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بخشـی از سیسـتم  CRISPRپروتینـی بـه اسـم  Cas9اسـت،
کـه قابلیـت جسـتجو ،بـرش زدن و سـرانجام اسـتحاله دیانای
ویروسـی را بـه روشـی خـاص دارد ،کـه فرصتهایـی را برای
انجـام کارهایـی کـه واقعـا در گذشـته غیرمحتمل بودنـد ،فراهم
میکند .
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● نشست های رئیس پژوهشکده با همکاران بخش های تحقیقاتی
● حضور فعال پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در دو حوزه زیست فناوری و توسعه نانو
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● از دریا به دریا
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بـه کارگیری فناوری نوین بیوتکنولوژی جهـت تامین غذای  80میلیون ایرانی
رییس مرکز حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی به همراه تیم  4نفره از مدیران

و اعتقـادی و ادامـه داد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی میبایسـت در

علیپـور بهـزادی رییـس مرکز حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی بـه همراه

معرفـی و تبلیغـات رسـانهای و همچنیـن انعـکاس موفقیتها و دسـتاوردها

مرکـز مزبـور از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردند .جعفر
مدیر حراسـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان البـرز و دو تـن از همکاران
ایـن اداره در روز چهارشـنبه  95 /5/20با ریاسـت پژوهشـکده بیوتکنولوژی

کشـاورزی و مدیـران بخشهـای تحقیقاتـی بـه تحلیـل و بررسـی وضعیت

پژوهشـکده و جایـگاه آن در کشـور پرداختنـد .بـه گـزارش روابـط عمومی
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در شـروع ایـن نشسـت دکتـر خوش

خلـق سـیما رییس پژوهشـکده پـس از معرفی روسـاء بخشهـای تحقیقاتی

بـه معرفـی پژوهشـکده ،چگونگـی شـکلگیری ،تاسـیس و راه انـدازی آن

زمینـه تولیـدات خـود و همچنیـن محصـوالت تراریختـه تمرکز بیشـتری بر
داشـته باشـد .وی خاطـر نشـان کـرد :دروغ و افتـرا به علم و محققان کشـور
دسـت درازی افـراد سـودجو و خائـن بـه مملکـت اسـت .بعـد از بازدید از

گلخانـه محصـوالت تراریختـه و بخشهـای تحقیقاتـی ،آقـای علیپـور

طـی مصاحبـهای اختصاصـی بـا روابـط عمومی پژوهشـکده تصریـح کرد" :

جمعیـت مـا رو به روز در حال بیشـتر شـدن میباشـد و بیـش از یک درصد
جمعیـت جهـان از آن ایرانیان اسـت بـا این تفاوت که مـا در منطقهای بیابانی

و خشـک قـرار گرفتهایـم و تامین غـذای  80میلیون نفر با این شـرایط کاری

پرداخت .ایشـان در ادامه به موقعیتها و دسـتاوردهای مختلف پژوهشـکده

بسـیار مشـکل اسـت .وی افزود ایران کشـوری انقالبیسـت و برای حفظ این

مانـدگاری پوشـشهای نانـو در میوهجـات ،تولیـد بتاکاروتـن از جلبـک،

اولویـت ،برقـراری امنیـت غذایی و تامین غـذا برای  80میلیون ایرانی اسـت.

در حوزههـای مختلـف بیوتکنولـوژی ماننـد تولیـد مینی تیوبر سـیب زمینی،

معرفـی برنـج تراریختـه و همچنین کمـک به راهانـدازی شـرکتهای دانش
بنیـان اشـاره کرد .ریاسـت پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ادامه از

برنامههـای آتی پژوهشـکده سـخن گفت کـه از مهمترین آنها بـه تحقیق در
زمینه محصوالت تراریخته در کشـور و اسـتفاده هرچه بیشـتر از ظرفیتهای

بیـن المللـی در راسـتای فعالیتهـای آن اشـاره کـرد .در ادامـه ایـن جلسـه

ارزش بایـد ایدههـای نـو و جدید را به کار گیریم .وی گفت در همین راسـتا
وی اعلام کـرد اگـر کشـوری آخریـن سلاحهای اتمـی و نظامـی را هم در

دسـترس داشـته باشـد ولـی نتواند غذای مـردم کشـورش را تامیـن کند این

دو بـا یکدیکـر در تناقـض خواهند بود .ایشـان با توجه بـه اینکه محصوالت
تراریختـه و نـام این فناوری در کشـور حساسـیت زا شـده اسـت اضافه کرد:

جهت شـفاف سـازی فعالیتهـای محققیـن در پژوهشـکده بیوتکنولوژی و

نحـوه اسـتفاده از ایـن فنـاوری نویـن در عرصـه کشـاورزی ادامـه بحـث به
دکتر حسـینی سـالکده معاونت پژوهشـی پژوهشـکده واگذار شـد .در آغاز

دکتـر حسـینی در خصـوص مهندسـی ژنتیـک و مقایسـه آن با روش سـنتی
اصلاح نباتـات توضیحاتی را به شـکل مبسـوط ارائه داد و مهندسـی ژنتیک
را در رابطـه بـا امنیـت غذایـی ضرورتی انـکار ناپذیر برشـمرد .وی به برخی

فعالیتهـای بـا ارزش در دسـت انجـام در این حوزه ماننـد تولید مکملهای

پروبیوتیک و سـویههای جدید ،پرورش جلبکهای مولد سـوخت ،اسـتفاده
از ارقـام جایگزین به جای ذرت ،تشـکیل نهالسـتانهای ارقام سـالم و عاری

واکنشهـا نسـبت بـه موضوع تراریختـه در کشـور همانند واکنـش به نظریه

و طـرح توسـعه سـالیکورنیا در اراضـی شـور و غیـر قابـل کشـت پرداخت.

و باعـث شـد او را مرتـد اعلام کننـد ولـی بعدها نظریـه او به طـور صحیح

روشـنگری و کمـک بـه مجموعـه وزارتخانـه و زیـر مجموعههـای آن برای

قطعـا نظـر مخالفـان کنونی در آینـده نه چنـدان دور تغییر خواهد کـرد .الزم

نشـر اکاذیـب بـه قاطعیـت برخـورد خواهند کـرد .ایشـان توصیـه کردند در

در پایـان این نشسـت از بخشهای تحقیقاتی و گلخانه کشـت محصوالت

از ویـروس ،فناوری مقابله با سـن گندم ،پرورش ماهـی تراریخته آکواریومی

گالیلـه منجـم ایتالیایـی در زمان خودش اسـت که میگفت زمین گرد اسـت

رییـس مرکـز حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی سیاسـت این مرکـز را نماد

ثابـت شـد .وی افـزود تراریختـه نیز موضوعی مشـابه ایـن نظریـه را دارد و

انجـام هرچـه بهتـر و امن تر وظایف محوله برشـمرده و تاکید کـرد با عامالن

به ذکر اسـت رییس مرکز حراسـت وزارت جهاد کشـاورزی و هیأت همراه

قبـال محصـوالت تراریختـه بایـد واکنـش علمی داشـت تا برخورد سیاسـی

تراریخته بازدید داشـتند.
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عضو هیأت علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در فهرست فناوران برتر سال
تجـاری سـازی تحقیقـات ،اجـرای پژوهشهـای

میـوهای بـا همـان کیفیت تولیـد میکنند ،اما تعداد پاجوشـی که توسـط هر نخل

فنـاوری بنیـان ،انتقال فنـاوری و دانـش فنی منتج

خرمـا تولیـد میشـود بسـیار کـم ،متغیـر و غیر قابـل کنترل میباشـد ،بـه همین

از آن بـه عرصـه تولیـد ،دالیـل اصلـی قرارگیـری

دلیـل اسـتفاده از تکنیکهـای ریزازدیـادی بویـژه روش جنینزایـی غیرجنسـی

نـام دکتـر رضـا ضرغامـی عضـو هیـأت علمـی

و اندامزایـی مسـتقیم در مـورد ارقـام تجـاری و بومـی و همچنیـن ارقـام نـر از

پژوهشکده در فهرسـت فناوران برتر سال سازمان

اهمیـت خاصـی برخوردارنـد .رقـم خرمـای مجـول رقمـی وارداتـی به کشـور

تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی اسـت.

بـوده و تعـداد معـدودی از آن در کشـور موجـود میباشـد و از آنجایـی کـه از

دکتـر رضـا ضرغامـی عضـو هیـأت علمـی

کیفیـت باالیـی برخوردار اسـت تکثیر آن بـه روش فناوری کشـت بافت گیاهی

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی کـه بـه

بسـیار سـودمند و قابـل بهـره بـرداری میباشـد .وی با اشـاره به اینکـه بعد از 8

مـدت  5سـال بـه تحقیـق و پژوهـش در زمینـه دسـتیابی بـه پروتـکل تکثیـر

سـال جنـگ تحمیلـی بالـغ بـر  70درصد نخلسـتانهای کشـور زیر آتـش رژیم

خرمـای رقـم مجـول بـه شـیوه فنـاوری کشـت بافـت گیاهـی مشـغول اسـت

بعـث عـراق نابـود شـد تاکیـد کـرد  :خوشـبختانه کشـاورزان و محققان کشـور

در ایـن بـاره میگویـد :تکثیـر رقـم مجـول خرمـا از روش اندامزایـی مسـتقیم،

در احیـای ایـن نخلسـتانها تالشـی بـی وقفـه داشـته و ثمـره آن این اسـت که

بـرای نخسـتین بـار در کشـور در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران

امـروزه کشـور در رقابت با بـازار جهانی این محصول با تولیـد  1میلیون و 500

آغـاز شـد و همچنیـن در جهـت تولیـد ارقـام خرمـا از طریـق جنینزایـی

هـزار تـن خرما در جایـگاه دوم

غیرجنسـی از سـالهای گذشـته تاکنـون طرحهای متعددی توسـط پژوهشـکده

بعـد از کشـور مصر قـرار دارد .

انجـام گرفـت کـه بـا موفقیتهـای چشـمگیری همـراه بـود .وی اضافـه کـرد :

دکتـر رضـا ضرغامی کـه جایزه

هماکنـون میتـوان اعلام نمـود کـه پروتـکل تکثیـر خرمـای مجـول از روش

تحقیقـات کاربـردی جشـنواره

جنینزایـی غیرجنسـی در ارقـام تجـاری موجـود میباشـد و پژوهشـکده در

خوارزمـی را نیـز در کارنامـه

صـورت تمایـل شـرکتهای خصوصـی بـه دریافـت پروتکلهـای موجـود در

خـود دارد در پایـان افزود طرح

چارچـوب قراردادهـای رسـمی حاضـر بـه آمـوزش و تحویـل آن میباشـد.

تکثیـر غیـر جنسـی خرمـای

عضـو هیـأت علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی طـی مصاحبـهای با

مجـول پـروژه تحقیقاتـی مسـتمر  4دانشـجوی ارشـد و دکتری اسـت کـه ثمره

روابـط عمومـی ایـن پژوهشـکده همچنین افزود :نخـل خرما میتوانـد از طریق

آن چـاپ مقـاالت متعـدد در مجلات و کنگرههـای داخلـی بـود .وی در پایان

جنسـی (بـذر) تکثیر شـود کـه عمدتا منجر به تولیـد درختانی با میـوه نامرغوب

ابـراز امیـدواری کرد ایـن پروتکل بتوانـد در زمینه های تحقیقاتـی و ارائه دانش

میشـود و یـا بـه طریـق غیرجنسـی از پاجوشهـا اسـتفاده خواهـد شـد .تکثیر

فنـی بـه شـرکتهای خصوصـی ،بـه ایجـاد کار آفرینی در کشـور منجر شـود.

غیرجنسـی مناسـبتر میباشـد ،زیـرا درختانـی دقیقـا مشـابه پایـه مـادری و

مصاحبه جذب اعضای هیات علمی دکتری تخصصی سـال 1394در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی
مصاحبـه جـذب هیـأت علمـی نیمه متمرکـز دکتـری تخصصی سـال 1394

تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،نیـاز خـود را بـرای جـذب

بـا شـرکت حـدود  40داوطلـب در تاریـخ  30و  31خـرداد در پژوهشـکده

هیـأت علمـی و تکمیـل کادر علمـی تخصصـی خـود در رشـتههای

بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگـزار شـد .متقاضیـان در سـامانه وزارت علـوم،

بیوتکنولوژی کشاورزی ،بیوتکنولوژی علوم دامی ،بیوتکنولوژی علوم دارویی،

تحقیقـات و فـنآوری ثبتنـام کردنـد و بـا مراجعـه بـه سـایت پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی صنایع غذایی اعالم کـرده بود ،خبر از برگزاری مصاحبه جذب

مسـتندات خـود را

اعضـای هیـات علمـی با شـرکت حدود  40داوطلـب داد .در پایـان برگزاری

ارسـال نمودنـد .بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

ایـن مصاحبـه ،نظرسـنجی بـه صـورت مکتـوب از داوطلبـان بـه عمـل آمد.

