــه صــورت
رایــگان در اختیــار پژوهشــگاه قــرار دهیــم تــا در زمینههــای
مختلــف تحقیقاتــی از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد.
دکتــر بابــک ناخــدا رییــس بخــش فیزیولــوژی ملکولــی
پژوهشــگاه هــم تاکیــد کــرد :ماموریــت اصلــی
پژوهشــگاه رفــع مشــکالت و کمــک بــه توســعه
بخشهــای مختلــف کشــاورزی و دامپــروری
کشــور بــا بهرهگیــری از فناوریهــای نویــن
زیســتی اســت و لــذا
جهتگیــری عمــده
تحقیقــات مــا
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مســالهمحوری و تمرکــز بــر فناوریهــای مــورد نیــاز بخــش
کشــاورزی اســت و خوشــحال میشــویم در زمینــه رفــع
مشــکالت موجــود و همچنیــن معرفــی گونههــای گیاهــی
جایگزیــن بــا مجتمــع همــکاری داشــته باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :از جملــه دســتاوردهای قابــل عرضــه
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بحــث سالمســازی گیاهــان
و ایجــاد هســتههای باغهــای ســالم مــادری اســت و آمادگــی
داریــم از طریــق تکنیکهــای کشــت بافــت ،نهالهــای ســالم
مــورد نیــاز مجتمــع را تامیــن کنیــم.
در ادامــه پــس از معرفــی بخشــی از توانمندیهــا و
دســتاوردهای قابــل ارائــه بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی
پژوهشــگاه ،دکتــر مریــم شــهبازی ،رییــس اداره بازاریابــی و
تجاریســازی پژوهشــگاه بــا تاکیــد بــر آمادگــی پژوهشــگاه در
زمینــه انتقــال دانــش فنــی و فناوریهــای مــورد نیــاز مجتمــع
توضیحاتــی در خصــوص نحــوه همکاریهــای مشــترک ارائــه
داد و مقــرر شــد بــا بررســی دقیقتــر اولویتهــا و نیازهــای
تحقیقاتــی مجتمــع زمینههــای همــکاری مشــخص و اجرایــی
شــود.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۸

آمادگی پژوهشگاه برای همکاری با سازمان محیط زیست در زمینه بهرهگیری
از فناوریهای نوین در بازدید رسپرست دفرت اقتصاد و فناوری محیط زیست از
پژوهشگاه اعالم شد
آمادگـی پژوهشـگاه بـرای همـکاری بـا سـازمان محیـط زیسـت در
زمینـه بهرهگیـری از فناوریهـای نویـن در حوزههـای مختلـف
شناسـایی ،حفـظ ،بهرهبـرداری و حفاظـت از محیـط زیسـت
در بازدید سرپرسـت دفتر اقتصاد و فناوری سـازمان حفاظت محیط
زیسـت از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،زمینههـای همکاری
و فناوریهـای مرتبط پژوهشـگاه طـی بازدیـد از بخشهای مختلف
تحقیقاتی توسـط روسـای محترم معرفی و بررسـی شـدند.
دکتـر هاشـمی ،رییس بخش زیسـت فناوری میکروبی پژوهشـگاه با
اشـاره بـه اهمیـت زیسـت محیطـی اغلـب طرحهـای تحقیقاتی این
بخـش اظهـار داشـت :تولید سـموم و کودهای بیولوژیـک که مصرف
سـموم و کودهای شـیمیایی را کاهش میدهند ،تبدیل پسـماندهای
کشـاورزی و صنایـع غذایی به محصـوالت باارزش افـزوده باال ،تولید
محصـوالت محـرک رشـد خصوصـا برای کشـت محصـوالت گلخانهای
بـه منظـور رفع نگرانیها از باقیمانده سـموم از جمله دسـتاوردها و
زمینههـای تحقیقاتـی بخـش اسـت که دانـش فنی برخـی محصوالت
بـه شـرکتهای دانـش بنیان نیز منتقل شـده اسـت.
دکتـر مامنـی ،رییـس بخـش نانوفنـاوری هـم بـا اشـاره به نقـش این
فنـاوری در کمـک بـه حفـظ محیـط زیسـت از تولیـد نانوکودهـای
آهسـته رهـش کـه ورود بقایـای کودهـا بـه طبیعـت را کاهـش
میدهـد و تولیـد محصـوالت باارزش مثـل نانوسـیلیکا از کاه و کلش
برنـج و سـایر ضایعـات کشـاورزی بـه عنـوان برخی از دسـتاوردهای
شـاخص ایـن بخـش یـاد کرد.
دکتـر بابـک ناخـدا ،رییـس بخـش فیزیولـوژی ملکولی و تعـدادی از
محققـان بخـش هـم طـی بازدیـد سرپرسـت دفتـر اقتصـاد و فناوری
محیـط زیسـت به معرفـی برخی دسـتاوردها و طرحهـای تحقیقاتی
ایـن بخـش از جمله طرح کشـت گیاهان شـورزی مثل سـالیکورنیا به
منظـور سـبز نگـه داشـتن اراضی شـور و جلوگیـری از تبدیـل آنها به
کانـون ریزگـرد و پروژههـای انجـام شـده روی گیاهانـی از قبیل الله
واژگون و سوسـن چلچـراغ و اسـتویا پرداختند.
در ادامـه پـس از بازدیـد از بخشهـای کشـت بافـت و
زیستشناسیسـامانهها ،دکتـر زیـن العابدینـی در نشسـتی بـا
مهندس مرادی ضمن ارائه گزارشی در خصوص تاریخچه و محورهای

فعالیـت پژوهشـگاه و اقدامـات و برنامههـای تدویـن
شـده در زمینـه توسـعه فنـاوری و تجاریسـازی
دسـتاوردهای پژوهـش ،بـه تشـریح
اهمیـت فزاینـده حـوزه دادههـای
زیسـتی در زمینـه هـای مختلـف
مرتبـط بـا ذخایـر زیسـتی
و دیگـر حوزههـای
محیـط زیسـت ،بـه
برخـی اقدامـات و
توانمندیهای پژوهشـگاه در
ایـن زمینـه از جملـه بهرهبـرداری
از ژرم پالسـم بومـی گیـاه سـالیکورنیا
بر اسـاس تلفیـق دادههـای اومیکس،
پویـش ژنومـی و آنالیـز
مقایسـهای توالـی ژنـوم در
اسـبهای بومـی ایران
و بکارگیـری از
روشهای
مبتنـی بـر
توالییابی
در بررسـی
دستورالعملهای
احیـاء ذخایـر ژنتیکـی
ماهـی آزاد خـزری و برخـی
از گونههـای تجـاری کپـور بـا
همـکاری شـیالت اشـاره کـرد.
عضو هیـات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی در پایـان تاکیـد کـرد بـا توجـه سـوابق
و تجربیـات علمـی پژوهشـگاه ،این مجموعـه آمادگی
همـکاری در پروژههـای مشـترک و انتقـال فناوریهـای
توسـعه یافتـه بـه سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت را دارد.

ABRII Institute | 33

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

مدیرعامل انجمن توسعه حقوق شهروندی مالرد :شایعات شبه علمی
علیه مهندسی ژنتیک ،امنیت روانی شهروندان را تهدید میکند
روشــنگری رســانهای متخصصــان ،نگرانــی بیمــورد
دربــاره محصــوالت تراریختــه را رفــع میکنــد.
مدیرعامــل انجمــن توســعه حقــوق شــهروندی
مــارد کــه بهتریــن مرجــع بــرای
رفــع دغدغههــای نوجوانــان و
خانوادههــا دربــاره محصــوالت
تراریختــه را متخصصــان
و موسســات علمــی ایــن
حــوزه میدانــد بــر ضــرورت
برخــورد مســووالنه رســانهها
در مقابلــه بــا دروغهــا
و شــایعات شــبه
علمــی علیــه
این