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه آدرس
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کشـاورزی ایـن پژوهشـکده کـه در فراخـوان بهمـن  1394سـازمان

پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی مغز بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی
دکتـر اسـکندر زنـد معاون وزیـر و رییس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویج
کشـاورزی در راس هیاتی بلندپایه از معاونین و مدیران این سـازمان طی نشسـتی
بـا مدیـران و دبیران کمیتههای مشـورتی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در
روز سهشـنبه مـورخ  1395/05/12ضمن بیان مطالب فـوق ،خصوصیات منحصر
بـه فرد این پژوهشـکده را دارای سـه مولفـه مدیریت باانگیـزه و باجدیت ،معاون
پژوهشـی معتقـد ،هدفـدار و نیروهای جوان با انگیزه دانسـتند.
معـاون وزیـر و رییـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در
ادامـه ضمـن اشـاره بـه هیـات امنایی شـدن ایـن سـازمان و نحـوه تامیـن منابع
مالـی آن ،تمـام تلاش خـود را تقویت جایـگاه علمـی سـازمان و افتخارآفرینی

بـه جهـت تبدیـل پژوهشـکده بـه پژوهشـگاه ،تشـکیل کمیتههـای مشـورتی

آن در بعـد ملـی و بینالمللـی برشـمرده و از محققیـن پژوهشـکده خواسـت

و انجـام اقدامـات رفاهـی در غالـب کمیتـه رفـاه ،تقویـت بخـش خصوصـی،

ضمـن بهرهگیـری از تجربیـات بینالمللـی دنیا و تقویـت ارتباطـات بینالمللی،

دگردیسـی و جریانسـازی و کارآمدسـازی امـور پژوهشـی و تقویـت ارتبـاط

کارهـای پایـهای و فناورانه خود
را تقویـت و عـزم خود را جهت
تاسـیس شـرکتهای دانشبنیان
مرتبط جـزم نمایند .شـایان ذکر
اسـت در ابتـدای ایـن نشسـت

امروز سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی دارای کمترین فاصله با بهترین
دانشگاههای دنیاست و از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان پرچمدار
بیوتکنولوژی موسسات و مراکز ملی این سازمان که مغز متفکر بیوتکنولوژی وزارت
جهاد کشاورزی است انتظار داریم خروجیهای باالتری داشته و در زمینه جذب

دکتـر نیراعظم خوشخلقسـیما

نیروهای ارزنده علمی دنیا در این حوزه شکار نیرو داشته باشد.

بـا موسسـات داخلـی و بینالمللـی به
موضـوع تغییرات انجام شـده در روند
تکمیـل سـاختمان جدیـد پژوهشـکده
اشـاره کـرد .همچنیـن در این نشسـت
دکتـر قاسـم حسـینی سـالکده معـاون
پژوهشـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در گزارشـی از اقدامـات انجـام

کشـاورزی گزارشـی از رونـد انجام طرحهـای تحقیقاتی و شـبکه همکاریهای

شـده طـی مدیریـت ایشـان مشـتمل بـر اصلاح سـاختار پژوهشـکده و تالش

بینالمللـی و داخلـی ارائـه نمـود.

بازدید پروفسـور پالمه از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و ارائه سخنرانی علمی
"پروفسـور کالوس پالمـه رئیس بخش بیولوژی مرکزی دانشـگاه آلبرت
لودویـگ کشـور آلمـان و متخصـص ژنتیـک گیاهـی روز چهارشـنبه
 12خـرداد مـاه جـاری بـه دعـوت
پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و

با هـدف بررسـی امـکان همکاریهای

آتـی از ایـن پژوهشـکده بازدیـد بـه
عمـل آورد .به گـزارش روابط عمومی
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی

طـی ایـن بازدید هفت سـاعته وی ابتدا
بـا اهـداف ،دسـتاوردها و پروژههـای

بـا پیشـینه علمـی دانشـگاه فرایبـورگ و تحقیقـات خـود بـا موضـوع

"نگاهـی بر مطالعـات فنوتیپی گیاه آرابیدوپسـیس بـا بکارگیری فناوری
وضـوح بـاال" سـخنرانی علمـی ایـراد نموده و

ضمـن معرفـی این فـنآوری مـوارد کاربرد آن

خصوصـا در مطالعات میکروسـپور را بیان کرد.

اسـتاد دانشـگاه آلبـرت لودویـگ فرایبـورگ
آلمـان در پایـان از بخشهـای مختلـف

تحقیقاتـی پژوهشـکده بازدیـد بـه عمـل
آورده و ضمـن آشـنایی بـا محققـان از

نزدیـک،

فعالیتهـای پژوهشـی آنـان را

در دسـت اجـرای پژوهشـکده توسـط دکتـر حسـینی معاون پژوهشـی

مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار داد .شـایان ذکـر اسـت تجهیـزات

تراریخته پژوهشـکده بازدید نمود .شـایان ذکر اسـت ایشـان در ادامه با

کشـاورزی از جملـه نـکات مثبتـی بودنـد کـه پروفسـور پالمـه در

پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی آشـنا شده و سـپس از گلخانههای

هدف آشـنایی اساتید و دانشجویان پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بـه روز و پیشـرفته و محققـان مجـرب پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

پایـان ایـن بازدیـد طوالنـی و سـخنرانی علمـی بـه آن اذعان داشـت.
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رییس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد نیروهای مسلح در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی:

"امنیـت غذایی با بیوتکنولوژی کشـاورزی ممکن خواهد بود"

سـردار مجیـد بکائـی رییـس گـروه آمـاد و فنـاوری دفاعـی سـتاد کل نیروهای

و ایمنـی زیسـتی بخـش دومـی بـود کـه دکتـر محسـنپور بـه ارائـه طرحهـا و

تحقیقاتـی صنایـع دفاعی کشـور از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی بازدید

کشـت گیاهـان تراریخته بازدید نمودند و از نزدیک بـا محصوالت پنبه تراریخته

مسـلح در رأس هیأتـی متخصـص از مرکـز تحقیقـات راهبـردی و موسسـه
کردنـد .رئیـس گـروه آمـاد و فنـاوری دفاعـی سـتاد مشـترک نیروهـای مسـلح

بـه همـراه جمعـی از اعضـای میـز امنیـت غذایـی مرکـز تحقیقات اسـتراتژیک

کشـور متشـکل از نمایندگانـی از پردیـس ابوریحان
دانشـگاه تهـران ،پردیس کشـاورزی و منابـع طبیعی
دانشـگاه تهـران ،رئیـس انجمـن ژنتیـک ایـران،

موسسـه آمـوزش و تحقیقاتـی صنایع دفاعی کشـور،
دانشـگاه مالـک اشـتر و دبیـر میـز امنیـت غذایی در

روز چهارشـنبه مـورخ  1395/4/2از پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و بخشهـای تحقیقاتی آن

معرفـی پروژههـای آن پرداخـت .در ادامـه این بازدیـد هیأت اعزامـی از گلخانه

مقـاوم بـه کـرم غـوزه و برنـج تراریختـه مقاوم بـه کرم سـاقه خوار و عـاری از

سـموم شـیمیایی آشـنا شـدند .در پایـان معرفی بخـش تحقیقـات بیوتکنولوژی
میکروبـی توسـط دکتـر مریـم هاشـمی بـا اشـاره به

برخـی دسـتاوردها نظیـر تهیـه کـود بیولوژیـک و

بیوکمپوسـت بدون بـو از پسـماندهای خانگی انجام
شـد .سـردار مجید بکائـی در طی ایـن بازدید ضمن

مصاحبـه ای هـدف از ایـن بازدید علمـی تخصصی
را نقـش موثـر و پـر رنـگ بومـی شـدن فنـاوری

بیوتکنولوژی و مهندسـی زیسـت فناوری دانسـت و

بازدیـد بـه عمل آوردنـد .برپایه همین گـزارش دکتر نیر اعظم خوشخلقسـیما

باال بودن سـطح نشـاط علمی در پژوهشـکده را از نکات برجسـته آن خواند و

توانمندیها و دسـتاوردهای پژوهشـکده بـه اهداف توسـعهای و اقدامات انجام

حاصـل مدیریـت قـوی و برنامـه ریـزی شـده میباشـد .رئیـس گـروه آمـاد و

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ابتـدای این بازدید با اشـاره به

شـده در آزمایشـگاههای مزرعـهای محصـوالت تراریختـه جهت تجاریسـازی

محصوالتـی چـون برنـج و پنبـه تراریخته مقـاوم به آفـات و بیماریها و شـرح
برنامههـای آتـی پژوهشـکده را برشـمرد .در ادامه دکتر حسـینی سـالکده معاون
پژوهشـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی به تشـریح فعالیتهای تحقیقاتی
پژوهشـکده پروژههـای مهـم آن از جملـه مربـوط بـه آنزیمهـای پروبیوتیـک

مخصـوص دام و طیـور بـه منظـور افزایـش راندمـان و بـازده بیشـتر و تشـریح
اصلاح نباتات کالسـیک و مدرن گزارشـی ارائـه دادند .دکتر حسـینی در بحث
دیگـری از رویکـرد پژوهشـگران بـه تحقیقـات بـر روی گیـاه هالوفیـت محور
سـالیکورنیا و جمـعآوری ارقـام متفـاوت ایـن گیـاه از سراسـر کشـور و گیـاه

گلرنـگ بـا هدف اسـتخراج روغـن توضیحاتـی نیز ارائـه داد .که سـردار بکائی

آن را عاملـی بـر مسـیر کاربـردی پروژهها بیان نمـود .وی تاکید کرد این نشـاط
فنـاوری دفاعـی سـتاد نیروهـای مسـلح در ادامه اضافـه کرد تعداد پژوهشـگران

و دانشـجویانی کـه متناسـب با نیـاز جدی کشـور از نظر امنیت غذایی مشـغول

بـه انجـام پروژههای تحقیقاتی هسـتند نقش سـازنده خواهد داشـت به شـرطی
کـه از فعالیتهـا و پژوهشهـای آنهـا پشـتیبانی بـه عمـل آیـد .سـردار بکائی

در بازدیـد از گلخانـه کشـت محصـوالت تراریختـه اذعـان داشـت پیشـرفت

فنـاوری در ایـن عرصـه میبایسـت جـدی در نظـر گرفتـه شـود .وی همچنین
در اظهـارات خـود تاکیـد داشـت امنیـت غذایـی بـا بیوتکنولـوژی کشـاورزی

ممکـن خواهد بـود و نقش بیوتکنولـوژی در خودکفایی و امنیت غذایی کشـور
همـراه بـا آینـده درخشـان در صـورت پشـتیبانی اشـاره کـرد و خودکفایـی در

از چگونگـی حمایـت و پیشـبرد ایـن طرحهـا سـواالتی را نیـز مطـرح کـرده و

از پشـتیبانی و حمایـت شـرکتهای خصوصـی و دولتـی در ارتبـاط بـا اجرایی

کـردن طـرح گلرنـگ و سـالیکورنیا در آینـده نزدیـک ابـراز امیدواری کـرد .به

گـزارش روابـط عمومی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی رئیـس گروه آماد
و فنـاوری دفاعـی سـتاد نیروهـای مسـلح به همراه هیـأت اعزامی از سـه بخش
تحقیقاتـی ایـن پژوهشـکده بازدید مبسـوطی را انجـام دادند .میهمانـان در ابتدا
از بخـش کشـت بافـت و سـلول بازدیـد نمودند و دکتـر شـریعت پناهی رئیس

بخـش مذکـور از قابلیتهـای ایـن بخـش پژوهشـی نظیـر کشـت گیاهانـی بـا
خصوصیـات دلخـواه و یکنواخـت بـا قابلیـت تکثیر انبـوه همانند تولیـد دانش
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فنـی ارقـام کشـت بافتی پسـته  UCB1و خرمای مجـول بـه بازدیدکنندگان
توضیحاتـی ارائـه داد .توضیـح دادنـد .بخش تحقیقات مهندسـی ژنتیک

محصـوالت کشـاورزی را عامـل اسـتقالل ملتها دانسـت و با اشـاره بـه اینکه
کشـورهای توسـعه یافتـه تلاش میکننـد بـه هـر نحـو ایـن اسـتقالل را مانـع

شـوند ،تاکیـد کـرد بایـد با جهـاد علمـی و عملی بـر ایـن تهدیدها غلبـه نمود.

برگزاری کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای علمی استاد دانشگاه برن سوئیس طی سفر به ایران در ارتباط با

مهندسـی ژنتیک و توسعه پایدار در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

پروفسـور نیـکالس امـان گیـاه شـناس سوئیسـی و متولد دسـامبر  1940اسـت.

کشـاورزی برگـزار نمـود .ایشـان از حامیـان و مدافعـان اصلی مهندسـی ژنتیک

وی کـه اکنـون اسـتاد تمـام وقـت دانشـگاه بـرن مـی باشـد در سـوابق علمـی

و محصـوالت تراریخته می باشـد و سـخنرانی هـای متعددی را در مـورد ادغام

پژوهشـی خود دارای کارنامه درخشـانی اسـت .پروفسـور امان در سـال 1966

بیوتکنولـوژی و کشـاورزی ارگانیـک داشـته انـد .گفتنـی اسـت ایـن دانشـمند

در دانشـگاه برگـن نـروژ آغـاز بـه تحقیقـات علمـی پژوهشـی نمود و در سـال

پیشکسـوت علـم بیوتکنولـوژی معتقـد اسـت «مهندسـی ژنتیـک یـک فرصت

 1972از پایـان نامـه خـود بـا درجـه ممتـاز دفـاع نمـود .وی بـه مـدت یـک

بـزرگ بـرای کشـاورزی بوم شـناختی می باشـد» و همچنیـن در ارتبـاط با علم

سـال در دانشـگاه دوک در کارولینـای شـمالی بـه تحقیـق پرداخـت و بعـد آن

بیوتکنولـوژی کشـاورزی معتقـد اسـت «هـدف بایـد تامیـن نیـاز انسـان و مواد

بـه عنـوان مـدرس دانشـگاه برن مشـغول فعالیت شـد .ایشـان همچنین بخشـی

غذایـی کافی بشـر باشـد و رویکـرد به پـرورش گیاهان در فضاهـای کوچک به

از تحقیقـات خـود را در غـرب هندوسـتان تکمیـل نمـود و مدیـر بـاغ گیـاه

طـور همزمـان و ایجـاد تنـوع زیسـتی از جملـه اهداف بزرگـی میباشـند که با

شناسـی بـرن سـوئیس بـوده و در  59سـالگی بـه درجه اسـتاد افتخاری رسـیده

بیوتکنولـوژی ممکـن خواهنـد بـود ».دوره های آموزشـی پروفسـور امان طی 5

و بـه عنـوان اسـتاد مدعـو در دانشـگاه دلـف هلنـد و سـابانچی ترکیـه چندیـن

روز مورد اسـتقبال دانشـجویان و اعضای هیات علمی پژوهشـکده قرار گرفت.

سـخنرانی بـا عنـوان «بیوتکنولـوژی و جامعـه» بـه عمـل آورد .بـه گزارش
روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی دکتـر امـان از اعضـای
اصلـی کمیتـه ایمنـی زیسـتی در دولـت سـوئیس مـی باشـد و در سـال 1992
انجمـن تحقیقـات بیوتکنولـوژی بیـن المللـی  ISBRرا تاسـیس کـرد .وی از
اعضـای کمیسـیون سـبز بیوتکنولـوژی در آکادمـی علوم میباشـد و سرپرسـتی
ارزیابـی محصـوالت تراریختـه را عهـده دار اسـت .شـایان ذکـر اسـت اسـتاد
دانشـگاه برگن نروژ کارگاه آموزشـی  5روزه را با عناوین مبانی ایمنی زیسـتی،
توسـعه پایدار ،محیط زیسـت و مهندسـی ژنتیـک در پژوهشـکده بیوتکنولوژی

بازدید چند تن از مسـئوالن سـازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن
از مدیریت بیوتکنولوژی کشـاورزی منطقه شمال کشور
روز یکشـنبه  30خـرداد مـاه ،سـرکار خانـم مهنـدس تنهایـی ،معـاون محتـرم
هماهنگـی و برنامـه ریـزی بودجـه سـازمان مدیدیـت و برنامـه ریـزی گیلان،
جنـاب آقـای مهنـدس اقدامی ،رییس گـروه امور تلفیـق سـازمان و جناب آقای
مهنـدس آقایی ،کارشـناس امـور تولیدی و زیربنایی سـازمان از مدیریت شـمال
دیـدار کردنـد .در آغـاز ایـن دیـدار ،آقـای دکتـر افراز ،ضمـن خوشـامد گویی،
گـزارش مبسـوطی از رونـد سـاخت سـاختمان تـازه مدیریـت ارائـه کـرد .در
دنبالـه ،ایـن مسـئوالن محتـرم از بخشهـای گوناگـون سـاختمان تـازه مدیریت
بازدیـد کردنـد .ایشـان ،ضمت ابراز رضایت از روند پیشـرفت پروژه سـاختمان،
بـرای تکمیـل آن قـول مسـاعد دادند.
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محصوالت تراریخته موجود در بازار مورد تائید سـازمانهای ذیصالح هسـتند
ژنهـا از نسـلی بـه نسـل دیگـر بـه ارث میرسـند و باعـث بـروز ویژگیهـای

تکنولـوژی و سلامت غذایـی بـه شـکل پایـدار را بـرای جامعـه مفید دانسـت

هرگونـهای میشـوند .هرکـدام از مـا در سـلولهای خـود ژنهایـی را حمـل

و اذعـان داشـت :قـدرت خریـد بـاال ،دسترسـی آسـان و کیفیت محصـوالت از

میکنیـم کـه زمانـی جزئـی از سـاختار ژنتیکـی اجـداد بسـیار دور مـا بودهانـد.

ارکان ضـروری بـرای یـک جامعه میباشـد .عضو هیأت علمی انسـتیتو پاسـتور

تـا زمانـی کـه آدمـی از ایـن فرآیندهـا بیاطالع بـود ،تمام سـازوکارهای شـرح

ایـران ایـن اطمینان را به مـردم داد که تمام محصوالت تراریختـه درصورت دارا

داده شـده بهطـور طبیعـی اتفـاق میافتـاد ،امـا بـا پیشـرفت علـم کمکـم بشـر

بـودن پروانـه وزارت بهداشـت کامال ایمن و سلامت هسـتند و با وجـود اینکه

یـاد گرفـت کـه میتوانـد در این مکانیسـمها کـه پایه حیاتن هسـتند ،مهندسـی

هیـچ گونـه برنـج تراریختـه در بـازار داخلـی و جهانی وجـود ندارد ،با داشـتن

نمایـد و بـه ایـن ترتیـب موجوداتـی بـا محتـوای ژنتیکی هدفـدار یـا تراریخته

هرگونـه شـک و تردید میتوانند به سـازمان غـذا و دارو مراجعه کننـد .در ادامه

خلـق کنـد .محصـوالت کشـاورزی تراریختـه امـکان کشـاورزی ارگانیـک را
هـم فراهـم میکننـد چـون پایـه کشـت ارگانیـک عـدم اسـتفاده از کودهـا و
آفتکشهـای شـیمیایی اسـت و اگـر محصولـی خـود مقـاوم بـه حشـره آفت
باشـد یـا قـدرت رشـد بیشـتر و در نتیجـه رقابـت قویتـری بـا علـف هـرز
غالـب مزرعـه را داشـته باشـد ،نیـاز بـه اسـتفاده انـواع سـموم به خـودی خود
برطـرف میشـود .بـه هـر حـال در کنـار جنبههـای مثبـت دسـتکاری ژنتیکـی،
نگرانیهایـی هـم نظیـر خطـرات احتمالـی فـرار ژنها از آزمایشـگاه یـا از پیکر
گیـاه و انتقـال اتفاقـی آنهـا بـه حشـرات یـا علفهـای هـرز و ایجـاد مقاومت
در آنهـا یـا مقـاوم شـدن باکتریهـا در برابـر آنتـی بیوتیکهـا ،اثـرات احتمالی
بـر سلامت آدمـی و همچنیـن بحثهـای اخالقـی وجـود دارد کـه بـا رعایت
پروتکلهـا و مـوارد ایمنـی امـکان ایجـاد چنین مـواردی بسـیار پایین اسـت و
نظـر و توافـق کلی دانشـمندان بیشـتر به مفیـد بـودن بیوتکنولوژی تاکیـد دارد.
بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی دکتر اسـکندر امیدی نیا
عضـو هیـأت علمـی انسـتیتو پاسـتور ایـران در همیـن رابطـه طـی گفتگویی با
رادیـو ایـران گفت :کشـت محصـوالت تراریختـه میتواند کشـور را از واردات
وارد مرحلـه تولیـد ملـی کنـد کـه ایـن امـر از جنبـه هـای مختلف بسـیار برای
کشـور ضـروری و مهـم اسـت .وی بحـث کارآفرینـی ،اشـتغال ،امنیتغذایـی،

ایـن گفتگـو دکتر حسـن رهنمـا عضو هیـأت علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی در ایـن بـاره گفـت :محصـوالت ترانـس ژنیـک قبـل از اینکـه بـه
دسـت مصـرف کننده و کشـاورز برسـد تحت ارزیابـی هایی از جملـه "ارزیابی
مخاطـرات احتمالـی" قرار میگیـرد تا کیفیت سـالم بودن محصول تعیین شـود.
وی ادامـه داد بـر طبق اسـتانداردهای تعیین شـده اگر پروژه ای شـامل محصول
غذایـی نظیـر برنـج ،سـیب زمینـی و یـا ذرت تراریختـه در دسـت اقدام باشـد،
مراحـل اجـرای طـرح بـر مبنـای پروتکلهای وزارت بهداشـت پیـش میرود و
جنبههـای محیـط زیسـتی آن تحت نظر سـازمان محیط زیسـت و وزارت جهاد
کشـاورزی نیـز مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد .عضو هیـأت علمی پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی اعلام کرد با پیشـبرد چنین هدفـی تمامی محصوالت
تراریختـه موجـود در بـازار مـورد تائیـد سـازمانهای نـام بـرده هسـتند و هیچ
گونـه جـای نگرانـی در قبـال مصرف آنهـا وجود ندارنـد .وی در ادامه با اشـاره
بـه ایـن کـه برخی افـراد درصدنـد وانمـود کنند که محصـوالت تراریختـه برای
سلامتی انسـان مضـر اسـت گفت :همـه اسـتداللها و مسـتندات بـه هیچگونه
پایه و اسـاس علمی نداشـته و عوام فریبی و راه انداختن جنگ رسـانهای اسـت.
وی در پایـان خاطـر نشـان کرد دانشـمندان و محققان کشـور دلسـوزان مملکت

8

هسـتند و مـردم برای پیشـبرد اهداف میبایسـت به ایـن محققان اطمینـان کنند.

حضور مديريت بيوتكنولوژي كشـاورزي منطقه شمال غرب
و غرب كشـور در اولين همايش مشترك تخصصي كشت
گلخانهاي با اسـتفاده از فناوريهـاي جديد با رويكرد اقتصاد
مقاومتي
اوليـن همايـش مشـترك تخصصـي كشـت گلخانـهاي بـا اسـتفاده از فناوريهـاي
جديـد بـا رويكـرد اقتصـاد مقاومتي روز دوشـنبه مورخه  95/4/28توسـط سـازمان
بسـيج سـازندگي و سـازمان جهاد كشـاورزي اسـتان آذربايجان شـرقي و همكاري
سـتاد نانـو كشـور و مديريت بيوتكنولوژي كشـاورزي منطقه شـمال غـرب و غرب
كشـور و سـاير ارگانها در سـالن اجتماعات مجتمع فرهنگي-رفاهي شـهيد كسـايي
برگـزار شـد .هـدف از برگـزاري ايـن همايـش آشـنايي گلخانـهداران با شـيوههاي
نويـن فناوريهـاي زيسـتي و نانو در افزايـش كيفي و كمي توليـدات گلخانهاي بود.
در ايـن همايـش ،دكتـر رضـا محمـدي عضـو هيـات علمي ايـن مديريـت در زمينه
آشـنايي بـا روشهـاي کشـت بافـت در تكثيرگياهـان باغـي و گلخانهاي سـخنراني
نمودنـد .همچنيـن تعـدادي از شـركتهاي دانـش بنيـان در زمينـه فناوريهـاي
زيسـتي و نانـو ،توليـدات خـود در زمينـه كشـت گلخانـهاي را معرفـي كردنـد .در
پايـان همايـش سـخنرانان در ميزگـردي بـه سـواالت حاضرين پاسـخ دادند

بازديد دبير سـتاد توسـعه زيسـت فناوري كشور از پژوهشكده بيوتكنولوژي كشـاورزي منطقه شمال غرب و غرب كشور
دكتـر قانعـي دبير سـتاد توسـعه زيسـت فناوري كشـور بـه همراه اعضاي سـتاد

توسـعه زيسـت فنـاوري اسـتان آذربايجـان شـرقي از آزمايشـگاهها و گلخانـه
پيشـرفته تحقيقاتـي پژوهشـكده بيوتكنولوژي كشـاورزي منطقه شـمال غرب و

غـرب كشـور در روز یـک شـنبه  16خرداد ماه سـال جـاري بازديـد نمودند .در
ايـن بازديـد گـزارش مفصلـي از طرح هـاي پژوهشـي مصوب اين پژوهشـكده

ودسـتاوردهای حاصلـه به ايشـان ارائـه گرديد .جنـاب آقای دکتـر قانعی ضمن
ابراز مسـرت از دسـتاوردهای پژوهشـکده آمادگی سـتاد توسـعه زيست فناوری

جهـت حمايـت از تجاری سـازی ايـن فناوریهـا را اعلام نمودند.
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نشسـت پژوهشـی با حضور اعضای هیات علمی و کارشناسان ارشد آزمایشگاهی
در پژوهشـکده بیوتکنولوژی شمال کشور
روز چهارشـنبه  23تیرمـاه ،نشسـت پژوهشـی بـا حضـور اعضای هیـات علمی

آقایـان دکتـر اسـدی و دکتـر ترنـگ دربـاره پیگیـری تصویـب پروژههـای مـد

و کارشناسـان ارشـد آزمایشـگاهی در دفتـر مدیـر بیوتکنولـوژی کشـاورزی

نظـر خـود گزارشـی ارائـه دادند .آقـای مهنـدس عبداللهی؛ رییس بخش کشـت

منطقـه شـمال کشـور انجـام شـد .در این نشسـت ،که بـرای هماندیشـی درباره

بافـت نیـز به رونـد فعالیتهـا پیرامون برنجهـای تراریختـه پرداخت .ایـن ارائه

طرحهـا و مشـکالت آزمایشـگاهها برگـزار

گزارشهـا همراه با بیان پارهای از مشـکالت

شـده بـود ،مجریـان مسـوول ،گزارشـی از

و همچنیـن راهکارهایـی از سـوی همکاران

رونـد کار طرحهـای خـود ارائـه دادنـد.

بـود .امور رفاهی بـرای همـکاران ،محصول

خانـم دکتـر جمشـیدی؛ مجـری مسـوول

محـور بـودن پروژهها ،رایزنی بیشـتر با افراد

پـروژه تغییـر رنـگ ماهـی آکواریومـی بـا

متخصص در پژوهشـکده کـرج ،بهره گیری

انتقـال ژنهـای فلورسـنس ،خانـم دکتـر

از مشـاوران خارجی با اولویـت ایرانیتباران

رویـان؛ مجـری مسـئول پـروژه غربالگـری

و همچنیـن ارائـه گـزارش کارهـا ،از دیگـر

و جداسـازی جدایههـای پروبیوتیکـی از منابـع مختلـف دام ،طیـور ،آبزیـان و

موضوعهـای مـورد گفـت و گـو در ایـن نشسـت بـود .همچنیـن بنـا شـد

حشـرههای صنعتـی بـه ارائه گزارشـی از فعالیتهـای خود پرداختنـد .همچنین

نشسـتهای پژوهشـی در نخسـتین و سـومین سـه شـنبه هر ماه برگزار شـود.