محصوالت
تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش روابــط
پژوهشــگاه
عمومــی
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،زهــرا
خماریــان کــه در قالــب تــور آموزشــی
انجمــن بــا همراهــی جمعــی از نوجوانــان شهرســتان
مــارد از پژوهشــگاه بازدیــد داشــت بــا تاکیــد بــر ضــرورت تامیــن
امنیــت روانــی شــهروندان بــه عنــوان یکــی از حقــوق اساســی
آنهــا گفــت :در بازدیــد از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا
توضیحاتــی کــه توســط متخصصــان ایــن حــوزه ارائــه شــد روشــن
شــد کــه واقعیــت محصــوالت تراریختــه بــا شــایعات شــبه علمــی
کــه در فضــای مجــازی در ایــن خصــوص مطــرح میشــود کامــا
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متفــاوت اســت و امیــدوارم متخصصــان و دانشــمندان ایــن حــوزه
بــا حضــور در رســانهها و بیــان واقعیتهــا دغدغههــای بــی
مــوردی را کــه در اثــر نشــر شــایعات بیاســاس در جامعــه ایجــاد
شــده و امنیــت روانــی مــردم را تهدیــد میکنــد برطــرف کننــد.
مدیرعامــل انجمــن توســعه حقــوق شــهروندی مــارد بــا تاکیــد
بــر ایــن کــه تجربههــای موفــق کشــورهای خارجــی نشــان داده
کــه آمــوزش حقــوق شــهروندی را ترجیحــا بایــد از ســنین کودکــی
و نوجوانــی آغــاز کــرد گفــت :بــر ایــن اســاس در انجمــن توجــه
زیــادی بــه جــذب و آمــوزش نوجوانــان داریــم و ضمــن آشــنا
کــردن آنهــا بــا حقــوق شهروندیشــان ســعی داریــم از طریــق
تورهــای آموزشــی  -شــغلی دانــش آمــوزان را در انتخــاب بهتــر
رشــته تحصیلــی و شــغل آینــده شــان یــاری کنیــم.
ناهیــد امامیــان از اعضــای فعــال انجمــن کــه دبیــر متوســطه اول
اســت و دانــش آمــوزان را در بازدیــد از پژوهشــگاه همراهــی
میکــرد در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه در
خصــوص هــدف بازدیــد دانــش آمــوزان عضــو انجمــن از ایــن
پژوهشــگاه گفــت :هــدف انجمــن از ایــن بازدیدهــا کــه پیــش از
ایــن نوجوانــان را بــه پژوهشــگاه رویــان و چنــد مــوزه و مرکــز
فرهنگــی هــم بردهایــم کمــک بــه نوجوانــان در شــناخت جامعــه
و شــکلدهی بهتــر هویــت آنهــا و انتخــاب آگاهانــه تــر مســیر
تحصیلــی و حرفــهای آنهاســت.
وی گفــت :شهرســتان کــرج و اســتان البــرز بــا ایــن کــه شــاید
در ســطح رســانهها نســبتا مهجــور اســت امــا از لحــاظ علمــی
و صنعتــی بــا وجــود موسســاتی مثــل پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،موسســه رازی و انســتیتو پاســتور و کارخانههــا
و واحدهــای صنعتــی بــزرگ از موقعیــت ویــژهای برخــوردار
اســت لــذا بــه رغــم آســیبهایی کــه در منطقــه نوجوانــان را
تهدیــد میکنــد ظرفیتهــای زیــادی هــم بــرای آگاهیرســانی
و هدایــت مناســب تحصیلــی و شــغلی آنهــا وجــود دارد کــه
امیدواریــم بتوانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم.
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بازدید رسکار خانم دکرت خوش خلق سیام و هیات همراه
از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
روز سـه شـنبه  2مهـر  ،98خانـم دکتـر خوشخلقسـیما؛ رییـس
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران و همراهانشـان آقایـان
دکتـر مـرادی ،دکتـر حبشـی و دکتـر زینالعابدینـی از پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری بازدیـد کردنـد.
در ابتـدای ایـن بازدید ،آقـای دکتر متقیطلب ،ضمن خوشـامدگویی
بـه میهمانان ،در یک جلسـه اختصاصی ،دربـاره اقدامات انجامیافته
در زمینههـای عمرانـی و پیشـرفت پروژههـا توضیحاتـی ارائـه داد و
سـپس در خصـوص برخـی از مشـکالت موجود نیـز مذاکراتـی انجام
شـد و تصمیمـات الزم اتخاذ گردید.
رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ایران سـپس در نشسـتی
بـا اعضـای هیـات علمـی ،پژوهشـگران و همـکاران اداری مالـی
پژوهشـکده شـرکت کرد .در این نشسـت ،همکاران پژوهشـکده به
بیـان گـزارش مختصـر عملکـرد خـود پرداختـه و همچنیـن دیدگاهها
و پیشـنهادهای خـود را مطـرح کردنـد.
در ایـن نشسـت خانـم دکتـر خوشخلقسـیما بـا بیـان اینکـه بایـد
تلاش کنیـم کارهـای پژوهشـی را بـه سـمت تولیـد ببریـم و در
قالـب تولیـد ،ثـروت آفرینـی و جریانسـازی کنیـم ،بر پشـتیبانی و
تشـویق پژوهشـگاه نسـبت بـه ایدههـای خالقانـه کـه هم سـبب
صرفهجویـی و هـم باعـث درآمدزایـی شـود تاکیـد کـرد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه ضـرورت ارتباط
نزدیـک میـان پژوهشـکده با مراکـز تحقیقاتی دیگر ،از بین رشـتهای
بـودن و همچنیـن تواناییهـای فـراوان نیروهـای پژوهشـگاه و
پژوهشـکده بویـژه در کشـت بافت به عنوان یکـی از نقاط قوت در
سـطح کشـور یـاد کرد و خواسـتار همکاری گسـتردهتر بـرای برطرف
کـردن نیازهـا ،مضیقههـا و حـل مسـائل مراکـز تحقیقاتـی دیگـر و
همچنیـن مشـکالت اسـتانی و ملی شـد.
رییـس پژوهشـگاه در ادامـه ،بـا اشـاره به ضـرورت تمیـز دادن میان
افـراد براسـاس انگیـزه کار و عملکردشـان ،خواسـتار اعطـای پایـه به
اعضـای غیـر هیـات علمـی بصورت سـالی جاری شـد.
خوشخلقسـیما خاطرنشـان کـرد :زمـان ،زمـان دوران جنـگ اسـت
و دشـمن سـفره مـردم را نشـانه گرفتـه و راهـی جـز مقابله نیسـت.
نبایـد ضعفهـا را نشـان داد چـرا کـه حیثیت مـا را نشـانه رفته اند.
بایـد مقابلـه کنیـم و مقابله ما در مقاومت و صرفـه جویی در اموال
دولتی اسـت.
وی در پایان سـخنان خود ،ضمن تشـکر از تالشهای دکتر متقی طلب

و همـکاران در پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی جانـوری ،بـر
سـعی بیشـتر بـرای
موفقیـت در
کارهـا تاکیـد
کـرده و
سربلندی
پژوهشـکده را
سـربلندی همـگان
توصیـف کـرد.
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آشنایی دانشجویان دانشگاه تهران با دستاوردهای نانوتکنولوژی کشاورزی
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشــجویان کارشناســی ارشــد کشــاورزی و منابــع
طبیعــی دانشــگاه تهــران 9 ،آذرمــاه  ،97بــا
دســتاوردها و اقدامــات ایــن پژوهشــگاه در
حــوزه نانوتکنولــوژی کشــاورزی آشــنا
شــدند.
جمعـی از دانشـجویان
مقطع کارشناسـی ارشد
رشـته اصلاح نباتـات
دانشـکده علـوم و
مهندسـی کشـاورزی
دانشـگاه تهـران در
بازدیـد از بخـش نانوتکنولـوژی
کشـاورزی بـا اهـم دسـتاورد هـا و
اهـداف و تجهیـزات این بخـش تحقیقاتی
آشـنا شـدند .

بـه گـزارش اداره روابـط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
طـی ایـن بازدیـد خانـم مهنـدس هادیـان کارشـناس دیگـر بخـش
تحقیقـات نانوتکنولـوژی کشـاورزی توضیحـات تکمیلـی در راسـتای
تجهیـزات میکروسـکوپی بخـش ارائه نمـود .وی در مصاحبـه با اداره
روابـط عمومـی افـزود در توضیحاتـی که به دانشـجویان ارائه دادیم
آشـنایی بـا انـواع میکروسـکوپها نظیـر میکروسـکوپهای اپتیکـی،
فلورسـنت ،کنفوکال ،الکترونی و میکروسـکوپ نیـروی اتمی()AFM
را شـرح داده شـد .وی ادامـه داد هـر چنـد در بخـش نانوتکنولـوژی
تنهـا دو میکروسـکوپ اپتیکـی و  AFMموجـود میباشـد امـا سـعی
شـد بـا در معـرض نمایـش گذاشـتن نمونههـای اسـکن شـده از ایـن
تجهیـزات ،دانشـجویان را از نزدیـک بـا نحـوه بزرگنمایـی در ایـن
میکروسـکوپها آشـنا کنیـم.
گفتنـی اسـت دانشـجویان مذکـور پـس از ایـن بازدیـد ضمـن
ابـراز خرسـندی و رضایـت از بازدیـد ،تجهیـزات موجـود در بخـش
نانوتکنولـوژی را در سـطح بـاالی تحقیقـات دانسـتند.