نشسـت مشترک موسسـه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر و
پژوهشکده بيوتکنولوژي کشـاورزی منطقه شمال کشور
در روز دوشـنبه هفدهم خردادماه ،نشسـت دوسـتانهای برای بررسـی پروژهها و

عنوانهـای پژوهشـی و بررسـی همکاريهـای دوجانبه میان موسسـه تحقیقات

بینالمللی تاسـماهیان دریای خزر و پژوهشـکده بيوتکنولوژی کشـاورزی منطقه
شـمال کشـور در دفتـر مدیریـت پژوهشـکده انجام شـد .هدف از این نشسـت،
جلوگیری از پراکنده کاری و ارایه پروژهها و طرحهای مشـترک میان دو موسسـه

بـود کـه بتوانـد در زمینه حل چالشهای اسـتانی ،منطقهای یا ملـی بکار رود .در

همین راسـتا ،پژوهشـگران و اعضای هیات علمی موسسـه تاسـماهیان به معرفی

بخشهـای پژوهشـی موسسـه خـود پرداختند .پـس از گفتگوها و بررسـیهای

انجـام شـده ،شـماری از پروژههـا بـرای بررسـی بيشـتر و همـکاری دوسـویه
برگزیـده شـدند .توليـد هيبريدهـای تاسـماهيان و بررسـی رشـد در سـنجش با
گونههـای ديگر تاسـماهيان ،توليد هورمون رشـد فيل ماهی بـرای بکارگیری در
تاسـماهيان دیگر ،تولید هورمونهای موردنياز در رسـيدگي جنسـی تاسـماهيان،
جداسـازی باکتریهـای پروبیوتیکـی مناسـب آبزی پـروری (ماهیان گـرم آبی)
و همچنیـن همـکاری بـا بخـش اکولـوژی موسسـه تاسـماهیان در زمینـه یافتن
ترکیبـات مناسـب پریبیوتیکـی از جلبکهـا ،از جمله این عنوانها بوده اسـت..

فرم اشتراک خبرنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابـق بـا ایـن فـرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج  عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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نشسـتهای رئیس پژوهشـکده با همکاران بخشهای تحقیقاتی
بـه منظـور ارتبـاط مسـتقیم اعضـای هیـأت علمـی ،کارشناسـان ،کارمنـدان و

شـامل ارائـه گـزارش از فعالیـت تحقیقاتـی و پروژههای در دسـت اجرا توسـط

دانشـجویان بـا رئیـس پژوهشـکده و اسـتماع دغدغههـای کاری و انتظـارات

رئیـس بخش و تـک تک اعضا هیأت علمـی ،مطرح نمودن پیشـنهادات اعضای

متقابل مدیریت و کارکنان ،جلسـات درون بخشـی با ریاسـت پژوهشـکده انجام

هیـأت علمـی بـرای بهبـود و ارتقـاء اجـرای پروژههـای تحقیقاتـی بـه بحث و

شـد .در نخسـتین جلسـه کاری مذکور در سـال  1395که در ادامه جلسات سال
گذشـته انجـام گرفـت ،دکتـر نیـر اعظـم خوشخلقسـیما رئیـس پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا ورود بـه بخش کشـت بافت و سـلول پژوهشـکده
بـا ریاسـت و کارکنـان بخـش نشسـت داشـته و از نزدیک بـه تعامل بـا کارکنان
پرداخـت .در ادامـه ایـن سلسـه بازدیدهـا ،بخش تحقیقـات مهندسـی ژنتیک و
ایمنـی زیسـتی ،میزبـان ریاسـت پژوهشـکده در ایـن سـری از نشسـتها بـود.

تبـادل نظـر پرداختـن مباحـث مطروحـه ،ارائـه گـزارش عملکرد کارشناسـان و
دانشـجویان و کارورزان ،عنـوان نمـودن تهیـه تجهیـزات ملـزوم نظیـر فریـزر،
بینیکـوالر دوربیـن دار ،میکروتـوم و مـواردی از ایـن قبیل ،بررسـی راهبردها و
برنامههای پژوهشـکده در زمینه مسائل پژوهشـی ،اداری ،رفاهی ،توسط ریاست
پژوهشـکده و در نهایت تشـکر و قدردانی همکاران از ریاسـت پژوهشـکده به

اهـداف مطروحـه کـه در دومیـن نشسـت سـه ماهـه ریاسـت پژوهشـکده

جهـت انجام اقدامات الزم در زمینه نوسـازی فایتوترونها که زمینه سـازی ارتقا

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در بخـش تحقیقـات کشـت بافـت صـورت گرفـت،

و بهـره منـدی اهداف پژوهشـی در پژوهشـکده خواهد بود را تشـکیل میدهند.

حضور فعال پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در نمایشگاه دسـتاوردهای جمهوری اسالمی ایران
در دو حوزه زیسـت فناوری و توسعه نانو
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در نمایشـگاه دسـتاوردهای جمهـوری

دکتـر قرهیاضـی طـی سـخنانی بـه معرفی ایـن دو حـوزه و نقش آن در پیشـبرد

اسلامی ایـران در دو حـوزه زیسـت فنـاوری و توسـعه نانـو بـا حضـور سـتاد

اقتصاد کشـور پرداخت .شـایان ذکر اسـت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

توسـعه زیسـت فناوری در محل سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشـور شرکت

بـا دسـتاوردهایی چـون برنامه جامع کشـاورزی هالوفیـت مبناء ،بهرهبـرداری از

نمـوده و اهم دسـتاوردهای خود را بـه معرض نمایش بازدیدکنندگان گذاشـت.

پـرورش جلبکهـای مولـد سـوخت زیسـتی ،برنـج و پنبـه تراریختـه ،طراحی
اختصاصـی

در مراسـم افتتـاح ایـن نمایشـگاه کـه بـا

پروبیوتیکهـای

حضـور دکتر واعـظ مهدوی معـاون محترم

فنـاوری تکثیـر خرمـای رقـم مجـول و

توسـعه امـور آموزشـی و فرهنگی سـازمان

تکثیـر انبـوه پایـه پسـته

بررسـی

مدیریـت و برنامـه ریـزی کشـور و دکتـر

عوامـل موثـر در پدیـده زوال در بلـوط

بهـزاد قرهیاضـی رییـس محترم گـروه امور

کشـور در ایـن نمایشـگاه حضـور یافـت.

پژوهشـی و فنـاوری سـازمان مدیریـت و

نمایشـگاه دسـتاوردهای دسـتاوردهای

برنامـه ریـزی کشـور و جمعـی از مدیـران

جمهـوری اسلامی ایـران در دو حـوزه

و کارشناسـان ایـن سـازمان در روز شـنبه

سـتادهای توسـعه زیسـت فنـاوری و

UCB1

طیـور،

مـورخ  95/05/30برگـزار شـد ،دکتـر واعـظ مهـدوی ضمـن تأکیـد بـر اهمیت

توسـعه نانـو تـا روز چهارشـنبه مـورخ  95/06/03در محـل سـازمان مدیریـت

دو حـوزه زیسـت فنـاوری و نانـو تکنولـوژی در کشـور در تجـاری سـازی

و برنامهریـزی کشـور جهـت بازدیـد عالقـه منـدان ایـن دو حـوزه دائـر بـود.

دسـتاوردهای ایـن دو حـوزه و ارائـه آن بـه آحـاد ملـت تأکیـد کرد .هـم چنین
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تاللـو رنگها از ورای تاریکـی :تعیین توالی کامل ژنوم هویج
توالییابـی کامـل ژنـوم هویـج ( ).Daucus carota Lبـه عنـوان اولیـن گونه از
تیـره چتریـان انجـام شـد .آنالیـز کامـل ژنـوم ،منجـر به تعییـن هویـت ژنهایی
کـه مسـوول تنظیم تجمـع کاروتنوئیدها در ریشـه هسـتند ،خواهد شـد .هویج،
در زمـره ده محصـول سـبزی مهم و دارای گسـتره وسـیعی در دنیا اسـت .عمده
اهمیـت آن بـه دلیـل ارزش باالی غذایـی و مقادیـر فـراوان کاروتنوئیدهای آلفا
و بتـا اسـت .عالوه بـر ارزش تغذیـهای ،کاروتنوئیدها مسـوول ایجاد رنگهای
نارنجـی ،زرد و قرمز در سـبزیجات هسـتند .در واقع نـام کاروتنوئید از نام التین
هویـج» کاروتا» ( )Carotaدر سـال  1831و توسـط داروسـاز آلمانـی واکنرودر
( )Wackenroderاسـتخراج شـد .هویـج متعلـق بـه خانـواده چتریان اسـت که
دارای  3700گونـه از جملـه جعفـری ،کرفـس ،زردک و تعـداد زیـادی گیاهـان
دارویـی اسـت .هویـج در مناطـق مرکـزی آسـیا به عنوان یک سـبزی ریشـهای
در حدود  1100سـال قبل کشـت میشـده اسـت و به تدریج در مناطق شـرقی
و غربـی گسـترده شـده اسـت .هویـج وحشـی بـدون رنـگ و سـفید اسـت و

تهیه و تنظیم :نرگس مجتهدی

تنوعـات موجـود در هویـج از جملـه ارقامـی کـه در مناطـق شـرقی و غربـی
کشـت میشـوند را دوبـاره تعییـن توالـی کـرده اسـت .فیلوژنی مشـاهده شـده
در ایـن ارقـام ،نمایشـگر تشـابه با ارقام هویج اهلی شـده در مرکز آسـیا اسـت.
ایـن محققیـن ،تعـدادی مناطـق کروموزومـی بیـن ارقـام شـرقی و نمونههـای
وحشـی را متمایـز کردهانـد و اظهـار داشـتهاند که ایـن نواحی در واقـع مناطقی
هسـتند کـه در طـی اهلیسـازی انتخاب شـدهاند .مسـاله جالب ،همپوشـانی دو
تـا از ایـن مناطـق بـا QTLهـای تجمـع کاروتنوئید اسـت کـه صفت عمـده در
اهلیسـازی هویج محسـوب میشـود .کلید مهم در سـاز و کار تنظیمی ،ناشـی
از مشـاهداتی مبنی بر فرآیند توسـعه پالسـتیدی اسـت که کامال به نور وابسـته
اسـت و نقـش عمـده در تعییـن پروفایل کمـی و کیفـی کاروتنوئیدی در ریشـه
ایفـا میکنـد .تجمـع کاروتنوئیدهـا در ریشـه ،دو لوکـوس را شـامل میشـود:
لوکـوس  Yمسـوول بیوسـنتز همـه کاروتنوئیدهـا شـامل کاروتنها و مشـتفات
اکسـیده شـده آنهـا از جملـه زانتوفیلهـا هسـتند و لوکـوس  Y2تعییـن کننـده

مقادیـر اندکـی کاروتنوئیـد تولیـد میکند .اولیـن هویجهای اصالح شـده دارای
رنگهـای ارغوانـی و زرد هسـتند که به ترتیب ناشـی از تجمع آنتوسـیانینهای
سـیانیدین و کاروتنوئیـد لوتئیـن اسـت .هویجهـای حـاوی آلفـا و بتاکاروتن تا
اواخـر قـرن هفدهـم هنـوز در اروپـا معرفـی نشـده بودنـد و هویجهـای قرمـز
کـه حـاوی کاروتنوئیـد قرمـز لیکوپن هسـتند ،در اواخـر قرن هجدهم در آسـیا
تولیـد شـدند .ارقـام امـروزی هویج از نظـر رنگ ،شـکل و اندازه و تعـدادی از
ویژگیهـای اصلـی بـا یکیدیگر تفـاوت دارند.
بـا توجـه بـه تاریخچـه اصلاح هویـج ،محققیـن توانسـتهاند تجمـع صفـات
منحصـر بـه فـرد در ژنـوم هویـج بـه خصـوص تولیـد و ذخیـره مقادیـر قابـل
توجهـی بتاکاروتـن بـه منظور در نظر گرفتن سـاز و کاری بـرای توضیح خاص
بـودن آن در بیـن گیاهـان را ارایـه دهنـد .ارقـام هویـج تجـاری جـزء گیاهانـی
هسـتند کـه مقادیـر باالیـی بتاکاروتـن را در ریشـههای خـود ذخیـره میکننـد.
مسـیر بیوسـنتز کاروتنوئیدهـا در گیاهـان به طور کامل شـناخته شـده اسـت اما
عواملـی کـه در فرآینـد تنظیم سـنتز بـه خصوص هویج نقـش دارند ،ناشـناخته
اسـت .یوریـزو ( )Iorizzoو همکارانش ،ژنـوم هویج دابل هاپلوئیـد رقم نانتس
( )Nantesرا بـا اسـتفاده از روشهـای ایلومینـا ( )Illuminaوکتورهـای مبتنـی
بـر کروموزومهـای مصنوعـی باکتریایـی ( ،)BACتعییـن توالی کردنـد که حدود
 %89از ژنـوم احتمالـی هویج با سـایزی در حدود  473مگا را شـامل میشـود.