بازدید دانشجویان رشته زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران از پژوهشگاه
تعدادی از دانشـجویان پردیس کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه
تهـران از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بازدید بـه عمل آوردند
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی
تعـدادی از دانشـجویان رشـته زراعـت و اصلاح نباتـات پردیـس
کشـاورزی و منابع طبیعی دانشـگاه تهران روز سـه شـنبه 12مهرماه
 ،98پـس از اسـتماع معرفـی کوتاهـی از اهـداف و فعالیتهای کلی
پژوهشـکده از بخشهـای تحقیقاتـی فیزیولـوژی مولکولـی ،کشـت
بافـت و سـلول  ،بیوتکنولـوژی میکروبـی  ،نانـو تکنولـوژی و سـالن
فیتوترونهـا بازدیـد کردنـد.
در جریـان ایـن بازدیـد دانشـجویان بـا راهنمایـی کارشناسـان
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مجـرب بخشهـای تحقیقاتـی
از نزدیـک در جریـان
اهـم فعالیتهـای
علمـی و برخـی
پروژههای
مصـوب در
حـال اجـرا قـرار
گر فتنـد
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بازدید دانشجویان کارشناسی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران از پژوهشگاه
بیوتکنولوزی کشاورزی
دانشـجویان کارشناسـی پردیـس ابوریحـان تهـران از بخـش هـای
مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد
کردنـد .روز یکشـنبه 17آذر مـاه  ،98گروهـی از دانشـجویان
کارشناسـی پردیـس ابوریحـان تهران به سرپرسـتی خانـم دکتر زارع
مهرجـردی از بخـش هـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه بازدیـد کردنـد.
بـر پایـه همیـن گـزارش دانشـجویان از بخـش هـای تحقیقاتـی
فیزیولـوژی مولکولـی ،کشـت بافـت و سـلول ،بیوتکنولـوژی
میکروبـی ،نانـو تکنولـوژی بازدیـد کردنـد کـه همراه بـا توضیحات
کارشناسـان ایـن بخـش هـا بـا اهـم فعالیـت هـای علمـی و
دسـتاوردها و پروژههای در حال اجرا و تجاری شـده آشـنا شـدند.
دکتـر زارع در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی اظهـار داشـت:
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه عنـوان مرکـز پیشـتاز
علم بیوتکنولوژی کشـاورزی همواره پذیرای دانشـجویان
مقاطـع مختلف رشـته کشـاورزی دانشـگاههای کشـور
جهـت بازدیـد و انتقـال تجربیـات علمـی بـوده اسـت
و ایـن پـل ارتباطـی بیـن پژوهشـگاه و دانشـجویان دیـد
آنهـا را در حـوزه تخصصـی خـود وسـعت میبخشـد و انگیـزه
مضاعفتـری بـرای ادامـه تحصیـل و آینـده شـغلی ایجـاد میکنـد.
دانشـجویان هـدف از انتخـاب پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
را وجـود امکانـات ارزشـمند و نیروهـای متخصـص دانسـتند و
خاطرنشـان کردنـد بازدیـد از پژوهشـگاه فرصـت مغتنمـی
بـود بـرای ادامـه تحصیـل و ایدهبـرداری و همچنیـن
الگوبـرداری مناسـبی بـرای ارایه پروژهها در رشـته
بیوتکنولـوژی فرصـت مغتنمـی بـود.
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بازدید دانشآموزان از پژوهشگاه به مناسبت گرامیداشت روز دانش آموز
در بازدید ازپژوهشگاه مطرح شد:
مــدارس بزرگتریــن نقــش را در ترویــج علــم و جلوگیــری از رواج
شــبه علــم دارنــد /تفکــر علمــی و اطالعرســانی متخصصــان ،نســل
آینــده را در مقابــل تبلیغــات منفــی علیــه علــم و فنــاوری مصــون
میکنــد.
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی همزمــان بــا روز دانــش آمــوز
میزبــان گروههایــی از دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی و دبیرســتان
بــود کــه بــا حضــور در آزمایشــگاهها و بخشهــای مختلــف
تحقیقاتــی بــا ســوالها و کنجکاویهــای علمــی خــود ،شــور و
طراوتــی کودکانــه را در پژوهشــگاه جــاری کردنــد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
خانــم علیخانــی ،دبیــر پایــه ششــم دبســتان ســید جمــال الدیــن
اســدآبادی در حاشــیه بازدیــد دانــش آمــوزان ایــن مدرســه از
پژوهشــگاه بــا تشــکر از میزبانــی گــرم پژوهشــگاه کــه بــا تزئیــن
ســالن اجتماعــات و فراهــم کــردن فضایــی شــاد در روز دانشآمــوز
فرصتــی بــرای آشــنایی و جلــب عالقــه دانشآمــوزان بــه دانــش
کشــاورزی و بیوتکنولــوژی فراهــم کــرده بــود اظهــار داشــت:
دانشآمــوزان طــی بازدیــد مشــتاقانه بــه توضیحــات محققــان
پژوهشــگاه گــوش میکردنــد و مطمئنــا چنیــن بازدیدهایــی
میتوانــد نقــش زیــادی در عالقمنــد کــردن دانشآمــوزان بــه
کشــاورزی و شــاخههای مختلــف آن داشــته باشــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بازدیــد از مراکــز تحقیقاتــی و آشــنایی بــا
فعالیــت محققــان در فضایــی بانشــاط در هدایــت تحصیلــی و
شــغلی دانشآمــوزان از همــان ســنین پاییــن موثــر اســت پیشــنهاد
کــرد ب ـرای اثربخشــی بیشــتر ایــن قبیــل بازدیدهــا بعــد از بازدیــد
عمومــی کــه همــه دانشآمــوزان در آن حضــور دارنــد ،معلمــان،
دانشآمــوزان عالقمنــد بــه تحقیــق در حوزههــای مرتبــط را
شناســایی و بــا هماهنگــی پژوهشــگاه امــکان بازدیدهــای بیشــتر و
تعامــل نزدیکتــر آنهــا بــا محققــان را فراهــم کننــد.
خانــم معتمــدی یکــی دیگــر از دبی ـران پایــه ششــم دبســتان ســید
جمــال الدیــن اســدآبادی هــم بــا تاکیــد بــر اهمیــت ارتبــاط هــر چــه
بیشــتر مــدارس بــا مراکــز علمــی و پژوهشــی گفــت :مــا بــه عنــوان
معلــم ســعی میکنیــم دائمــا خــود را بــه روز کنیــم و از اینترنــت
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و امکانــات کمــک آموزشــی جدیــد ب ـرای
آمــوزش هــر چــه بهتــر و عالقمنــد
کــردن دانــش آمــوزان بــه علــم
اســتفاده کنیــم ولــی بــا
توجــه بــه ایــن کــه دانــش
آمــوزان خصوصــا تــا ســن
 12ســالگی هنــوز قــدرت
تفکــر انتزاعــی ندارنــد و بــا دیــدن و
فعالیتهــای عملــی اســت کــه مطالــب
علمــی را درک میکننــد ،بازدیــد از مراکــز
پژوهشــی ،اهمیــت ویــژهای در افزایــش تــوان
یادگیــری و درک علمــی آنهــا دارد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســال
گذشــته هــم بــا گروهــی از
دانشآموزانــش از پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی
بازدیــد کردهانــد گفــت:
بعضــی از دانشآمــوزان پــس از
بازدیــد پارســال کامــا متحــول شــدند و
بســیار عالقمنــد شــوند کــه در آینــده
محقــق شــوند .تاثیــر دیگــری کــه
ایــن قبیــل بازدیدهــا دارد
ایــن اســت کــه تصــورات
کلیشــهای دربــاره نقــش
خانمهــا در جامعــه را
اصــاح میکننــد و دانشآمــوزان
بــه عینــه مــی بیننــد کــه فعالیــت
خانمهــا بــه خان ـهداری یــا مشــاغلی مثــل
معلمــی محــدود نیســت و در تمامــی عرصههــا
از جمله پژوهش نیز حضوری چشمگیر دارند.
معتمــدی بــا اشــاره بــه مطالــب شــبه علمــی و عوامانـهای کــه علیــه
بیوتکنولــوژی خصوصــا محصــوالت تراریختــه در فضــای مجــازی
منتشــر میشــود بــر نقــش ویــژه معلمــان در آمــوزش تفکــر علمــی
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و تشــخیص مطالــب غیرواقــع از واقعیتهــای علمــی تاکیــد کــرد
و گفــت :معمــوال ســادهترین راه ایــن اســت کــه هــر چــه شــنیدیم
را بــاور کنیــم لــذا دائمــا بــه دانشآمــوزان توصیــه میکنــم هیــچ
ادعایــی را بــدون فکــر کــردن و بررســی علمــی آن بــاور نکننــد.
در مــورد محصــوالت تراریختــه حتــی اگــر بــا
مباحــث تخصصــی ایــن حــوزه هــم آشــنایی
نداشــته باشــیم نمیتــوان پذیرفــت
کــه ایــن همــه مراکــز تحقیقاتــی
و دانشــمندانی کــه در
زمینــه بیوتکنولــوژی و
محصــوالت تراریختــه
میکننــد
کار
تعهــد
کوچکتریــن
اخالقــی نداشــته باشــند و
محصــوالت ناســالم تولیــد کننــد!
وی بــا ذکــر مثالــی از باورهــای شــبه
علمــی مشــابه آنچــه علیــه محصــوالت
تراریختــه مطــرح میشــود
گفــت :در گذشــته اجنــه را
عامــل مــرگ کســانی کــه
شــبها زیــر درختــان
بــزرگ میخوابیدنــد عنــوان
میکردنــد در حالــی کــه علــم
ثابــت کــرده عامــل ایــن قبیــل مرگهــا
گازکربنیــک تولیــدی از درختــان اســت
کــه برخــی افــرادی کــه مشــکل
تنفســی دارنــد را در صــورت
خــواب شــبانه در جنــگل
بــه کام مــرگ
و
میبــرد
البتــه کــه بــاور
بــه ایــن خرافــه
کــه ایــن افــراد
توســط جــن هــا کشــته
شــدهاند بســیار راحتتــر و
فانتزیتــر اســت.
متعمــدی بــا اشــاره بــه آیــات متعــدد
قــرآن کــه در آن مســلمانان بــه تفکــر و
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اندیشــیدن فراخوانــده شــده انــد اظهــار داشــت :خــدا بــه انســان
عقــل داده کــه دربــاره پدیدههــا تفکــر کنــد و هیــچ ادعایــی را
بــدون فکــر و بررســی علمــی آن نپذیــرد .امیــدوارم ایــن بینــش در
نســل آینــده مــا بیشــتر باشــد تــا مطالــب بیپایـهای کــه ایــن روزهــا
مثــا دربــاره محصــوالت تراریختــه مطــرح اســت خریــداری نداشــته
باشــد.
مهرنــاز انتصــاری ،دکتــری مهندســی ژنتیــک و مــدرس دبیرســتان
دخترانــه فرزانــگان ( 2تیزهوشــان) تهــران هــم کــه گروهــی از
دانــش آمــوزان پایــه دهــم ایــن مدرســه را در بازدیــد از پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی همراهــی مــی کــرد در گفتوگــو بــا
روابــط عمومــی پژوهشــگاه اظهــار داشــت :دانشآمــوزان ایــن پایــه
یــک واحــد پژوهــش بیوتکنولــوژی دارنــد و مــن کمــک میکنــم
کــه روی ایــده ای در بیوتکنولــوژی تحقیــق کننــد کــه بــه مقالــه
و طرحــی قائــل ارائــه در جشــنواره خوارزمــی ختــم شــود لــذا ایــن
پژوهشــگاه جــای بســیار خوبــی ب ـرای ایــده گرفتــن و ارتبــاط بــا
اســاتید بیوتکنولــوژی اســت.
وی گفــت :البتــه بازدیــد امســال مقــداری دیرتــر از ســالهای قبــل
انجــام مــی شــود و دانــش آمــوزان ایــده خــود را انتخــاب کردهانــد
لــذا مســتقیما بــا متخصصــان مربوطــه ارتبــاط میگیرنــد.
انتصــاری در پاســخ بــه ســوالی دربــاره آشــنایی ایــن دانشآمــوزان بــا
محصــوالت حاصــل از مهندســی ژنتیــک گفــت :دانشآمــوزان مــا بــا
واقعیتهــای محصــوالت تراریختــه آشــنایی دارنــد و اتفاقــا یکــی از
پروژههــای آنهــا در ایــن حــوزه اســت البتــه خــود مــن بــه عنــوان
یــک متخصــص مهندســی ژنتیــک هیــچ وقــت نخواســتهام چیــزی
را بــه دانــش آمــوزان القــا کنــم بلکــه ســعی کــردهام در ش ـرایطی
کــه اطالعــات ضــد و نقیضــی از طریــق فضــای مجــازی بــه آنهــا
میرســد اطالعــات علمــی پایــه را بــه آنهــا بدهــم تــا خودشــان بــه
واقعیــت دســت پیــدا کننــد .البتــه ایــن قبــل بازدیدهــا خصوصــا
آشــنایی بــا فعالیتهایــی کــه در بخــش مهندســی ژنتیــک ایــن
پژوهشــگاه انجــام میشــود هــم دیــدگاه مثبــت دانشآمــوزان
دربــاره محصــوالت تراریختــه را تقویــت میکنــد.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــدارس بزرگتریــن نقــش را در ترویــج
علــم و افزایــش آگاهــی دانــش آمــوزان دربــاره واقعیتهــای
علمــی از جملــه ســامت و فوایــد محصــوالت تراریختــه دارنــد
گفــت :اگــر مطالــب بــدون غــرضورزی و در فضایــی علمــی مطــرح
شــود مطمئنــا بچــه هــا کنجکاوتــر بــه دنبــال کشــف وقایــع علمــی
میرونــد.
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گزارش تصویری دانش آموزان دبیرستان دخرتانه نخبگان
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سلسله نشستهای صمیامنه ریاست پژوهشگاه با کارکنان بخشهای
مختلف برگزار شد
• رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در جلسه با بخش
زیستشناسی سامانهها  :با خالقیت و افزایش بهره وری از
دشواریهای تحریم عبور می کنیم.

وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها بر ضرورت تالش و
نوآوری هر چه بیشتر برای عبور از مشکالت و کمبودها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
نیراعظم خوش خلق سیما که در چارچوب دیدارهای دورهای با اعضای
هیات علمی و محققان بخشهای مختلف پژوهشگاه در بخش
زیستشناسیسامانهها سخن می گفت با اشاره به آغاز ماه محرم و ایام
سوگواری سید و ساالر شهیدان اظهار داشت :از خدا میخواهم توفیق
کار حسینی را به همه ما عنایت فرماید .تحریمها و محدودیتهایی
که به کشور تحمیل شده مشابه شرایط جنگ است و ضرورت دارد
متناسب با این شرایط با تالش و خالقیت مضاعف ،بیشترین بهرهروی
و حداکثر صرفهجویی در منابع را داشته باشیم .وی خاطرنشان کرد:
عبور از مشکالت مستلزم بهرهگیری از خرد جمعی است و در این راستا
از پیشنهادها و طرحهای نوآورانه تمام همکاران استقبال میکنیم .در
این جلسه همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی و محققان بخش
به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

میشود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
نیراعظم خوشخلقسیما که در چارچوب دیدارهای دورهای با اعضای
هیات علمی و محققان بخشهای مختلف پژوهشگاه در بخش
زیستشناسی میکروبی سخن می گفت با تسلیت فرا رسیدن ماه
محرم و ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان اظهار داشت :باید با یاد
امام حسین (ع) انقالبی در فعالیتهایمان ایجاد کنیم تا بتوانیم در
کنار هم از شرایط سخت موجود عبور کنیم .کار کردن و کارآفرینی
کردن در شرایط دشوار کنونی خدمت بزرگی است که شما محققان
انجام میدهید و قطعا پاداش عظیمی نزد خدا خواهد داشت.
وی با بیان این که تحریمها و محدودیتهای فعلی شرایطی مشابه
روزهای دفاع مقدس را به مردم ما تحمیل کرده تاکید کرد باید با
برنامه ریزی ای متناسب با شرایط جنگی ،حداکثر توان و ظرفیت
خود را برای غلبه بر مشکالت و کمبودها به کار بگیریم و با ارائه
ایدههای خالقانه نهایت صرفهجویی را در هزینهها انجام دهیم.
خوشخلقسیما با تقدیر از دستاوردهای کاربردی بخش بیوتکنولوژی
میکروبی پژوهشگاه تاکید کرد :باید در کنار فعالیتهای موفق
تحقیقاتی خود برای معرفی هر چه بیشتر دستاوردها و توانمندیهای
خود به مردم ،مسووالن و دستگاههای ذیربط نیز تالش کنیم و
دستاوردهایی مثل شناسایی علت زوال جنگلهای بلوط کشور و
روش احیای این جنگلها را از ابعاد مختلف اطالعرسانی کنیم.
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به واگذاری بودجه
بخشها به روسای بخش که به تدریج به محققان هر بخش تفویظ
خواهد شد ،تصریح کرد از بخشهای تحقیقاتی انتظار میرود
بودجه مورد نیاز بخشی از طرحهای خود را با جلب مشارکت بخش
خصوصی در پروژهها تامین کنند .در این جلسه همچنین دکتر مریم

• رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در جلسه با بخش
بیوتکنولوژی میکروبی :تحقیقات پژوهشگاه باید معطوف به
دستاوردهای قابل تجاریسازی باشد.
وی با تاکید بر این که فعالیتهای پژوهشگاه باید در جهت کمک
به مردم و نظام باشد از محققان خواست پروژههایی ارائه کنند
که به دستاوردهای قابل تجاری سازی و موثر در  GDPکشور ختم
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هاشمی ،رییس بخش و تعدادی از اعضای هیات علمی و محققان
بخش به بیان گزارشی از فعالیتها و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات
خود پرداختند.

• رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تاکید کرد :گسترش
استقالل مدیریت مالی از سطح بخشها به اعضای هیات علمی
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بر گسترش مدیریت
منابع مالی از روسای بخشهای تحقیقاتی به اعضای هیات
علمی پژوهشگاه تاکید کرد .به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما که در راستای
نشستهای دورهای در بخشهای مختلف تحقیقاتی در جمع
اعضای هیات علمی و محققان بخش کشت بافت و سلول پژوهشگاه
سخن می گفت با اشاره به استقالل بخشهای تحقیقاتی در مدیریت
اعتبارات تخصیص یافته به هر بخش اظهار داشت :به منظور ارتقای
هر چه بیشتر توان مدیریتی اعضای هیات علمی پژوهشگاه باید به
تدریج استقالل مدیریت منابع به سطح اعضای هیات علمی گسترش
یابد یعنی هر یک از اعضای هیات علمی بتوانند منابع مالی در
اختیار خود را مدیریت کنند .وی در ادامه با اشاره به محدودیتها
و مشکالت ناشی از تحریمها بر ضرورت صرفهجویی حداکثری در
مصرف ملزومات آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای نوآورانه در جهت
عبور از شرایط دشوار کنونی تاکید کرد.
• رییس بخش فیزیولوژی ملکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
اعالم کرد :آمادگی پژوهشگاه برای ایجاد زنجیره کامل ارزش سورگوم
و ارزن و گرسهای علوفهای
رییس بخش فیزیولوژی ملکولی پژوهشـگاه بیوتکنولوژِی کشـاورزی
بـا تاکیـد بر همکاری و ارتبـاط نزدیک بخش فیزیولـوژی مولکولی با
موسسـات پژوهشـی و متقاضیان فناوری اعالم کـرد :عالوه بر تعامل
ABRII Institute | 42

و همـکاری مناسـب در حوزههایـی مثـل ایجـاد ارزش افـزوده از
جلبـک ،تولیـد رنگدانههای طبیعی و  ...با موسسـات و سـازمانهای
ذی ربـط  ،آمادگـی داریـم بـرای ایجـاد زنجیـره کامل ارزش سـورگوم
و ارزن و گراسهـای علوفـهای هـم بـا متقاضیان همـکاری داریم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
دکتـر بابـک ناخـدا کـه در جریـان بازدیـد و نشسـت دورهای دکتـر
خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه در جمـع اعضـای هیـات علمی،
کارشناسـان و محققـان بخـش فیزیولوژی ملکولی پژوهشـگاه سـخن
مـی گفـت خاطرنشـان کـرد :این بخش ارتبـاط خوبی با سـازمانها و
شـرکتهای خصوصـی و مجتمعهـای بزرگ کشـت و صنعت کشـور
بـرای واگـذاری فناوریهایـی مثـل تولیـد گیاهان علوفـهای جایگزین
دارد و بیشـتر طرحهـای تحقیقاتـی اعضـای هیـات علمـی بخـش
متقاضیانـی را در بخـش خصوصـی یـا سـازمانهای ذیربـط دولتـی
جلـب کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه گرایـش فزاینـده جامعه و به تبع آن صنعت کشـور
بـه سـمت محصـوالت سـالم از جملـه اسـتفاده از رنگهـای طبیعی
گفـت :در ایـن راسـتا تالشهـای خوبـی در بخـش در حـال انجـام
اسـت و کارهـای مشـترکی هـم در زمینـه ایجـاد ارزش افـزوده از
میکروجلبکهـا بـا موسسـه شـیالت داریـم.
ناخدا با اشاره به تاکید وزارت جهاد کشاورزی بر همکاری موسسات
تحقیقاتی زیر مجموعه سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
اظهار داشت :بخش فیزیولوژی مولکولی تالش کرده بیشترین تعامل
و همکاری را با موسسات پژوهشی تابعه سازمان داشته باشد و
در این ارتباط در حال تدوین سه پروپوزال همکاری مشترک در
زمینه گراسهای علوفهای با موسسه تحقیقات دیم و همچنین
همکاری پژوهشی با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و
موسسه تحقیقات علوم دامی هستیم.
دکتر خوشخلقسیما هم در این جلسه پس از استماع گزارش و
نظرات اعضای هیات علمی و محققان بخش بر ضرورت هم افزایی
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ظرفیتها و ارائه دیدگاههای جدید و خالقانه به منظور صرفهجویی
و ارتقای بهرهوری فعالیتها خصوصا در شرایط سخت تحریمها
تاکید کرد :امروز با فشارها و تحریمهای شدیدی که به کشور اعمال
می شود در شرایطی مشابه جنگ قرار داریم و در عین حال با
همه سختی ها و محدودیتهایی که به همه وارد میشود با صبر
و استقامت از عزت ایران و ایرانی دفاع میکنیم .برای عبور از این
سختی ها همه باید یکپارچه شویم و با شناسایی دقیق اولویتها
و استفاده از خالقیت و نوآوری خود هزینه ها را به حداقل ممکن
کاهش دهیم.

• تدوین استانداردهای نانوی بخش کشاورزی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی
رییس بخش تحقیقات نانو پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید
بر اهمیت استاندارد از تالش محققان بخش در تدوین استانداردهای
مربوط به فناوری نانو در حوزه کشاورزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
مامنی که در نشست دورهای ریاست پژوهشگاه با اعضای هیات
علمی و محققان بخش تحقیقات نانو پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی سخن می گفت خاطرنشان کرد :با توجه به این که هیچ
استانداردی برای محصوالت نانو مرتبط با بخش کشاورزی از قبیل
نانوسموم ،نانوکودها و  ...در سازمان ملی استاندارد وجود دارد در
تالشیم استانداردهایی را در این زمینه تدوین و به سازمان استاندارد
ارائه کنیم.
وی تصریح کرد :استانداردهای پیشنهادی در سازمان استاندارد
ارزیابی و در صورت تایید به نام پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
ثبت میشوند.
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی هم با تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و
ساالر شهیدان بر ضرورت درس آموزی از حماسه حسینی و وفاداری
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و امانتداری حضرت ابوالفضل و دیگر یاران امام (ع) اظهار داشت:
باید با یاد امام حسین (ع) انقالبی در فعالیتهایمان ایجاد کنیم تا
بتوانیم در کنار هم از شرایط سخت موجود عبور کنیم.
وی با بیان این که تحریمها و محدودیتهای فعلی شرایطی مشابه
روزهای دفاع مقدس را به مردم ما تحمیل کرده تاکید کرد باید با
برنامهریزی ای متناسب با شرایط جنگی ،حداکثر توان و ظرفیت
خود را برای غلبه بر مشکالت و کمبودها به کار بگیریم و نه از سر
وظیفه که با نهایت عشق و تعهد کار کنیم.
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین با اشاره به این که
در شرایط فعلی به رغم تحریمها و مشکالت زمینه خوبی برای ارائه
ایدهها و طرحهای ابتکاری در زمینه نانو وجود دارد اظهار داشت:
مراجعات متعددی از شرکتها برای رفع نیازهایشان داریم که باید
در شرایط رقابتیای که در این حوزه وجود دارد در اسرع وقت
نسبت به ارایه ایدههای جدید اقدام کنیم.
وی در ادامه بر ضرورت گسترش فرهنگ مناسب کار و تحقیق در
مراکز پژوهشی تاکید کرد و گفت :متاسفانه برخی بعد از اخذ دکتری
دیگر تمایلی به پوشیدن روپوش آزمایشگاه ندارند در حالی که در
آزمایشگاه است که فکرهای جدید به ثمر میرسند و محصوالت و
فرصتهای جدید کار خلق میشوند.
خوشخلقسیما در پایان از محققان بخش نانو خواست با ارائه
ایدههای خالقانه نهایت صرفهجویی را در هزینهها انجام دهند.در
ادامه این جلسه همچنین تعدادی از اعضای هیات علمی و محققان
بخش به بیان گزارشی از فعالیتها و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات
خود پرداختند.

• رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی :جنگ اقتصادی عرصه
بروز خالقیتهاست
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،شرایط سخت کنونی و
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اوجگیری تحریم های خارجی را فرصتی برای بروز خالقیت و نوآوری
در حوزههای مختلف عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
نیراعظم خوشخلقسیما که در راستای بازدید دورهای از واحدهای
مختلف پژوهشگاه در جمع کارکنان بخش اداری  -مالی سخن می
گفت با تسلیت ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان امام حسین (ع)
اظهار داشت :کشور ما امروز درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی
است که ایجاب می کند همانند دوران دفاع مقدس آحاد مردم با
اتحاد و همدلی برای گذر از این شرایط در کنار هم باشند.
وی خاطرنشان کرد :همه ما باید با نوآوری و ارائه پیشنهادهایی که
به صرفه جویی در هزینهها به ویژه کاهش مواد شیمیایی مصرفی در
آزمایشگاهها منجر میشود در عبور از دشواریها و محدودیتهای
ناشی از تحریمها ایفای نقش کنیم.
در ادامه این جلسه دکتر فواد مرادی ،سرپرست امور اداری و
پشتیبانی پژوهشگاه و جمعی از مدیران و کارکنان بخش ضمن
گزارش فعالیتهای صورت گرفته به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات
خود پرداختند
• سیبزمینی تراریخته ،اوایل سال آینده آماده اخذ مجوز است/
هفت رخداد گلرنگ تراریخته به آزمایش گلخانهای رسید
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به موفقیت
محققان بخش مهندسی ژنتیک پژوهشگاه در دستیابی به بیش از
 147رخداد تراریخته در ارقام مختلف گیاهی ابراز امیدواری کرد که
سیبزمینی تراریخته اوایل سال آینده آماده اخذ مجوز تایید شود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
نیراعظم خوشخلقسیما که در راستای نشستهای دورهای خود
در جمع محققان بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
پژوهشگاه سخن می گفت با تقدیر از تالشها و دستاوردهای این
بخش بر ضرورت تسریع در روند پژوهشهای در حال انجام به
منظور بهرهمندی هر چه بیشتر کشاورزان از نتایج این تحقیقات و

تولید ارقام تراریخته پس از اخذ مجوزهای الزم تاکید کرد.
وی در ادامه با بیان این که تحریم های شدید اعمال شده علیه ایران
بیش از هر چیز معیشت و سفره مردم را نشانه رفتهاند بر ضرورت
همدلی و همفکری محققان به منظور صرفه جویی حداکثری و
بهرهبرداری بهینه از منابع موجود و تالش برای جلب مشارکت و
جذب منابع مالی از متقاضیان فناوریها و دستاوردهای تحقیقاتی
پژوهشگاه تاکید کرد.

دکتر بهزاد قره یاضی ،رییس بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و
ایمنی زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم با اعالم این
که در حال حاضر  26طرح و پروژه تحقیقاتی در این بخش در حال
اجراست اظهار داشت :در این بخش تالش داریم از پیشرفتهترین
فناوریهای روز از جمله کریسپر برای ایجاد ارقام مختلف محصوالت
کشاورزی با صفات برتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به دستیابی محققان بخش به ارقام متنوع گیاهی حاصل
از حدود  147رخداد تراریخته اظهار داشت :بیشترین این رخدادها
مربوط به برنج و سیبزمینی و کلزا است و عالوه بر آن هفت
رخداد مختلف گلرنگ تراریخته را در مرحله تحقیقات گلخانهای و
چهار رقم دیگر را در مرحله تحقیقات آزمایشگاهی داریم .البته روی
سایر ارقام مثل گیاهان زینتی ،ذرت و  ...هم کار میکنیم.

از همکاران ،دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست میشود تا مطالب علمی خود را
در قالب خبر به پست الکترونیک newsletter@abrii.ac.ir :ارسال فرمایند.
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در رساله دکرتی محقق ایرانی محقق شد:

آنالیز ژنتیکی و مولکولی ترایکم و ریشههای مویین گیاهان

دانـش آموختـه ایرانـی دانشـگاه کلـن آلمـان در تحقیقات رسـالهاش
موفـق بـه آنالیـز ژنتیکـی و ملکولـی ترایکـم و ریشـههای مویین در
گیـاه مـدل ژنتیکـی آرابیس آلپینـا ( )Arabis alpinaشـد.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،دکتر
مونـا ماپـار در سـخنرانی علمـی خـود در جمـع اسـاتید و محققان و
دانشـجویان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی اظهار داشـت :در
ایـن پـروژه علاوه بر ارزیابـی مکانیسـمهای ژنتیکی دخیل در رشـد
و نمـو ترایکمھـا و ریشـههای مویین طـی تکامل ،روابـط ژنتیکی
پیچیـده بیـن ژنهـا نیـز مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
دانشآموختــه بورســیه دکتــری موسســه مکــس پالنــک
آلمــان خاطرنشــان کــرد :نتایــج رســاله دکتــری
مــن در دانشــگاه کلــن کــه زیرنظــر پروفســور
 Martin Hülskampانجــام شــده نشــان داد
کــه ژنتیــک دخیــل در الگــوی رشــد ترایکمهــا
و ریشــههای موییــن طــی تکامــل ،تغییــرات
تنظیمــی قابــل توجهــی داشــته کــه باعــث تغیی ـرات
فنوتیپــی قابــل مشــاهدهای شــده اســت.
ضمنـا ارزیابـی روابـط پیچیـده بیـن ژنهـای دخیـل در الگـوی
رویـش ایـن دو صفت نشـان داد که میـزان بیان ژنها تاثیر شـگرفی
بـر تنظیمـات ژنتیکـی مربـوط به آنهـا دارد
محقـق پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه ایـن کـه
نتیجـه ایـن تحقیـق در مجله مقـاالت آکادمی ملـی علوم ایاالت
متحـده آمریـکا ( )PNASبـا ایمپکـت فاکتـور  9.5و اچ
ایندکـس  699چـاپ شـده اسـت اظهـار داشـت :بـا
توجـه بـه نقش بنیادی ریشـه در ایجـاد مقاومت
بـه خشـکی امیـدوارم تحقیقـات و تجربیات
من در شـناخت بیشـتر ریشـه در پروژه
مهندسـی ریشـه برنـج بـرای تحمـل بـه
خشـکی کـه در پژوهشـگاه بیوتکنولـوی
کشـاورزی در حـال اجراسـت موثـر باشـد.
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ارائه سخرنانی علمی دکرت وحیدی:

ارائه سخرنانی علمی دکرت معتمدی :

کاربرد هیدروژلها در تثبیت موثر آنزیمها
در ادامــه سلســله ســخنرانیهای علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،عضــو هیــات علمــی
بخــش نانوفنــاوری پژوهشــگاه در ســخنرانی
امــروز بــه تشــریح کاربــرد هیــدروژل
نانوکامپوزیتهــای جدیــد ســاخته
شــده بــر پایــه پلیمرهــای طبیعــی
در تثبیــت مؤثــر آنزیمهــا
پرداخــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،دکتــر الهــه
معتمــدی کــه
بــا موضــوع
کاربرد

هیدروژلها
در تثبیــت آنزیــم در
آمفــی تئاتــر پژوهشــگاه
کشــاورزی
بیوتکنولــوژی
ســخن میگفــت ،خاطرنشــان کــرد:
امــروزه کاربــرد آنزیمهــا در فرآیندهــای
صنعتــی مختلــف توســعه چشــمگیری یافتــه،
امــا بــه رغــم مزایــای گوناگــون اســتفاده از ایــن
ترکیبــات ،عمــر کوتــاه و پایــداری کــم ،دشــواریهای
بازیابــی مجــدد و فرآینــد خالصســازی از محدودیتهــای اصلــی
آنزیمهــا در صنایــع بــه حســاب مــی آیــد .از اینــرو کاربــرد
بســترهای مختلــف جهــت تثبیــت آنزیــم بــا هــدف افزایــش عمــر
و جداســازی بهتــر و راحتتــر آنزیــم ،افزایــش ســطح تمــاس آن
بــا مــواد اولیــه ،جلوگیــری از تجمــع و افزایــش پایــداری ســاختار
ســه بعــدی و جلوگیــری از غیــر فعــال شــدن آنزیــم در شــرایط
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محیطــی ماننــد دمــا و  pHبــاال و یــا حضــور اکســیدانها در
ســالهای اخیــر بســیار مــورد توجــه محققــان بــوده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از کاندیداهــای مناســب بــه عنــوان
بســتر ب ـرای تثبیــت آنزیــم هــا ،نانوســاختارهای پلیمــری هســتند،
تصریــح کــرد :یکــی از شــاخههای بســیار مهــم در علــوم پلیمــری،
هیدروژلهــا هســتند کــه بــه عنــوان شــبکههای ســه بعــدی از
زنجیرههــای پلیمــری تعریــف میشــوند و از طریــق اتصــاالت
عرضــی و بــا اســتفاده از واکنــش پلیمریزاســیون یــک یــا چنــد
نــوع مونومــر ایجــاد میشــوند و توانایــی باالیــی ب ـرای جــذب و
نگهــداری آب دارنــد.
قابلیــت هیدروژلهــا بــرای جــذب آب از گروههــای عاملــی
آبدوســتی کــه بــه زنجیــره پایــه اتصــال یافتهانــد ،بــهوجــود
میآیــد و نامحلــول بــودن آنهــا در آب بــه دلیــل اتصــاالت عرضــی
بیــن زنجیرههــای اصلــی اســت.
معتمــدی بــا اشــاره بــه ایــن کــه هیدروژلهــا میتواننــد منشــأ
طبیعــی یــا ســنتزی داشــته باشــند ،اظهــار داشــت :هیدروژلهــای
طبیعــی شــامل گروههــای پلیســاکاریدی و هیدروژلهــای بــر
پایــه پروتئیــن هســتند و بــه دلیــل زیستســازگاری ،ارزان بــودن،
تنــوع و گســتردگی آنهــا مــورد توجــه هســتند.
وی خاطرنشــان کــرد، :تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اســتفاده
از نانوســاختارهای هیــدروژل ب ـرای تثبیــت و پایدارســازی آنزیــم
نهتنهــا باعــث افزایــش پایــداری آنزیــم میشــود بلکــه ســایر
خــواص آن بــهعنــوان یــک سیســتم نانوکاتالیســت زیســتی ،را هــم
تقویــت میکنــد .ب ـرای مثــال هیدروژلهــا میتواننــد بــا فراهــم
کــردن ســطح ویــژه بــاال موجــب افزایــش ظرفیــت بارگــذاری آنزیــم
شــوند و همچنیــن بهبــود فعالیــت آنزیــم در گســتره وســیعی از
دمــا pH ،و حاللهــای آلــی را ســبب شــوند.
معتمــدی تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر امــکان جداســازی آســان
بــا اســتفاده از ترکیبــات مغناطیســی و افزایــش ســرعت انتقــال
الکتــرون و افزایــش قابلیــت اســتفاده مجــدد آنزیــم نیــز بــه
عنــوان مزایــای اســتفاده از بســترهای هیــدروژل بــرای تثبیــت
آنزیــم بــه حســاب میآینــد.