اطالعـات آمـاری نشـان میدهـد که ایـن ژنـوم دارای کیفیت باالیی اسـت
و قابـل مقایسـه با ژنـوم گیاهـان دیگر با اندازه مشـابه اسـت .حدود %46
از ایـن ژنـوم دارای توالیهـای تکـراری اسـت و  32113مـدل ژنـی را
شـامل میشـود .یوریـزو و همکارانـش 35 ،ژنوتیـپ کـه نمایشـگر
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تجمـع یکـی از این دو گروه اسـت .یوریـزو و همکارانش شـواهدی تهیه کردند
کـه نشـانگر کـد کـردن پروتئیـن ویـژهای در گیـاه توسـط لوکوس  Yاسـت که
احتمـاال در تنظیـم تجمـع کاروتنوئیدها نقـش دارند .در آرابیدوپسـیس ،تخریب
ژن  Yکـه منجـر بـه تخریـب محصـول در ارقـام حـاوی کاروتنوئیـد میشـود،
منجـر بـه افزایـش بیان ژنهای تحـت تاثیر نور همچـون ژنهای بیوسـنتز کننده
کاروتنوئیـد و فوتومورفوژنز خواهد شـد .بر اسـاس این نتایج ،فرضیهای توسـز
یوریـزو و هنکارانـش ایجـاد شـد بـه ایـن منـوال کـه تجمـع کاروتنوئیدهـا در
هویـج ،احتمـاال بـه دلیل سـرکوب برنامـه توسـعه فوتومورفوژنیک در ریشـهها
اسـت .اگرچـه ایـن یافتـه بسـیار بـاارزش اسـت ،امـا تحقیقـات بیشـتری برای
اثبـات ایـن فرضیـه وجـود دارد .توالییابـی ژنـوم هویـج ،راهـی جدیـد بـرای
مسـاعدت در امـر اصلاح و تولید ارقام جدیـد هویج حاوی کاروتنوئید بیشـتر،
مقـاوم در برابـر بیمـاری و کیفیـت باالتر تغذیهای اسـت.
					
منبع:

Nature Genetics 48(6): 589- 590
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تهیه و تنظیم :پریسا کوباز

در کلـرادو بیشـتر از  5میلیـون بـذر در شـرایط خاصـی در دمـای  18درجـه

رشـد دهنـد تا هـر گونه تفاوتی به تکامل نسـبت داده شـود .همچنین مشـخص

سـانتیگراد زیـر صفـر فریز شـدهاند .این بذرها بـه مدت  50سـال باقی خواهند

خواهـد شـد کـه «آیـا گلدهـی اولیـه کـه در برخـی از گیاهـان همزمان بـا گرم

مانـد تـا دانشـمندان متخصص تکامل اجازه کشـت مجدد آنها را داشـته باشـند.

شـدن هوا همراه میشـود ،بخشـی از تکامل اسـت یـا انعطافپذیری محسـوب

برخلاف اغلـب بانکهـای بـذر کـه هـدف آنهـا حفـظ تنـوع زیسـتی اسـت،

میشـود؟» علاوه بـر ایـن ،تعییـن توالـی ژنتیکی نیز بـه محققان کمـک خواهد

ایـن پـروژه ،بـرای انجـام مطالعـات

کـرد کـه بتواننـد ژنهـای مرتبـط بـا

صحیـح و کنتـرل شـده در گیاهـان به

صفـات مـورد نظـر را پیـدا کننـد .این

منظـور درک چگونگـی پاسـخ آنها به

برنامـه انجـام آزمایـش بـرای بررسـی

تغییـرات شـرایط و تجزیـه و تحلیـل

صحـت پیشبینیهایـی از جملـه

محیطـی طراحـی شـده اسـت .تاکنون

افزایـش انقـراض بـه دنبـال تنـوع

حـدود  60گونـه بـذر گیاهـی از 250

ژنتیکـی انـدک و نقـش پـر رنگتـر

منطقـه مختلـف جمـعآوری شـدهاند.

تکامـل در ایجـاد تعـداد زیـادی تغییر

از ابتـدای سـال  ،2012ایـن پـروژه بر

ژنتیکـی کوچـک تـا معـدودی تغییـر

اسـاس یک کمـک  1/3میلیون دالری

بـزرگ را نیـز شـامل میشـود .لـذا،

از سـازمان علـوم ملی طراحـی و اجرا

ایـن پـروژه ،دقیـق ،طبقهبندی شـده و

شـد .جمـعآوری گیاهـان بـرای ایجاد
کلکسـیون از مناطـق مختلـف از گیـاه

درخت جاشوا یکی از چند گونهای است که در پروژه خط بنیادی مورد مطالعه
قرار گرفته است

جامع اسـت.
پـروژه خـط بنیـادی

(line

،)Base

علـف حسـاس ( )Raphanus sativusتا درخت خنجـری ()Yucca brevifoli

اکولـوژی گیاهـان رسـتاخیزی را بررسـی میکنـد .بیشـترین آزمایشهـا ،بـا

را شـامل میشـود .دانشـمندان در گذشـته ،بـرای درک چگونگـی نمـو ایـن

اسـتفاده از بـذور گیاهـان موجـود در رسـوبات طبیعـی دریاچهها انجام شـده و

گونههـا در پاسـخ بـه فشـارهای انسـان مثـل تغییـرات آب و هوایـی ،تفاوتها

اخلاف آنهـا بـا بذرهـای جدیـد مـورد مقایسـه قـرار گرفتهانـد.

را در گونههـای مشـابه در مناطـق مختلـف یـا مطالعـه در یـک مـکان در طـول

ایـن پـروژه بـه صورت فعـال،در مـورد تحقیقات آینده پایه گذاری شـده اسـت

زمـان (کـه نشـانگر چگونگـی تغییـر آنهـا همـراه بـا مـکان آنهاسـت) مشـاهده

و بیشـتر بـر ایـن موضـوع تاکید دارد کـه طبیعـت و گیاهان در گذشـته ،چگونه

کـرده بودنـد ،امـا ایـن پروژه بـه دانشـمندان اجـازه میدهد کـه گیاهـان ذخیره

تکامـل یافتهانـد .ایـن پـروژه بیشـتر یـک پـروژه مشـاهداتی اسـت و بـه نظـر

شـده را در شـرایط یکسـان ،درکنـار گیاهانی کـه در محیط بیرون قرار داشـتند،

میرسـد کـه با اجـرای آن ،تغییـرات محیطـی در مناطقی که بذرهـا جمع آوری
شـدهاند قابـل مشـاهده خواهند بـود اما زمـان دقیقی که دانشـمندان ایـن بذرها
را بیـدار خواهنـد کـرد ،مشـخص نیسـت .اولیـن فراخـوان بـرای آغـاز مراحل
اجرایـی ایـن پروژه در سـال  2018اسـت و به نظر میرسـد که اولیـن بذرها در
سـال  2020کاشـته خواهند شـد .زمـان بندیها بـرای انجام این پـروژه طوالنی
اسـت و همیـن مسـئله موجب خاص بـودن آن خواهد شـد.

گیاه ( )Raphanus sativusبه عنوان یکی از گونه های مورد بررسی

در پروژه خط بنیادی

منبع:
Cressy, D.(2016). Resurrected seeds to track evolution. Nature
(53), 152.
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از دریا به دریا

تهیه و تنظیم :رها عابدینی

علـف مـار دریایـی ( )Zostera marinaاز گـروه گیاهـان گلـدار آبـی و عضـوی
زیـرا ایـن گیاهـان تمایلی به از دسـت دادن رطوبت ندارنـد ،و گازهای محلول را به
از خانـواده بسـیار تخصـص یافتـه هسـتند کـه از طریـق تولیـد مثل جنسـی تکثیر
طـور مسـتقیم از طریـق الیه سـلولهای خارجـی جذب میکننـد .ژنهـای مربوط
میشـوند .بـه طور کلی ،گیاهـان دریایی را بـه عنوان علفهای دریایی میشناسـند.
بـه حفاظـت در برابـر نور فرابنفش و تشـخیص نور مـادون قرمز به دلیـل عدم نفوذ
علـف مـار دریایـی به عنوان یـک گیاه مدل برای بررسـی تکامل نیسـت ،اما به دلیل
ایـن امـواج در اعمـاق آبهای سـاحلی را نیز از دسـت دادهاند .
تغییـرات زیسـتگاه ،ایـن گیـاه میتواند به عنـوان یک گزینه مناسـب مورد بررسـی
در طـول تکامـل بـه سـمت دریـا ،علـف مـار دریایـی  ،مجـددا ژنهـای کـد کننده
قـرار گیـرد .نکته جالب در خصـوص این گیاه تکامل از جلبـک دریایی به یک گیاه
ترکیبات دیواره سـلولی را که در هنگام تکامل به سـوی خشـکی از دسـت داده ،به
گلدار خشـکیزی و بازگشـت مجدد آن به دریا اسـت .توالی ژنوم کامل این علف
دسـت آورده اسـت .این ژنها نقش اساسـی در تنظیم اسـمزی ،جذب مواد و تبادل
توسـط اولسـن و همـکاران دریک مقاله به صـورت آنالین
گازهـا در شـرایط محیط آب شـور ایفا میکنند .کشـف دیگر،
در مجلـه نیچـر ،توصیف شـده اسـت .نتایج حاصلـه مبتنی بر
شـامل تغییراتـی اسـت کـه گـرده را قادر می سـازد تـا در آب
اطالعـات دریافـت شـده از  8سـال کار  35زیستشـناس از
شـور به کالله بچسـبد و همچنین دارای توانایی برای جذب
سراسـر جهـان با تکیه بـر چگونگی تکامل این گیـاه و درک
نـور و انجـام فتوسـنتز در قعر دریا میباشـد .این گیاه همچنین
بهتـر از تکامل گیاهان گلدار اسـت.
ژنهـای کد کننده ترپنهای فرار (ترکیباتـی معمول در گیاهان
علفهای دریایی به دلیل رویش در علفزارهای سـبز سـواحل
دارویـی) را نیـز از دسـت داده اسـتزیرا این گـروه ترکیبات در
دریـا و عدم امکان دسترسـی آسـان به این گیاهـان ،حد زیادی
محیـط آبـی نمیتواننـد نقـش بازدارنده بـرای شـکارچیان در
توسـط زیسـت شناسـان تکاملی نادیده گرفته شـدهاند (شکل
اقیانوس داشـته باشند.
 .)1بسـیاری از موجـودات بـا ارزش از لحـاظ اکولوژیکـی
ژنـوم علـف مـار دریایـی بـه دالیـل متعـددی بـرای زیسـت
و اقتصـادی از جملـه هالیبـوت (نوعـی ماهـی پهـن بـزرگ)،
شناسـان تکاملـی ارزشـمند اسـت زیـرا میتواندقطعـه گـم
صدفهـا و سـمور دریایی در حال انقـراض از این گیاه تغذیه
شـده پازل تکامـل گیاهان نهاندانه باشـد .همچنیـن اطالعات
میکنندعلـف مـار دریایی همانند ذرت و نیشـکر ،تولید کننده
مناسـبی بـرای افزایـش درک مسـیرهای بیوشـیمیایی متفاوت
شـکل .1اکوسیسـتم علـف مـار
بیومس میباشـد ،و ریشـه آن سـبب پایداری رسوبات سواحل
ایجـاد میکنـد .بـرای مثـال ،شناسـایی توالـی  DNAژنهـای
دریایـی  ،Zostera marinaمحلـی
متحمـل بـه شـوری در ایـن گیـاه ،مـی تواند بـه عنـوان مدلی
میشـود .از علف مـار دریایی در فرهنگ مردمان بومی سـاکن
بـرای رشـد شـقایقهای دریایـی
برای مطالعه محصوالت کشـاورزی و بررسـی امکان سازگاری
در شـمال غربی اقیانوس آرام تا مکزیک بسـیار اسـتفاده شـده
در خاکهـای شـورهزار باشـد .علـف مار دریایی بـه طور قابل
اسـت ،و اروپاییـان از آنهـا در سـاخت مبلمـان و عایق کردن
توجهـی بـا شـرایط اقلیمـی مختلف سـازگار میباشـد ،به طـوری که آنهـا در زیر
منـازل و حتـی بـرای چرانـدن گله گاو هـا در مراتع جزر و مدی اسـتفاده کـرده اند.
یخهـای منجمـد اقیانـوس شـمالی رشـد میکننـد یا گرمـای سـوزان منطقـهای در
علـف مـار دریایـی از نقطـه نظر تکاملی نیـز غیر معمول و یک شـاهکار میباشـد.
کالیفرنیـا را تحمـل میکننـد و بیشـترین توزیع گیاهـی را در نیمکره شـمالی دارند.
مسـیر تکاملی آن از جلبک سـبز دریایی شـروع شد ،سـپس با مهاجرت به خشکی،
بـرای اکولوژیسـتهای دریایـی ،ژنـوم ایـن گیـاه بـرای کشـف سـازگاری آنها به
گل و دانـه تولیـد نمـود و دوبـاره بـه عنـوان یـک نهاندانـه از آبهـای شـیرین به
طیـف گسـتردهای از محیطهـای متفـاوت ابـزار مناسـبی اسـت .توانایـی آنهـا در
آبهـای شـور مهاجـرت کرد و اینبار بـا زندگی دریایی سـازگار و قـادر به رقابت
سـازگار شـدن ممکـن اسـت کلیدی بـرای زنـده ماندن آنهـا در تغییـرات محیطی
بـا جلبـک دریایـی شـد .بـه نظـر میرسـد کـه این مسـیر تکاملـی حداقل سـه بار
ماننـد اسـیدی شـدن اقیانوسهـا و گرم شـدن کره زمین باشـد .اکنون روشـن شـده
اتفـاق افتـاده اسـت ،که نشـان دهنده ماهیت افراطی در تغییر زیسـتگاه آن میباشـد.
اسـت کـه جمعیتهـای متنوع علف مـار دریایـی  ،بهتر در شـرایط نامناسـب زنده
در مقایسـه با نهاندانگانی مانند گندم ،نخود و با وجود اهمیت تکاملی و اکولوژیکی
میماننـد ،و میتواننـد سـریع به حالـت اولیه بازگردند ،تولید زیسـت توده بیشـتری
این گیاه ،آنالیز ژنتیکی علف مار دریایی تا سـال  1990شـروع نشـده بود .مطالعات
کننـد و حیواناتـی کـه از تنـوع کمتـری برخوردار هسـتند را بیشـتر حمایـت کنند.
اولیـه بـا عقب نشـینی مواجه شـد ،زیـرا بـه دسـت آوردن  DNAو پروتئین خالص
از گونههـای متفـاوت مشـکل بـود .بـه علاوه ،دانشـمندان هرگز موفق بـه انتخاب
همچنیـن ژنـوم ایـن گیاهـان بـه محققـان کمک می کنـد که کـدام ژن هـا در تولید
مصنوعی یا مهندسـی ژنتیک این گیاه نشـدند .بنابراین ،روشهای کالسـیک تالقی
زیسـت توده بیشـتر و خاموشـی مجدد دخیل هسـتند .لذا ارائه توالی ژنوم این گیاه
گیاهـان نتوانسـت در ژنتیـک علف مار دریایـی راه یابد .با توجه به این مسـئله مهم،
توسـط اولسـن و همکارانش ،به عنوان یک شـاهکار در نظر گرفته شـده اسـت .با
توالـی ارائـه شـده توسـط اولسـن و همکاران نشـان دهنده پیشـرفت عمـده در این
توجـه بـه اینکـه اکوسیسـتمهای علفهـای دریایـی بـه سـرعت در حال از دسـت
ضمینـه میباشـد .توالـی کامـل ژنـوم علف مـار دریایی نشـان میدهد که در مسـیر
رفتـن اسـت و برخـی از گونههـا و حیوانـات مرتبـط با آنهـا نیز در خطـر انقراض
حرکـت از دریاچههـا و برکههـای آرام بـه اقیانوسهای شـور ،تعـدادی از گروهای
میباشـند ،لـذا ،بازسـازی و حفاظـت از علفهای دریایی یک تالش جهانی اسـت،
ژنـی را از دسـت داده اسـت و تمـام ژنهـا ،مربوط بـه روزنهها (منافـذی روی برگ
و درک درسـت از عملکردژنهـا کـه سـازگاری قابـل توجـه بـرای این گونـه را به
گیاهـان کـه تبـادل گازهـا را تنظیـم میکننـد و از دسـت رفتـن آب را بـه حداقـل
ارمغـان آورده اسـت ،کمـک شـایانی بـه ایـن تالشها میباشـد.
میرسـانند) میباشـند .ایـن منافذ بـرای علفهای دریایی ضروری نیسـتند،
منبع:
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امکان تغییرپاسـخ ایمنی گیاه از باکتری به ویروس

تهیه و تنظیم :پریسا کوباز

هـر سـاله غلات زیـادی در دنیـا بـه دلیـل اثـرات تخریبـی پاتوژنهـا دچـار
کاهـش عملکـرد میشـوند .توسـعه مقاومـت بـه بیمـاری در غلات از طریـق
تغییـر در ایمنـی آنهـا ،موضوعـی کلیـدی در بیوتکنولـوژی کشـاورزی از زمان

کشـف گیرندههـای ایمنـی در سـال  1990بـوده اسـت .پروتئینهـای  ،NLRکه

پروتئینهـای متصـل شـونده بـه نوکلئوتیـد هسـتند ،غنـی از تکرارهـای اسـید

آمینـه لوسـین ( )Nucleotide-binding Leucine-rich Repeatمیباشـند.این

پروتئینهـا یکـی از دریافـت کنندههـای ایمنـی درون سـلولی بـرای شناسـایی

مولکولهـای پاتـوژن و جـزو عوامـل امیـدوار کننـده در افزایـش مقاومـت بـه
پاتـوژن هسـتند .کیـم ( )Kimو همکارانـش ،یکـی از پروتئینهـای هـدف بـه

عنـوان عوامـل شناسـایی کننـده پاتوژن را به شـکلی دسـتکاری کردنـد که بیش

از پروتئینهـای  NLRفعالیـت میکننـد .اسـتراتژیهای متعـددی بـرای توسـعه

مقاومـت بـه بیمـاری در غالت مـورد آزمون قرار گرفته اسـت (شـکل .)1انتقال
ژنهـای  NLRبیـن گونههای گیاهی در آزمایشـگاه برای مهندسـی گسـترده آنها

در مقاومـت بـه بیمـاری در مزرعـه پیشـنهاد شـده اسـت .بـا این وجـود عوامل

محـدود کننـدهای در پروتئینهـای طبیعـی

NLR

وجـود دارد کـه میتوانـد

موفقیـت ایـن روش را تحـت تاثیـر قرار دهـد .پروتئینهای  NLRبـه دو طریق،
عوامـل تاثیرگـذار پاتوژنـی را شناسـایی میکننـد (یـا بـه صـورت مسـتقیم بـا

اتصـال بـه آنها یـا به صورت غیر مسـتقیم از طریـق دریافت پیـام و حس کردن
عوامـل تاثیرگـذار ( )Effectorمیزبـان کـه به وسـیله پاتوژنهـا تغییـر یافتهاند).

کیـم و همکارانـش از تکنولـوژی دوم بـرای ایـن منظـور اسـتفاده کردهانـد .آنها

پروتئینـی بـه نـام  PBS1را بـه دو فـرم مهندسـی کردهانـد کـه بتواند بـا هر دو

عامـل تاثیرگـذار پروتئازی ویروس موزائیک و سـودوموناس در آرابیدوپسـیس

بـرش بخـورد کـه نتیجـه آن ،ایجاد سـوئیچ از ویروس بـه باکتری اسـت .البته
ایـن شـیوه محدودیتهایـی هـم دارد از جمله این که عملکـرد  PBS1در درون

سـلولهای گیاهـی اسـت و تنها بـرای پاتوژنهایی فعال اسـت کـه پروتئازهای

جایگزین شـده در داخل میزبان را ترشـح میکنند (کپک پـودری جو) .همچنین
ایـن کـه هـر سـاز و کار مقاومـت بایـد کلونیزاسـیون پاتوژنها را به سـرعت و

بـه شـکل موثـری متوقـف کنـد .بـا ایـن کـه ایـن محققیـن توانسـتهاند موجب
سـوئیچ از سـودوموناس بـه ویـروس موزائیک شـوند اما گسـترش سیسـتمیک

ایـن ویـروس ،موجـب فنوتیپ نکـروز میشـود .لذا بـروز چنیـن فنوتیپهایی

میتوانـد کاربردهـای تجـاری ایـن سیسـتم را متوقـف کنـد .مشـکل سـوم این
اسـت کـه ایـن پروتئینها در غشـای پالسـمایی قـرار دارنـد و بنابرایـن ممکن

شـکل -1مهندسـی سیسـتم ایمنـی گیـاه :دو پاتـوژن با تفـاوت فیلوژنتیکـی عوامـل تاثیرگـذاری را به درون
سـلولهای گیاهـی ترشـح میکننـد ( )aپروتئیـن  NLRطبیعـی کـه عوامـل تاثیرگـذار را از یـک پاتـوژن
اختصاصـی دریافـت میکنـد (دایـره قرمز) .فعال شـدن ایـن پروتئین  NLRموجـب تقویت پاسـخ ایمنی و
در نهایـت مقاومـت گیـاه میشـود .پروتئیـن  NLRمصنوعـی میتوانـد برای پاسـخ بـه عوامـل تاثیرگذار از
پاتوژنهـای مختلـف بـه دو روش مهندسـی شـود )b,c( .تغییـر در یـک اسـید آمینـه پروتئیـن ( NLRخط
سـبز روشـن) ()bیـا وارد شـدن یـک قلمـرو هـدف از عامـل تاثیرگذار (شـکل تخممرغی سـبز روشـن) در
پروتئیـن  )NLR(c). (dتغییـر در عامـل تاثیرگـذار هـدف (دایره سـبز روشـن و تیـره) که نتیجـه آن تغییر
بـه یـک عامـل تاثیرگـذار دیگر اسـت (شـکل قهـوهای) .شـکلهای قرمـز و قهـوهای ،عوامل تاثیرگـذاری را
نشـان مـی دهنـد کـه بـه وسـیله پاتوژن ترشـح میشـوند .شـکلهای تخممرغی سـبز روشـن و تیـره عوامل
تاثیـر گـذار هـدف در میزبـان را نشـان میدهند.

اسـت در بخشهـای دیگـر سـلول  ،به عوامـل تاثیر گـذار دیگر مناطق سـلولی
پاسـخ بدهنـد .در نهایـت ،ایـن عوامـل تاثیرگـذار پاتـوژن گیاهی معمـوال گذرا

بـوده و از بیـن میرونـد .بـرای تکمیـل ایـن کار ممکن اسـت به انـواع مختلفی
از  PBS1مهندسـی شـده نیـاز باشـد تـا مقاومـت موثرتـری ایجاد کنـد .تاکنون

متخصصیـن زیسـتفنآوری گیاهـی بـر مهندسـی گیرندههـای ایمنـی متمرکـز
شـده بودنـد امـا بـا دسـتکاری اهـداف پاتـوژن در میزبـان میتوان مهندسـی را

در ایمنـی گیـاه بسـیار گسـترش داد .اهمیـت ایـن تحقیـق در ایمنـی گیـاه برای
رسـیدن بـه اهـداف متفاوت بـرای تغییر و گسـترش ایمنی به صـورت پیشبینی

شـده است.

منابع:

Giannakopoulou, A., Bialas, A., Kamoun, S., & Vleeshouwers, V. G.
A. A. (2016). Plant immunity switched from bacteria to virus. Nature
biotechnology, 34 ( 4)391392-.
Kim, S.H., Qi, D., Ashfield, T., Helm, M. & Innes, R.W. (2016). Using
decoys to expand the recognition specificity of a plant disease
resistance protein. Science 351, 684–687

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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تبدیل آب آلوده به آب آشـامیدنی :توسـعه نانومواد هیبریدی جدید به منظور تصفیه آب

تهیه و تنظیم :محمد مدنی

اسـتفاده از فناوریهـای نویـن بـه خصـوص فنـاوری نانـو در راسـتای حل مسـاله

به آب های زیرین جلوگیری می شـود .این کار توسـط الیه نانوسـلولز صورت می

رو ضـرورت اسـتفاده از آن پـر رنگتـر شـده اسـت .فقـدان دسترسـی بـه آب تمیز

مـی افتد متمرکز شـده و تبخیر بیشـتری صـورت گیرد .الیه سـلولزی کـه در پایین

آب ،بـه عنـوان یکـی از راهکارهـا مطـرح مـی باشـد و بـا وجود چالشهـای پیش
و بهداشـتی در کشـورهای در حـال توسـعه  ،اولویـت

گیـرد .ایـن امـر منجر می شـود کـه گرما در سـطح باالیـی و درجاییکـه تبخیراتفاق
ایـن دوالیـه قرار مـی گیرد بـه عنوان یک اسـفنج عمل

توسـعه فن آوری نانو را مطرح می کند .در همین راسـتا

کـرده و عمـل انتقـال آب را بـه الیـه باالیـی کـه همان

محققان دانشـگاه واشـنگتن در تحقیقات آزمایشـگاهی

اکسـید گرافن اسـت و در آن تبخیر سـریع رخ می دهد

خـود موفـق به تولیـد ورق هـای دوالیه اکسـید گرافن/

را بـر عهـده دارد .آب تصفیـه شـده به راحتـی می تواند

نانوسـلولز شـدهاند که با اسـتفاده از آن می توان مسـاله

از بـاالی ورق جمـع آوری می شـود.

آب در جهـان را حل کـرد و از آن برای تبدیل آب آلوده

به آب آشـامیدنی اسـتفاده نمود.

این فوم جدید بسـیار سـبک و ارزان است و ساخت آن

بـه منظور تصفیـه آب کامال مقرون به صرفه اسـت .نانو

ایـن محققـان هـدف از انجـام ایـن طـرح را ارایـه روشـی بـرای اسـتفاده از انـرژی

سـلولز را مـی تـوان در یـک مقیاس گسـترده تولید کرد و اکسـید گرافن نیز بسـیار

شـده بـر روی الیـه ای از نانـو سـلولز عنـوان کردند.

تصـور سـاخت ورقـه های بـزرگ از این فـوم کامال واقعیت پذیر اسـت.