ترشیح ردیابی منشاء گاوهای مدرن از طریق ژنومیکس باستانی

سخنرانی علمی دکتر سید محمد فرهاد وحیدی از پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری که با موضوع ردیابی منشاء گاوهای مدرن از
طریق ژنومیکس باستان ،در  26آبان  98در آمفی تئاتر پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :مطالعات قبلی نشان داده که (Aurochs (Bos
 )primigeniusاجداد گاوهای بدون کوهان ( )Bos taurusو کوهان
دار یا زبو ( )Bos indicusامروزی هستند که به ترتیب در منطقه
هالل بارور ( )Fertile crescentدر خاور نزدیک و دره سند (Indus
 )Valleyدر کشور پاکستان کنونی اهلی شدهاند.
دکتر وحیدی تصریح کرد :مطالعات گذشته نشان داده شده که آمیختگی
فراگیری بین این دو گونه گاو در منطقه جنوب غرب آسیا اتفاق افتاده
است و دلیل این آمیختگی امکان مطالعات گاوهای اولیه ازطریق تجزیه
تحلیل نمونههای مدرن و پاسخ به سواالتی همچون زمان آغاز آمیختگی
بین این دو گونه در این منطقه و اینکه آیا این اتفاق یک پدیده فعال
گسسته ( )Discrete active processبوده و بدلیل سازگاری و با دخالت
انسان صورت گرفته و یا اینکه یک انتشار غیرفعال ()Passive diffusion
بوده و در طی چند هزاره اتفاق افتاده است  ،وجود نداشت .با ظهور روش
های پیشرفته تعیین توالی ( )Next Generation Sequencingو مطالعه
نمونه های  DNAباستانی ،عمق زمانی مطالعات جمعیتی افزایش یافته و
امکان پاسخگویی به این قبیل سواالت امکان پذیر شده است .در یکی از
مطالعات اخیر  67نمونه گاو باستانی (حاوی  6نمونه از  )Aurochsمربوط
به عصرهای  Neolitic، Bronze، Iron، Post Ironو نمونه برداری شده از
برخی سایتهای باستانی کشف شده در ایران ،ترکیه ( ،)Anatoliaبالکان
(یونان و صربستان) ،آسیای مرکزی (ازبکستان ،ترکمنستان ،ارمنستان)،
گرجستان ،عراق و قسمت های جنوبی شامات ( ،)Southern Levantدر
تلفیق با نمونه گاوهای مدرن امروزی مورد مطالعه قرار گرفت.
وی با بیان این که گاو زبو حدود  8000سال پیش اهلی شده و عموماً در
مناطق خشک و گرمسیری جهان پراکنده و نسبت به این شرایط آب و
هوایی مقاوم می باشد .مطالعه این مجموعه داده طی یک دوره 9000
ساله نشان داد که علی رغم شواهد باستانی برای ارتباط بین تمدنها در
منطقه هالل بارور  ،نفوذ ژنوم زبو ( )Zebu introgressionدر گاوهای
جنوب غرب آسیا فقط از  4000سال قبل به بعد قابل مشاهده است و قبل
تر از آن هیچ آثاری از این نفوذ دیده نمی شود .از طرفی مطالعه شجره
مادری از طریق آنالیز توالی ژنوم میتوکندریایی ( )mtDNAنشاندهنده
غالبیت کامل هاپلوتایپهای مشاهده شده در گاو  Bos taurusدر این

ناحیه بود که حاکی از نفوذ ژنوم گاو زبو از طریق حیوانات
نر میباشد.
وحیدی اظهار داشت :با توجه به اینکه نفوذ
ژنوم گسترده بوده ،از طریق حیوانات نر
صورت گرفته و نیز در یک فاصله
زمانی محدود اتفاق افتاده است
 ،یعنی از زمان اهلی شدن گاو
زبوتا  4000سال بعد از آن هیچ
آثاری از نفوذ ژنوم این گونه در جنوب
غرب آسیا مشاهده نشده و بعد
از این دوره اثرات نفوذ به
صورت شارپ قابل
مشاهده است
و همچنین
جهت نفوذ
صرفاً از
شرق به غرب
نبوده و به طور
مثال در ژنوم گاوهای
منطقه شامات ( )Levantدر
حاشیه غربی خاور نزدیک با غلظت
بیشتری مشاهده میشود ،استنباط
میگردد که این پدیده با دخالت انسان صورت
گرفته و یک پدیده انتشار غیر فعال نبوده است.
پدیده نفوذ ژنوم گاو زبو از لحاظ باستانشناسی با آغاز
یک دوره خشکسالی که در  4200سال قبل در این منطقه رخ
داده قابل شبیهسازی است .این خشکسالی چند قرنی با زوال و سقوط
تمدنهایی همچون تمدن بین النهرین و مصر در منطقه هالل برور
و تمدن دره سِ ند ارتباط داشته است و تمام گلهداران در جنوب غرب
و آسیای مرکزی را تحت تاثیر قرار داده است .کاهش تعداد زیادی از
گاوهای موجود در این منطقه بدلیل شرایط بد آب و هوایی و خشکسالی
و احیا مجدد گلهها با استفاده از گاوهای زبو که مقاومت زیادی نسبت به
این شرایط سخت داشتهاند میتواند یکی از فاکتورهای مهم در گسترش
جهانی ژنوم گاو زبو باشد که تا به امروزه نیز ادامه یافته است.
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در قالب یک پروژه جایگزین رسبازی در پژوهشگاه انجام شد:

ارائه سخرنانی علمی دکرت اسدی آبکنار :

"ذخایر ژنتیکی درختان میوه در شامل کشور؛ تنوع ژنتیکی و کاربرد آن"
در راســتای برگــزاری ســخنرانی هــای علمــی ،دومیــن
ســخنرانی در روز ســه شــنبه 23مهــر مــاه ،98بــا
حضــور شــماری از اعضــای هیــات علمــی و
پژوهشــگران موسســه هــای پژوهشــی
اســتان گیــان ،در دفتــر ریاســت
پژوهشــکده بیوتکنولــوزی جانــوری
در رشــت برگــزار شــد .ســخنران
ایــن نشســت علمــی ،آقــای دکتــر
اســد اســدی آبکنــار؛ عضــو هیــات
علمــی بخــش کشــت بافــت
گیاهــی پژوهشــکده
بیوتکنولوژی
جانــوری بــود کــه
ســخنرانی خــود را
بــا موضــوع "ذخایــر
ژنتیکــی درختــان میــوه در
شــمال کشــور؛ تنــوع ژنتیکــی
و کاربــرد آن" بــرای حاضــران ارائــه
داد .چکیــدهای از ایــن ســخنرانی در ادامــه
میآیــد؛ در شــمال ایــران ،ســابقه تاریخــی و

طوالنــی در کاشــت و پــرورش درختــان میــوه معتدلــه و حتــی
برخــی از درختــان نیمــه گرمســیری وجــود دارد .انــواع وحشــی
و ژنوتیپهــای اهلــی بســیاری از درختــان میــوه ماننــد گالبــی
محلــی (خــوج) ،خرمالــو ،انــار (انــار تــرش) ،زیتــون ،شــاه بلــوط،
ازگیــل ،ســیب ،میوههــای آجیلــی و هســته دارهــا در تمامــی
مناطــق شــمال ایــران ،نواحــی جلگــهای ،کوهپایــهای و ســاحلی
پراکنــده بــوده و اهمیــت اقتصــادی چشــمگیری دارنــد .بــه
منظورهــای مختلــف شــامل اســتفاده در بهنــژادی و توســعه
رقمهــا ،حفــظ و نگهــداری ژرم پالســم و همچنیــن کاشــت و
پــرورش ،میبایســت بــه طــور همــه جانبــه و علمــی بــر روی
ایــن ذخایــر طبیعــی مطالعــه انجــام شــود .در یــک دهــه گذشــته
در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه شــمال کشــور
(رشــت) ،ویژگیهــای مورفولوژیکــی و پرمولوژیکــی ایــن درختــان
بومــی مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه اســت .نشــانگرهای مولکولــی
ماننــد  SSR، ISSRو  AFLPبــرای بررســیهای تنــوع مولکولــی
ژنوتیپهــا و گونههــای آنهــا بــه کار رفتنــد .در ایــن ســخنرانی
نتیجــه ایــن بررســیها بــه همــراه اهمیــت حفــظ و نگهــداری
درختــان میــوه بومــی شــمال کشــور و جنبههــای مختلــف اســتفاده
تجــاری و اقتصــادی آنهــا ارائــه گردیــد.

همکار گرامی جناب آقای حسن باستانی
ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض
میمناییم .انــدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژههـا
منیگنجـد .از خداونـد متعـال ،بـرای آن مرحـوم ،شـادی روح و برای شام و
خانـواده محرتمتان ،صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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پائیز 139۸

مطالعه تنوع فیلوژنتیکی باکرتیهای خاکهای آلوده به نفت و بررسی توانایی
جنسهای باکرتیهای مختلف در تجزیه ترکیبات هیدروکربنی
یکـــی از دانـــش آموختـــگان مشـــمول طـــرح بهرهمنـــدی دانـــش
آموخت ــگان برترِدانش ــگاهی از تس ــهیالت خدم ــت نظ ــام وظیف ــۀ در
پ ــروژه س ــربازی خ ــود مطالع ــه تن ــوع فیلوژنتیک ــی باکتریه ــای
خاکهـــای آلـــوده بـــه نفـــت و بررســـی توانایـــی جنسهـــای
باکتریهـــای مختلـــف در تجزیـــه ترکیبـــات هیدروکربنـــی را
بررســـی میکنـــد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
علــی عبــادی در جلســه دفاعیــه پــروژه خــود در قالــب پــروژه
جایگزیــن خدمــت وظیفــه وی ارائــه شــده اســت بــا عنــوان
مطالعــه تنــوع فیلوژنتیکــی باکتریهــای خاکهــای آلــوده بــه
نفــت و بررســی توانایــی جنسهــای باکتریهــای مختلــف در
تجزیــه ترکیبــات هیدروکربنــی میباشــد ،اظهــار داشــت :آلودگــی
منابــع طبیعــی بــه فرآوردههــای نفتــی ،اث ـرات زیســت محیطــی
و اقتصــادی زیانبــاری را بــه دنبــال دارد .پاالیــش زیســتی منابــع
آلــوده بــه ترکیبــات نفتــی راهــکاری مناســب بــرای پاکســازی
ایــن منابــع میباشــد کــه در ایــن فرآینــد ریزجانــداران و بــه
ویــژه باکتریهــا نقــش کلیــدی در تجزیــه ترکیبــات هیدروکربنــی
ایفــا میکننــد .مطالعــه تنــوع باکتریهــای خاکهــای آلــوده
بــه نفــت و تهیــه و بهینهســازی مخلــوط میکروبــی متشــکل از
جدایههایــی بــا توانایــی بــاال در تجزیــه اجــزای مختلــف نفــت
میتوانــد در افزایــش کارایــی ایــن فرآینــد موثــر باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مطالعــه بررســی  147جدایــه بدســت
آمــده از خاکهــای آلــوده  4منطقــه پاالیشــگاهی مهــم کشــور از
نظــر صفــات تــوان تجزیــه ،میـزان تولیــد بیوســورفکتانت و میـزان
فعالیــت آنزیمــی مــورد بررســی ق ـرار گرفتنــد کــه از میــان آنهــا
 25جدایــه برتــر ب ـرای بررس ـیهای بیشــتر و سلکســیون انتخــاب
شــدند کــه براســاس نتایــج بدســت امــده از ایــن مرحلــه 10
جدایــه حاثــز ش ـرایط شــناخته شــدند کــه عمدتــا بــه جنسهــای
ســودوموناس و باســیلوس متعلــق بودنــد.

عبـــادی تصریـــح کـــرد :در ادامـــه ســـه
مخلـــوط میکروبـــی از جدایههـــای
برت ــر تهی ــه ش ــد و بررس ــی ت ــوان
تجزیهکنندگ ــی آنه ــا نش ــان
داد مخل ــوط ایج ــاد ش ــده
توانایـــی تجزیـــه بیـــش
از  51درصـــد از آالینـــده
هـــای نفتـــی را دارد .براســـاس
بررســـیهای بـــه عمـــل
آم ــده مش ــخص ش ــد ک ــه
تـــوان مخلوطهـــای
میکروبی
در تجزیـــه
آالیندههای
نفتـــی نســـبت
بـــه تـــک جدایههـــا
بیشـــتر اســـت .در ضمـــن
برهمکنـــش بیـــن جدایههـــای
تشـــکیل دهنـــده مخلـــوط
میکروبـــی تاثیـــر بســـزایی در افزایـــش
یـــا کاهـــش تـــوان تجزیـــه کنندگـــی آن
دارد ،بایـــد در اجـــرای فرآینـــد پاالیـــش
میکروبـــی مکانهـــای آلـــوده بایـــد مدنظـــر قـــرار گیـــرد.
عبــادی در پایــان گفــت :نتایــج تحقیقــات انجــام شــده در قالــب
پــروژه مصــوب پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی (با راهنمایـــی
خانــم دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما) امــکان بــه کارگیــری
جدایههــای بدســت آمــده جهــت پاکســازی آلودگیهــای نفتــی
در محیــط زیســت وجــود دارد.
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حسگرهای قابل حمل مبتنی بر نانوذرات اکسید گرافن اکسید برای ارزیابی
الهه معتمدی
کمبودهای غذایی در محصوالت زراعی				
توســعه فناوریهــای نوآورانــه بـرای شناســایی ســریع نشــانگرهای
زیســتی مرتبــط بــا کمبودهــای غذایــی در محصــوالت کشــاورزی
بســیار مــورد نیــاز صنایــع کشــاورزی اســت و میتوانــد آینــده
امنیــت غذایــی را تحــت تأثیــر ق ـرار دهــد .اخی ـرا گزارشــی مبنــی
بــر تهیــه حســگرهای قابــل حمــل مبتنــی بــر نانــوذرات اکســید
گرافــن ب ـرای ارزیابــی کمبــود عنصــر روی در محصــوالت زراعــی
در مجلــه  ACS NANOبــه چــاپ رســیده اســت .روی ( )Znیــک
مــاده مغــذی مهــم در گیاهــان اســت و کمبــود آن بــه کاهــش
ســامت ،کیفیــت و عملکــرد محصــوالت زراعــی منجــر میشــود.
اســاس کار ایــن سنســور ،تشــخیص mRNAهــای رمزکننــده
برخــی از اعضــای خانــواده ناقلیــن  ZIPتوســط نانــو الیههــای
اکســید گرافــن اســت .طبــق ایــن روش ،فرآینــد تشــخیص حســگر
بــر اســاس شــدت خروجــی نــور حاصــل از اندرکنــش نانــوذرات
پوشــش دهــی شــده بــا الیگونوکلئوتیــد و اکســید گرافــن در
غیــاب یــا حضــور یــک هــدف الیگونوکلئوتیــدی خــاص اســت.
ایــن حســگرها میتواننــد بــا اســتفاده از دوربیــن گوشــیهای
هوشــمند mRNA ،هــای موجــود در عصــاره  RNAگیاهــان را
تشــخیص دهنــد .بدیــن منظــور ،ابتــدا  RNAاســتخراج شــده
از گیــاه بــا نانــوذرات النتانیــد ( ،)UCNPsســایز متوســط 32
نانومتــر ،کــه بــا الیگونوکلئوتیــد پوشــشدار شــدهاند ،مخلــوط
میشــود تــا بــا توالــی مــورد نظــر ترکیــب شــود .ســپس اکســید
گرافــن بــه محیــط اضافــه شــده و نمونــه بــا منبــع لیــزر قابــل
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حمــل بــا طــول مــوج  980نانومتــر تابــش داده میشــود .خروجــی
فلورســانس توســط دوربیــن تلفــن هوشــمند تأییــد میشــود کــه
وجــود یــا عــدم توالــی  mRNAهــدف را تأییــد میکنــد .در غیــاب
الیگونوکلئوتیــد هــدف ،نانــوذرات النتانیــد پوش ـشدهی شــده از
طریــق پیوندهــای هیدروژنــی و جاذبههــای الکترواســتاتیک بــا
اکســید گرافــن پیونــد برقـرار میکننــد کــه ایــن باعــث کاهــش یــا
از بیــن رفتــن کامــل امــواج فلورســانس حاصــل از آنهــا میشــود.
چنانچــه الیگونوکلئوتیــد هــدف در نمونــه وجــود داشــته باشــد،
بــا رشــته مکمــل خــود بــر روی نانــوذرات اتصــال برق ـرار میکنــد
و مانــع تشــکیل پیونــد نانــوذرات بــا اکســید گرافــن میگــردد
و بنابرایــن شــدت نــور فلورســانس تغییــر نمیکنــد .مفهــوم
پایــه ایــن تکنیــک پیــش از ایــن ب ـرای تهیــه حســگرهایی جهــت
تشــخیص نشــانگرهای زیســتی  mRNAخــاص موجــود در بیمــاری
آلزایمــر و ســرطان پروســتات طراحــی شــده و ب ـرای اســتفاده در
پالســمای خــون نیــز بهینــه ســازی شدهاســت.
معرفــی ایــن حســگرهای دقیــق و بســیار حســاس بــرای تعییــن
وضعیــت مــواد مغــذی گیاهــان زراعــی و در نهایــت تســهیل
تصمیمــات مهــم مدیریــت اقتصــادی مــواد مغــذی بســیار کارآمــد
و مــورد نیــاز اســت .بــر ایــن اســاس میتــوان کمبــود عناصــر
مغــذی را در مراحــل اولیــه و بســرعت در گیاهــان تشــخیص داد
و بــا ارائــه راهکارهــای تغذیــه ای مناســب از کاهــش عملکــرد
محصــول جلوگیــری کــرده و کیفیــت و ســامت آن ـرا افزایــش داد.
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آیا پنبه تراریخته بر جمعیت باکرتیایی قابل کشت خاک تاثیر دارد؟
پنبــه ( )Gossypium sppبــه علــت اســتفاده در صنایــع نســاجی،
تولیــد روغــن و علوفــه ارزش اقتصــادی زیــادی دارد و از گیاهــان
زراعــی مهــم دنیــا اســت .پژمردگــی ورتیســلیومی (Verticillium
 )wiltیکــی از مهمتریــن بیماریهــای پنبــه و از مشــکالت اساســی
ب ـرای تولیــد تجــاری آن اســت .کنتــرل ایــن بیمارگــر گیاهــی بــه
وســیله قارچکــش مشــکل اســت .قــارچ بــه داخــل بافــت آونــد
چــوب نفــوذ میکنــد و میتوانــد بــه صــورت سیســتماتیک در
تمــام قســمتهای گیــاه گســترش پیــدا کنــد .کاشــت گیاهــان
تراریختــه بــا ویژگــی مقاومــت بــه آفــات و بیماریهــا بــه عنــوان
راهــی ایمــن ب ـرای محیــط زیســت توانایــی بالقــوه خوبــی ب ـرای
کاهــش مصــرف ســموم شــیمیایی در کشــاورزی دارد .بــر پایــه
گ ـزارش ســرویس بینالمللــی دســتیابی بــه کاربــرد بیوتکنولــوژی
در کشــاورزی ( ،)www.isaaa.orgتــا ســال  2016در حــدود 22
میلیــون هکتــار از زمینهــای زیــر کشــت پنبــه ( %64از کل) در
 14کشــور دنیــا بــه کشــت پنبــه تراریختــه اختصــاص دارد .کیتیــن
یکــی از اجــزای اصلــی دیــواره ســلولی قارچهــا اســت و آنزیــم
کیتینــاز موجــب تخریــب و شکســته شــدن پیوندهــای گلیکوزیــدی
موجــود در ســاختار کیتیــن میشــود .ژنهــای رمــز کننــده آنزیــم
کیتینــاز کاندیــدای مناســبی جهــت مهندســی ژنتیــک گیاهــان
جهــت افزایــش مقاومــت بــه بیمارگرهــای قارچــی هســتند.
بــر اســاس آزمونهــای گلخانــهای ،پنبــه حــاوی ژن  chiکــه در
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایـران ( )ABRIIتولیــد شــده
مقاومــت خوبــی نســبت بــه پژمردگــی آونــدی ورتیســیلیومی
نشــان داده اســت .چنانچــه ایــن گیــاه تراریختــه متابولیــت
جدیــدی را تولیــد و از طریــق ریشــه وارد خــاک کنــد ممکــن
اســت رشــد برخــی از میکروبهــا بویــژه در فضــای ریزوســفری
را تغییــر دهــد .اگرچــه گزارشهــا نشــان میدهنــد کــه تغییــر در
جمعیــت میکروبــی خــاک اطـراف ریشــه گیاهــان تراریختــه گــذرا
اســت ،آزمایــش ایــن همانــی متابولیتهــای هــر گیــاه تراریختــه
در مقایســه بــا والــد آن هم ـراه بــا بررســی تاثیــر کشــت آن بــر
جمعیتهــای میکروبــی خــاک نگرانیهــای احتمالــی مربــوط
بــه محیــط زیســت را کاهــش خواهــد داد .پژوهشــی بــا هــدف
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مطالعــه تاثیــر پنبــه تراریختــه رقــم کوکــر حــاوی ژن  chiلوبیــا بــر
جمعیتهــای باکتریایــی خــاک انجــام شــد .الیــن  R8بــه عنــوان
گیــاه تراریختــه حامــل ژن  chiحاصــل از چهــار بــار تالقــی درون
جمعیتــی و الیــن  1011بــه عنــوان شــاهد غیــر تراریختــه (تیــپ
وحشــی) در گلخانــه گیاهــان تراریختــه (ســطح ایمنــی  )2واقــع
در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایـران کشــت شــد .نمونـه
بــرداری از خــاک ناحیــه ریزوســفر و بالــک گیاهــان  60 ،30و 90
روزه انجــام شــد .تعییــن جمعیــت باکتــری کل و اکتینومیس ـتها
بــا اســتفاده از محیــط کشــت  ،TSAآب آگار و  ISP2انجــام شــد.
مــاده وراثتــی (دی ان ای) از یــک گــرم خــاک و بــا اســتفاده از
 Ultra Clean soil DNA kitاســتخراج شــد .از تکنیــک
)PCR–DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
 iبــرای نشــان دادن تنــوع باکتریایــی در نمونههــای خــاک
اســتفاده شــد .تعــداد کل باکتریهــای قابــل کشــت در نمونههــای
خــاک  106و  107واحــد تشــکیل دهنــده کلنــی ( )CFUدر هــر
گــرم خــاک خشــک بــه ترتیــب بــرای خــاک بالــک و ریزوســفر
بــود .تعــداد باکتــری کل و اکتینومیســتهای خــاک ریزوســفر
گیاهــان  30و  60روزه تراریختــه بیشــتر از شــاهد غیــر تراریختــه
بــود .اگرچــه در پایــان دوره رشــد ( 90روز پــس از کشــت بــذر)
جمعیــت باکتریایــی گیــاه تراریختــه و غیــر تراریختــه برابــر بــود.
بررســی مولکولــی بــر اســاس  PCR–DGGEنیــز الگــوی مشــابهای
را بــرای جمعیــت کل باکتریایــی و اکتینومیســتی مشــخص کــرد.
نتایــج ارائــه شــده در ایــن پژوهــش تفــاوت معن ـیداری را بیــن
تعــداد باکتــری کل و اکتینومیســتی موجــود در خــاک ریزوســفری
و بالــک پنبــه تراریختــه و غیــر تراریختــه در پایــان دوره رشــد
گیــاه ( 90روز) نشــان نــداد .عــاوه بــر ایــن بــه نظــر میرســد
دوره رشــد گیــاه تاثیــر قابــل توجــهای بــر جمعیــت باکتریایــی
دارد .ایــن پژوهــش تابســتان  1396در شــماره  2از دوره  10مجلــه
ایمنــی زیســتی منتشــر شــده اســت.
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ریزجلبکها به عنوان منابع اولیه اسیدهای چرب زنجیره بلند چند غیر اشباع
ناهید حسینزاده