خورشـید بـه منظـور تصفیه آب بـا بهرهگیـری از فوم حـاوی اکسـید گرافن تثبیت

ارزان اسـت .هـر دو ایـن مـواد بـه صـورت ارزان و در مقیـاس زیاد وجـود دارند و

در این کار تحقیقاتی یک سـاختار دو الیه از اکسـید گرافن جاذب نور و نانوسـلولز

در رونـد سـاخت ایـن فـوم می تـوان عالوه بر مـواد ذکر شـده از نانو مـواد دیگری

آب قـرار گیـرد ،آب را بـه الیـه باالیی که همان اکسـید گرافن اسـت و در آن تبخیر

منبع:

طراحـی و اسـتفاده شـده اسـت .هنگامـی که این سـاختار بـه حالت معلق بـر روی
اتفـاق مـی افتـد ،انتقـال می دهـد .جذب تابش نور توسـط اکسـید گرافـن و تبدیل

آن بـه گرمـا در همـان الیه باالیی صورت گرفتـه و از اتالف حرارتـی و انتقال گرما

نیز اسـتفاده کرد تـا کارایی آنـرا افزایش داد.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201601819/abstra
ct;jsessionid=25E0DADE92F5880F5A618418563DB80A.f01t02

ساخت کاغذ تشـخیص برای شناسایی ویروس زیکا:
روشـی ارزان که میتواند ویروس زیکا را فقط در چند سـاعت تشخیص دهد

تهیه و تنظیم :محمد مدنی

محققـان دانشـگاه  MITموفـق شـدند حسـگری بر پایـه کاغذ را تولیـد کنند

منجـر بـه تغییـر رنـگ در کاغـذ میشـود ،یک حسـگر بر پایـه کاغـذ را تهیه

تشـخیص میدهـد .آزمونهـای مبتنـی بـر کاغذهای تشـخیص توسـعه یافته

جاسـازی شـده اسـت و میتواند بیسـت و چهار توالـی  RNAمختلف یافت

کـه بـه صـورت تغییـر رنـگ میتوانـد ویـروس زیـکا را بـا حساسـیت بـاال
در دانشـگاه  MITکـه میتوانـد عفونتهـای ویـروس زیـکا را در عـرض
چنـد سـاعت تشـخیص دهـد .ایـن روش کـه میتوانـد ویـروس زیـکا را از

ویـروس بسـیار مشـابه دانـگ تمییـز دهـد ،در دمای اتـاق انجام پذیر اسـت
و میتوانـد در آینـده بـه طـور گسـتردهای مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .روش
جدیـد بـر پایـه روشـی اسـت کـه کالینـز و همکارانـش در گذشـته بـرای
شناسـایی ویروس ابوال توسـعه دادهاند .در

اکتبـر سـال  ،2014آنها نشـان دادند که آنها
میتواننـد شـبکههای ژنی مصنوعـی ایجاد

و بـا جاسـازی آنها بـر روی دیسـکهای
کوچـک کاغـذی و برنامهریـزی آن بـرای
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تشـخیص یـک توالـی خـاص ژنتیکـی که

کنند .سـاختار این حسـگرها به گونهای اسـت که درون دیسـکهای کاغذی
شـده در ژنـوم ویروس زیکا را شناسـایی کنـد .زمانی که توالـی  RNAهدف

وجـود داشـته باشـد ،یک سـری از فعـل و انفعاالت آغاز میشـود کـه تبدیل
کاغـذ از زرد بـه بنفـش را منجـر میشـود .ایـن تغییـر رنـگ را میتـوان بـا

چشـم غیر مسـلح دید امـا محققان در حـال توسـعه فتومترهـای الکترونیکی

هسـتند کـه بتواننـد ایـن تغییـر رنگ را به طـور دقیقتـری بررسـی نمایند .به
طوریکـه دسـتگاه میتوانـد غلظـت  RNAویروسـی بسـیار کـم در نمونهها

را شناسـایی کـرده و همچنین میتوانـد ویروس زیکا را از دانـگ تمایز دهد.
ایـن روش میتوانـد بـرای ویروسهـای دیگـر نیز بـکار گرفته شـود.
منبع:

http://news.mit.edu/2016/paper-based-test-zika-virus-0506
684–687

سـخنرانی عضو هیأت علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی در بوداپست مجارستان

کنفرانـس بیـن المللـی پروبیوتیکهـا و پریبیوتیکهـا در بوداپسـت مجارسـتان

این اصطالحات شـامل Synbiotics ،Eubiotics ،Parabiotics ،Psycobiotics

بیوتکنولـوژی کشـاورزی انجـام شـد .کنفرانـس بینالمللـی پروبیوتیکهـا و

درسـتی یا نادرسـتی و دامنه تعریف آنها کار کارشناسـی زیادی انجام شود .در بخش

بـا سـخنرانی دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانـی عضـو هیـأت علمی پژوهشـکده
پریبیوتیکهـا از تاریـخ  21-23ژوئـن  31( 2016خـرداد لغایـت  2تیـر  )95در

 ،Post-biotics Pharmabioticsو  Probioceuticalبـود کـه بایـد در خصـوص

دیگـر کنفرانس در خصوص ترکیبـات متعدد با خصوصیات پریبیوتیکی (ترکیبات

بوداپسـت مجارسـتان با حضـور حدود  400محقـق فعال در زمینـه پروبیوتیکها و

طبیعـی کـه در صـورت مصرف منجر به افزایش سلامت میزبان میشـوند) از قبیل

فرانسـه ،سـوئد ،سـوییس ،آلمان ،هلند ،دانمارک ،اسـترالیا ،ایتالیا ،روسیه ،مجارستان،

انسـانی و دامـی مقـاالت بسـیار خوبی ارائه شـد .موضـوع دیگر روشهـای جدید

پریبیوتیکهـای انسـانی و دامـی از حدود  60کشـور دنیا از قبیـل آمریکا ،انگلیس،
اسـلواکی ،اسـلوونی ،پرتغال ،اسـپانیا ،ایرلند ،فنالند ،ژاپن ،چین ،کره جنوبی ،مالزی،

هند ،اوکراین ،ترکیه ،مکزیک ،برزیل ،ایران و  .....برگزار شـد و آخرین دسـتاوردها و

رویکردها در سـطح جهانی در مورد خصوصیات جدید ریزسازوارههای پروبیوتیک

انـواع الیگوسـاکاریدها و فیبرهـا و نقـش آنهـا در کنتـرل انواعـی از عوامـل پاتوژن

امیکـس از قبیـل متاژنومیکـس و روش های پیشـرفته توالییابی ژنـوم برای مطالعه

جوامـع میکروبی سیسـتم گوارش انسـان ،دام و طیـور و آبزیان و همچنین اسـتفاده
از مهندسـی ژنتیـک بـرای افزایـش خصوصیـات پروبیوتیکی میکروارگانیسـمهای

و ترکیبـات پریبیوتیـک ،کاربردهـای جدیـد آنهـا ،روشهای تولید آنهـا و مقررات

پروبیوتیـک و همچنیـن تولیـد پریبیوتیکهـای سـنتتیک و نوترکیـب بـود .عالوه

ایـران آقای دکتـر غالمرضا صالحی جوزانی عضو هیات علمی پژوهشـکده حضور

فرموالسـیون و حاملهـای آنهـا ارائه شـد .نکته قابل توجه در ایـن کنفرانس حضور

جدیـد در خصـوص ایـن محصـوالت در طی  3روز ارائه شـد .در ایـن کنفرانس از

بـر ایـن مقاالتی نیـز در زمینه روشهـای تولید پروبیوتیکها از قبیل محیط کشـت،

داشـت کـه به عنوان یکـی از سـخنرانان کنفرانس ،مقالـهای با عنـوان "Designing

پررنـگ محققیـن ژاپـن و کـره جنوبـی در کنفرانـس و معرفـی برنامههای گسـترده

 "native Lactobacillus strainsارائـه دادنـد کـه مـورد توجـه حاضریـن قـرار

بـود .بـرای مثـال در ژاپن در حـال حاضر بطور گسـتردهای ماسـتهای پروبیوتیک

جدیـد ،خصوصیـات جدیـد شـناخته شـده بـرای پروبیوتیکهـا ،پریبیوتیکها و

کلیـوی ،فشـار خـون ،و  ...تولیـد شـده و هـر روز بـه تعـداد آنهـا افزوده میشـود.

اسـهال ،آنفوالنـزا و سـرما خوردگی ،بیماریهای کلیوی ،فشـار خـون ،چربی خون،

شـرکتهای تولید کننـده مکملهای خـوراک دام از قبیل نووزایـم (،)Novozyme

انـواع بیماریهـای دامـی ،افزایـش عملکـرد و کیفیـت فراوردههـای دامـی مقاالت

پروبیوتیکهـا ،آنزیمهـای خـوراک دام و همچنیـن تولیـد پروبیوتیکهـا بـود.

در خصوص مسـائل و مشـکالت مقررات ثبت و دریافت مجوز برای پروبیوتیکها

پروبیوتیکهـا و پریبیوتیکهـا بصـورت شـفاهی ارائه کردند .در حاشـیه کنفرانس

specific and efficient probiotic for Broiler chickens based on Iranian

ایـن کشـورها در توسـعه تولیـد پروبیوتیکهـا در صنایـع غذایـی ،دارویـی و دامی

گرفـت .در طـول کنفرانـس ،آخریـن دسـتاوردها در خصـوص پروبیوتیکهـای

اختصاصـی بـرای افراد بـا بیماریهای مختلف از قبیل اسـهال ،دیابـت ،بیماریهای

سـینبیوتیکها مخصوصـا در حوزه پزشـکی (از قبیـل درمان بیماریهای گوارشـی،

موضـوع جالـب توجه دیگر حضور پررنگ شـرکتهای پیشـرفته صنایـع غذایی و

بیماریهـای روحـی روانـی و  )...و همچنیـن خصوصیات پروبیوتیکهـا در کنترل

دوپونـت ( Dupont)، DSMو  ...و ارائـه آخریـن تحقیقـات آنهـا در زمینـه تولیـد

متعـددی ارائـه و مورد بحث قرار گرفـت .عالوه بر این در بخشهای دیگر کنفرانس

نماینـدگان این شـرکتها آخرین نتایج تحقیقات و دسـتاوردهای خـود را در زمینه

در کشـورهای اروپایـی و ژاپـن بحثهای

آقـای دکتـر صالحـی مذاکراتـی بـا محققین

در بخـش دیگر کنفرانس سـمپوزیومی در

دانمـارک ،هلند و اسـپانیا در خصوص امکان

مطـرح شـده در زمینـه پروبیوتیکهـا و

پروبیوتیکهـای دامـی انجام دادنـد و به طور

زیـادی مطرح و مورد بررسـی قرار گرفت.

سـایر کشـورها از قبیـل آمریـکا ،سـوییس،

خصـوص اصطالحـات متعـدد و جدیـد

انجـام همکاریهـای مشـترک در زمینـه

ابهامات موجود در تعاریف آنها مطرح شد.

مقدماتی توافقاتی در این زمینه انجام شـد.
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)KSBMB 2016 (Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology
ايـن کنگـره در زمـره معتبرتريـن
کنگرههـاي حـوزه علـوم زيسـتي
محسـوب ميشـود .بـر اسـاس
تعريـف پايـگاه اطالعرسـاني
فدراسـيون سـرآمدان علمـي کشـور
(وابسـته به معاونت علمي و فناوري
رياسـت جمهوري) ،کنگـره معتبر به
کنگـرهاي اطالق ميشـود کـه در آن
حداقل يـک نفر از افـراد معتبر گروه
الـف يـا دو نفـر از افراد معتبـر گروه
ب در آن بـه عنوان سـخنران مدعو يا
کليـدي حضـور داشـته باشـند.
گـروه الـف شـامل برنـدگان جوائـز
معتبـر بينالمللي شـامل جوائز نوبل،
کاولـي ،و فيلدز ميباشـد .گـروه ب
شـامل افرادي اسـت که داراي حداقل  2مقاله در مجالت نيچر يا سـاينس هسـتند یا
نويسـنده حداقل  15مقاله در  10مجله معتبر بينالمللي میباشـند .کنگره KSBMB
 2016واجـد هر دو شـرط فـوق بود و از اين منظر از اعتبار زيادي برخوردار اسـت.
نظـر بـه اینکـه اينجانب از قبل بـا انجمن بيوشـيمي و زيستشناسـي مولکولي کره
جنوبـي يـا  KSBMBآشـنائي داشـتم ،پـس از آگاهـی از فراخوان کنفرانس بخشـي
از نتايـج پـروژه «توليـد گيـاه ذرت تراريختـه مقـاوم بـه آفـت و متحمـل بـه علف
کـش» را کـه حـدود  6مـاه قبـل انجـام آن آغـاز شـده بـود بـراي کنفرانس ارسـال
نمـودم .پـس از طي مراحـل داوري ،مقاله براي سـخنراني در قالب سـخنرانی کوتاه
در تاريـخ  19مـارچ  2016پذیرفتـه شـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس روال
جـاري ايـن کنفرانس ،تمام مقـاالت پـس از داوري در ابتدا به صورت پوسـتر مورد
پذيرش قرار ميگيرند و پس از بررسـي بيشـتر توسـط رئيس و مسوول سازماندهي
بخشهـاي تخصصـي ،مقـاالت برگزيده بـراي سـخنراني دعوت ميشـوند.
پـس از ارسـال دعوتنامـه از دبیرخانـه کنگـره ،اخـذ ويـزا و انجام مقدمات سـفر ،به
طرف محل برگزاري کنفرانس درمجموعه نمايشـگاهي کوئکس ( )COEXدر شـهر
سـئول ،حرکت کردیم .کنفرانس
از سـاعت  8:00صبـح روز چهارشـنبه  18مـاه مـي آغـاز و پرداخـت حق عضويت
يکسـاله انجمـن ( )KSBMBو ثبـت نـام در محل انجام شـد.
کنفرانس با سـخنراني پروفسـور موئرنر ( )Moernerبرنده جايزه نوبل شـيمي 2014
و بـا عنـوان “The story of single molecules: From early days, to super-
 ”resolution, to 3D dynamics in cellsآغاز شد.
ارائه پوستر و نيز سخنراني اينجانب با عنوان
“Efficient regeneration of two Persian maize (Zea mays L.)genotypes
”from shoot apex explants