اســیدهای چــرب امــگا  3بــا زنجیــره بلنــد ،بخــش قابــل توجهــی
از اســیدهای چــرب زنجیــره بلنــد چنــد غیــر اشــباع ()PUFA
را در لیپیدهــای دریایــی تشــکیل میدهنــد ،بــه طــور ســنتی
 n3 LC-PUFAاز منابــع ماهیــان دریایــی گرفتــه میشــوند
( Kaur، Chughو همــکاران  .)2014ریزجلبکهــا تولیــد
کننــدگان اصلــی  n3 PUFAهســتند ( Ward and Singh 2005،

 ، n3PUFAپتانســیل بســیار خوبــی بــرای تحــول بیوتکنولــوژی
در زمینههــای تغذیــه ،آبزیپــروری ،صنایــع دارویــی اســت
کــه از ســامتی انســان ،بازاریابــی جهانــی و محیــط زیســت
بهــره میبــرد (روزنبــرگ ،اویلــر و همــکاران  .)2008در حــال
حاضــر  ،اکثــر ریزجلبکهــای تجــاری امــگا  3متعلــق بــه
جنــس  Chromistaاســت .تولیــد کننــدگان تجــاری  EPAشــامل

Adarme-Vega، Lim et al. 2012، Martins، Custódio et al.

Nannochloropsis spp. ، Monodus subterraneus ، Nitzschia

 .)2013محتــوای  n3 PUFAآنهــا ســپس از طریــق جلبکهایــی
کــه توســط ماهیهــا خــورده میشــوند وارد زنجیــره غذایــی
میشــوند کــه در واقــع منبــع بعــدی امــگا  3اســت (آرتــز ،
بــرت و همــکاران  .)2009در ســالهای اخیــر ،تخریــب زیســتی
دریایــی ناشــی از صیــد بیــش از حــد ماهیگیــری همــراه بــا
افزایــش جمعیــت (کوهــن  ، )2003نگرانــی در مــورد یافتــن
منابــع پایــدار در جایگزینــی ماهــی را افزایــش داده اســت کــه
محدودیــت دیگــری بــرای طعــم و بــو ،ســمی و آالیندههــای
ســمی و ســرطانزا دارد .ایــن امــر تحقیقــات را بــه ســمت
ارزیابــی منابــع جایگزیــن مختلــف ســوق داده اســت ( Bhosale،
.)Rajabhoj et al. 2010
تجمــع مجموعــه متنوعــی از لیپیدهــا و اســیدهای چــرب از
جملــه  n3 PUFAدر ارگانیســمهای تولیــد کننــده ریزجلبکــی،
موضوعــی بــرای گســترش منطقــه تحقیــق و عالقــه تجــاری
گســترده ( Bigogno ، Khozin-Goldbergو همــکاران )2002
میباشــد .در حقیقــت ،ریزجلبکهــا بــه عنــوان منبــع اصلــی

 .sppو مــدل دیاتــوم
اســت .در حالــی کــه تولیدکننــدگان  DHAشــامل Isochrysis
 galbanaو  thraustochytridsشــامل Aurantochytrium spp.
 .، Thraustochytrium sppو  Spizochytrium sppهســتند.
( .)Mühlroth، Li et al. 2013
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Phaeodactociation tricornutum

 n3 PUFAبه عنوان اسیدهای چرب ضروری و فعال
 LC-PUFAمشتمل بر  n3 LC-PUFAها مانند eicosapentaenoic
 (C20: 5; EPA)iو اســید )dokosahexaenoic (C22: 6; DHA
iو همچنیــن  n6 LC-PUFAهایــی ماننــد اســید آریدیدونیــک
( )ARA ، C20:4اســت .بخــش برجســته رژیمهــای غذایــی
انســان ،گیاهــان خشــکی و حیوانــات سرشــار از امــگا  6و فاقــد
امــگا  3هســتند (  .)Bender 2006، Bender 2016بعــداً ،گیاهــان
زمینــی عمدتـاً شــامل اســیدهای چــرب  n3بــا زنجیــره کوتــاه تــر
( -16کربــن)  n3ماننــد اســید -αلینولنیــک ( )ALAهســتند.
بــدن انســان قــادر بــه تولیــد  )3 :18( ALAبــه  n3 PUFAهــا
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نیســت و بنابرایــن آنهــا بــه عنــوان بخشــی بســیار اساســی از
رژیــم غذایــی انســان در نظــر گرفتــه میشــوند و نیــاز بــه
تأمیــن مــواد غذایــی از طریــق مصــرف مــواد غذایــی دارنــد
( .)Bender 2006، Bender 2016در حــال حاضــر از نظــر رژیــم
غذایــی ،روغــن ســویا و ذرت اصلیتریــن اســیدهای چــرب
 n6بــه ویــژه منبــع اســید لینولئیــک ( )LAو گوشــت منبــع
اصلــی  ALAو  ARAاســت .اســید چــرب  ، n6اســید لینولئیــک
(  ، )LAبــه اســیدهای چــرب بــا زنجیرههــای طوالنیتــر تبدیــل
میشــود و  n3 ALAرا میتــوان بــه  EPAو  DHAتبدیــل
کــرد .بــا ایــن حــال ،ایــن نــرخ تبدیــل بــی اهمیــت اســت و از
 1تــا  10درصــد متغیــر اســت .علیرغــم نقــش مهــم آنهــا در
ســامتی انســان ،مصــرف  EPAو  ،DHAنســبتاً كــم اســت ،كــه
عمدتــا ناشــی از كمبــود ماهــی و محصــوالت ماهــی در رژیــم
غذایــی انســان اســت (  Taşbozanو  .)Gökçe 2017از آنجــا
کــه مشــتقات  DHAو  EPAاســیدهای چــرب  n3بــه عنــوان
بخشــی بســیار مهــم در رژیــم غذایــی انســان در نظــر گرفتــه
میشــوند  ،برخــی از ســازمانهای تغذیــهای و آژانسهــای
دولتــی مصــرف روزانــه  0/2تــا  3/3گــرم در روز را توصیــه
میکننــد ( Kalogeropoulos ، Chiouو همــکاران .)2010
اســیدهای چــرب امــگا  3فوایــد عمــدهای در ســامت انســان
دارنــد (شــکل  :)1رشــد طبیعــی ،ایجــاد ایمنــی اختصاصــی و غیــر
اختصاصــی ،رشــد و عملکــرد بهینــه جنیــن ،چشــم ،قلــب و عــروق،
توســعه عصبــی و شــناختی (.)Simopoulos and Bazán 2009
 DHAو  EPAبــا کاهــش خطــر افســردگی ،اختــاالت خــود
ایمنــی ،آرتــروز ،آســم ،پســوریازیس ،فشــار خــون بــاال ،التهــاب،
بیمــاری قلبــی عــروق کرونــر ،اختــاالت مختلــف آتوپیــک،
دیابــت ،بیماریهــای پوســتی ،هایپرتونــی ،هایپرلیپیدمــی،
آترواســکلروز ،ترومبــوز ،آلزایمــر ،ســرطان و  ...مرتبــط اســت
( .)Adarme-Vega, Thomas-Hall et al. 2014عــاوه بــر ایــن
 DHA ،و  EPAبــه عنــوان ضــد میکروبهــای طبیعــی ،ضــد
التهــاب کنندههــا و آنتــی اکســیدانهای طبیعــی عمــل میکننــد
(  Welladsenو همــکاران  .)2015آنهــا در بافتهــای خاصــی
فســفولیپیدهای غشــایی را تشــکیل میدهنــد و ویســکوزیته
غشــای ســلولی را فراهــم مــی کننــد (Abbadi, Domergue et
 ، al. 2004). DHAبــه طــور خــاص مهمتریــن مــاده ســازنده
فســفولیپیدهای غشــایی در ســاختارهای مهــم عصبــی و شــبکیه

پائیز 139۸

اســت ،بنابرایــن بــرای ســیگنالدهی ســلولی ،عملکــرد مغــز و
بینایــی ضــروری اســت (آرتربــورن  ،هــال و همــکاران ،2006
برونــر  .)2006رشــد عصبــی جنیــن و رشــد شــناختی نــوزاد و
قــدرت بینایــی ،بــه طــور خــاص بــه مصــرف  DHAدر دوران
اولیــه زندگــی نســبت داده مــی شــود (Valenzuela, Sanhueza
و همــکاران  .)2012بــه دلیــل داشــتن منبــع غنــی از  DHAدر
شــیر طبیعــی انســان ،در مقایســه بــا تغذیهکننــدگان شــیر
مــادر ،ضریــب هوشــی پایینــی در شــیرخوارهای تغذیــه شــده
بــا فرمــول مشــاهده شــده اســت (لــوکاس  ،مورلــی و همــکاران
.)1992
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