در روز دوم کنفرانـس (پنـج شـنبه 19ماه مي) انجام شـد و خوشـبختانه مورد توجه
تعـداد قابـل توجهـی از حاضريـن قـرار گرفـت .نظـم بسـيار زيـاد در زمانبنـدي
برنامههـاي کنفرانـس و سـخنرانيها بسـيار چشـمگير بود.
هميـن طـور از سـاعت  13:00تا 14:30به سـواالت بازديدکنندگان از پوسـتر پاسـخ
دادم .در زمينـه همـکاري و تعريـف پروژههـاي مشـترک بـا تعـدادي از محققيـن
برجسته مذاکرات خوبي انجام شد .یکــی از جدیدتریــن موضوعـات ارایـه
شــده دراین همایــش ،ویرایش ژنوم با استفاده تکنيک CRISPR/CAS9
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بـود کـه کاربردهـای فراوانی در بیوتکنولوژی گیاهـی و جانـوری دارد .در این رابطه
بـا آقـاي دکتـر چانگبـو ( )Chang-Ho Baekمحقـق ارشـد شـرکت ترموفیشـر
( )ThermoFisher Scientificآمريـکا در خصـوص تکنيکهـاي ويرايـش ژنـوم
و کاربردهـای آن در حـوزه ویرایـش ژنـوم در گیاهـان و جانـوران ،ژن درمانـي و
روشهـاي بيوانفورماتيکـي مورد اسـتفاده در اين حـوزه نیز مذاکرات بسـيار خوبي
انجـام شـد کـه در حـدود یـک سـاعت بـه طـول انجاميـد و ايشـان يـک ارائـه 30
دقيقـهاي بـه صـورت اختصاصـي در خصوص جزئيـات علمـي روش ابداعي خود
داشـتند کـه بسـيار مفيد واقع شـد.
پـس از بازدیـد از شـرکت «تـول ژن ژنـوم» ( )ToolGenGenom Engineeringو
آشـنایی بـا آقای دکتر «لی»  Youn-Su Leeمسـوول بخـش ویرایش ژنوم در گیاهان
و جانـوران ،توضیحـات کلی در رابطه با فعالیتهای انجام شـده در مـورد ذرت داده
شـد و در تعریف پروژه مشـترک با این شـرکت از طرف ایشـان با اسـتقبال زیادی
مواجـه گردیـد .مکاتبات با ایشـان از طریق پسـت الکترونیکی تا کنون ادامـه دارد.
بـا خانـم پـارک ( )Anna Parkنماینـده فـروش و خدمـات شـرکت ماکـروژن
( )Macrogenکه در زمینه آنالیزهای مولکولی بسـیار معتبر میباشـد ،جهت ارسـال
مسـتقیم و بـدون واسـطه نمونه جهـت توالییابی و سـنتز ژن از طریق پژوهشـکده
صحبت شـد و ایشـان ابراز تمایل نموده و در این راسـتا اطالعات تماس شـخصی
ایشـان گرفته شد.
همچنيـن شـرکت در کارگاه آموزشـي شـرکت یانـگ فرونتیـر (YOUNG IN
 )FRONTIERدر خصـوص تحليـل دادههاي متابوليکي با روشهاي محاسـباتي و
کاربـرد آن در تشـخيص بيماريها بسـيار مفيـد بود .پـس از اتمام کارگاه بـا برگزار
کننـده کارگاه ،آقـاي دکتـر هیـون ( )Kwon Ji Hyunدر خصوص امـکان راهاندازي
چنيـن خدماتـي در ايـران با مشـارکت اين شـرکت صحبت شـد که مورد اسـتقبال
قـرار گرفـت و البتـه نيـاز بـه پيگيري بيشـتري در ايـن خصوص وجـود دارد.
از روز دوم کنفرانس ،نمايشـگاه جنبي کنفرانس با نـام  BIO-Exhibitionو با حضور
نزديک به  100شـرکت معتبر در حوزه هاي مختلف مرتبط با بيوفيزيک ،بيوشـيمي،
بيوتکنولوژي ،و بيوانفورماتيک در  150غرفه و در سـالن بسـيار بزرگ  Hall D1در
 COEXشـروع به کار نمود.
در اين نمايشـگاه با کارشناسـان شـرکتهاي زيادي از آمريکا ،ژاپن ،کره جنوبي ،و
اروپا در مورد محصوالتشان صحبت و اطالعات زيادي جمع آوري شد .در مجموع
حـدود هفـت سـاعت بـراي بازديـد از نمايشـگاه اختصـاص یافـت و از غرفههاي
شـرکتهاي معتبـري ماننـد Dong-il SHIMADZU، Roche، ThermoFisher
 ،Scientific،Macrogen ، Invitrogen، SIGMA، Biotool، BIOFACTو بسـياري
شـرکتهاي ديگـر بازديـد و ليسـت قيمـت انـواع تجهيـزات و خدمات ارائه شـده
توسـط ايـن شـرکتها اخذ شـد و همچنین در مـورد نحـوه ارائه خدمات بـه ايران
مذاکـرات مفصلي صـورت گرفت.
سخنرانان کليدي کنفرانس و عناوين سخنراني آنها در ذیل آورده شده است:

معرفی پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتر احسـان اسـکوئیان در تاریخ یکم شهریور
 1359در مشـهد چشم به جهان گشود .او دوران
تحصیـل پیـش از دانشـگاه را در مـدارس نمونه
مردمـی طی نمـوده و در سـال  1377دوره پیش
دانشـگاهی را در رشـته تجربـی بـا موفقیـت بـه
پایان رسـاند .ایشـان تحصیالت دانشگاهی خود
را در سـال  1378با تحصیل در رشـته کشاورزی
آغـاز نمـوده و با طـی مراحل مختلـف تحصیلی
بـدون وقفـه در سـال  1391موفـق بـه کسـب
مـدرک دکتری تخصصی در رشـته بیوتکنولوژی
مولکولـی از دانشـگاه پوترا ،کشـور مالزی شـد .در ادامه ایشـان بـرای گذراندن
دوره پسـا دکتـری ،تحقیقـات خویـش را در همـان دانشـگاه به مدت یک سـال
دیگـر ادامـه داد .ایشـان همـواره در طـی دوران تحصیل از شـاگردان ممتاز بوده
و موفـق بـه دریافـت  3تقدیرنامه از دانشـگاههای داخل ،بـورس کامل تحصیلی
در دوره دکتـری تخصصـی ،یـک مـدال برنـز 3 ،مـدال نقـره ،و یـک طلا در
مسـابقات ابداعـات و اختراعـات کشـور مالزی شـد .با تالش و پشـتکار فراوان
ایشـان موفـق بـه دریافـت چندیـن بودجـه تحقیقاتـی از محل تحصیل شـده و
بـا انجـام حجم وسـیعی از طرحهـا و پروژههـای تحقیقاتی ،تجـارب ارزندهای
در حوزههـای مختلـف بیوتکنولـوژی مولکولـی ،سـلولی ،گیاهـی و میکروبـی
کسـب نمـود .از ایـن تجـارب میتـوان بـه بررسـی بیـان ژنهـا ،پروتئینهـا و
تعییـن مکانیـزم مولکولـی فرآیندهـای بیولوژیـک ،همسانهسـازی ،غربالگری و
اندازهگیـری متابولیتهـای گیاهی و میکروبی ،تعیین خواص کاربردی و صنعتی
متابولیتهـای گیاهـی و میکروبـی ،جداسـازی ،کشـت و نگهداری سـلولهای
انسـانی و حیوانـی ،تعیین پتانسـیل کاربردی و صنعتی ترکیبـات مختلف گیاهی
و میکروبـی ،جداسـازی ،ارزیابـی و شناسـایی ملکولـی ریزسـازوارهها ،ارزیابی
جمعیت و توده ریزسـازوارهها به روشـهای مولکولی و شـیمیایی ،جداسـازی و
غربالگـری پروبیوتیکهـا ،ریزسـازوارههای تولیدکننـده ترکیبـات زیسـتفعال،
آنزیمهـا و پریبیوتیکهـا اشـاره نمـود .ایشـان در تاریـخ اسـفند  1392دوره
مقدس سـربازی را در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شرق و شمال
شـرق کشـور (مشـهد) آغـاز نمـود و پـس از اتمام ایـن دوره با توجـه به عالقه
وافـر بـه تحقیقـات در حـوزه بیوتکنولـوژی و تولیـد محصـوالت دانشبنیـان،
همـکاری خـود را بـه عنـوان عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی منطقـه شـرق و شـمال شـرق کشـور (مشـهد) آغـاز کـرد .در حال
حاضـر تحقیقـات ایشـان در زمینـه تولیـد ترکیبـات جایگزیـن آنتیبیوتیکهـا
بهویـژه فایتوبیوتیکهـا ،مهارکننـده مایکوتوکسـینها و تولید محرکهای رشـد
بـا کاربـری در حـوزه کشـاورزی اسـت .از دیگـر فعالیتهای علمی پژوهشـی
ایشـان میتـوان به انتشـار بیـش از  30مقاله در مجلات بینالمللـی  ،ISIتالیف
 2فصـل از کتاب به زبان انگلیسـی ،شـرکت در بیـش از  25کنفرانس بینالمللی
خارجی ،تدریس در  5گارکاه آموزشـی در داخل و خارج از کشـور و شـرکت
در بیـش از  34گارگاه آموزشـی خـارج از کشـور اشـاره نمـود .بهـرهوری و
شـاخص تأثیرگـذاری علمـی ( )H-indexایشـان تـا شـهریور  1395بـر اسـاس
پایـگاه “ 11 ”Google Scholarبـوده که این شـاخص با شـیب صعودی در حال

افزایـش میباشـد .از همکاریهـای بینالمللـی ایشـان در حال حاضـر میتوان
بـه همـکاری بـا محققانـی از دانشـگاههای پوترا-مالـزی ،دانشـگاه اسـترلینگ
( ،)University of Stirlingدانشـگاه گالسکو ( ،)University of Glasgowدانشگاه
ورزبـورگ ( ،)University of Wuerzburgدانشـگاه ملبـورن و دانشـگاه آلبرتـا
اشـاره کـرد .الزم بـه ذکر اسـت که تمـام فعالیتهای علمی و پژوهشـی ایشـان
بـر تحقیقـات محصول و متقاضـی محور در حـوزه بیوتکنولوژی متمرکز شـده
تـا بدینوسـیله حل مشـکالت منطقه تسـهیل ،اهـداف اقتصاد مقاومتـی محقق و
سـربلندی ایـران عزیز تضمین شـود.

دکتــر کتایـون زمانـی پــس از اتمــام
دوره متوسـطه در رشــته تجربی در ســال
 1371در رشــته زیسـتشناسـی دانشـگاه
تهـران پذیرفتـه شــد و در سـال 1375
دوره کارشناســی را بــا موفقیـت بـه پایان
رســاند .وی پـس از یـک سـال تدریـس
زیستشناسـی در مقطـع پیـش دانشـگاهی
تصمیـم بـه ادامـه تحصیـل گرفـت و در
ســال 1376در آزمون کارشناســی ارشـد،
در رشــته زیسـت شناسـی -فیزیولـوژی
گیاهـی دانشــگاه تربیـت معلـم تهـران پذیرفته شـد و پایـان نامه خـود را در
زمینه مهندسـی ژنتیک و ایجاد گیاهان ترایخت ،در پژوهشـگاه ملی مهندسـی
ژنتیـک و زیسـتفناوری آغـاز نمـود کـه تقریبـا همزمـان با شـروع نخسـتین
پروژههـای تحقیقاتـی مربـوط به بررسـی و بهینهسـازی تراریختـی گیاهان در
کشـور بود .پس از اتمام دوره کارشناسـی ارشـد در سـال  1379در پژوهشگاه
ملـی مهندسـی ژنتیک مشـغول بـه کار شـد .در ایـن دوره در پروژههای متعدد
در زمینـه ایجـاد روشهای مناسـب برای انتقـال ژن به گیاهان مـدل و زراعی،
انتقـال ژنهـای کاربـردی بـه گیاهـان زراعـی ،جداسـازی و بررسـی عملکرد
ژنهـا ،برگـزاری کارگاههـای آموزشـی در زمینـه همسـانه سـازی ژن ،انتقـال
ژن بـه گیاهـان و بیوانفورماتیک حضور فعال داشـت .در ســال 1385همزمان
بـا دریافـت پذیـرش از دانشـگاههای اوزاکا و هیروشـیما در ژاپـن در دوره
دکتـرای ژنتیـک مولکولـی در پژوهشـگاه ملـی مهندسـی ژنتیـک در رشـته
ژنتیـک مولکولـی پذیرفتـه و مشـغول بـه ادامـه تحصیـل در ایـن پژوهشـگاه
شـد .در دوره دکتـری ،پـروژه خـود را در تیم تحقیقاتی آقـای دکتر محمدعلی
ملبوبـی اسـتاد برجسـته کشـور در حوزه زیسـت فنـاوری و ژنتیـک مولکولی
و بـه راهنمایـی ایشـان در خصوص بررسـی عملکـرد ژنهای القا شـونده در
تنـش کمبود فسـفات آغاز نمـود .حاصل فعالیتهای علمــی ایشــان تاکنون
چــاپ 7مقاله  3 ،ISIمقالــه علمــی و پژوهشـی 2 ،مقالــه در کنفرانسهـای
بین المللــی16 ،مقالـه در کنفرانسهـای ملـی و 2ثبـت اختـراع داخلی
بوده اسـت.
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سـرودهای از مرحومـه پرویـن امامیفـرد مـادر آقـای مهنـدس
دبیراشـرافی کـه چندی پیـش دار فانی را وداع گفتند .ایشـان متولد
شـیراز و دارای طبـع شـاعرانه بودنـد و گاهـی غـزل و شـعر نـو
میسـراییدند .ایـن شـعر کوتـاه را بـرای تنها نوهشـان سـرودهاند
کـه پس از فوت در یکی ار دفاتر شـعر ایشـان یافت شـد .خداوند
همه درگذشـتگان را بیامرزد و روحشـان را قریـن رحمت بفرماید.
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