
سخن روز ...
فناوري هــاي نويــن به عنــوان فناوري هــاي کليــدي و محــور توســعه 
پايــدار، از مهمتريــن يافته هــاي انســان در عصــر حاضــر و راه گشــاي مشــکالت 
ــبت  ــورها نس ــت کش ــه موقعي ــند، بطوريک ــي باش ــوم م ــزاره س ــريت در ه بش
ــوم و  ــه عل ــا در حيط ــي آن ه ــوه و تواناي ــات بالق ــرو امکان ــر در گ ــه يکديگ ب
ــته  ــت رش ــي از هف ــوان يک ــه عن ــوژی ب ــت.  بيوتکنول ــن اس ــاي نوي فناوري ه
ــی  ــارت جهان ــی از تج ــد باالي ــه درص ــود ک ــناخته مي ش ــان ش ــدي جه کلي
ــردی  ــای کارب ــد پژوهش ه ــود. بی تردي ــی ش ــامل م ــن را ش ــای نوي فناوری ه
در زمينــه بيوتکنولــوژی کشــاورزی کــه از مهمتريــن فناوری هــای روز دنياســت 
ــی و  ــروت افزاي ــور، ث ــی کش ــار علم ــردن اعتب ــده ای را در باالب ــش ارزن نق
کارآفرينــی ايفــا می کنــد و رشــد فزاينــده حرکــت علمــی ايــن رشــته در عصــر 

ــدگان خواهــد شــد.  ــی و تاميــن خاطــر آين حاضــر باعــث امنيــت غذاي
پژوهشــکده بيوتکنولــوژی کشــاورزی کــه بــا هــدف تحقيقــات علمــی در زمينه 
ــدو  ــرد، از ب ــه کارک ــاز ب ــمًا آغ ــال 1379 رس ــاورزی در س زيست فناوری کش
تاســيس، بــه دنبــال راه هــای ارتباطــی بــا جامعــه مخاطــب و عامــه مردمــی بــوده 
ــد  ــور بهره من ــی کش ــش بوم ــن و دان ــد علوم نوي ــی از عواي ــه نوع ــا ب ــت ت اس
شــوند. در هميــن راســتا نخســتين پيش شــماره خبرنامــه بيوتکنولــوژی 
کشــاورزی در شــهريور مــاه 1382منتشــر شــد کــه پــس از انتشــار نــه شــماره 
بــه دليــل تغييــر در مديريــت پژوهشــکده درســال 1384 انتشــار آن ادامــه نيافت.
ــوژی  ــه پژوهشــکده بيوتکنول ــماره خبرنام ــتين ش ــه نخس ــوقتم ک ــيار خوش بس
کشــاورزی را بــه همــت همــکاران کوشــای ايــن پژوهشــکده در شــرايطی بــاز 
نشــر می کنيــم کــه دوران طاليــی و ثمردهــی ايــن مرکــز معتبــر علمــی بيــش 

از گذشــته ملمــوس و قابــل درک اســت.
اکنــون در روزهــای آغازيــن ســال 1395 بــا کمــال افتخــار اعــالم می کنــم که در 
ســال دولــت و ملــت، همدلــی و همزبانــی، ايــن پژوهشــکده بــا شــتابی شــگرف، 
تبلــور همدلــی و همزبانــی دولــت تدبيــر و اميــد و ملــت فهيــم ايران اســالمی را 

بــه ملســه ظهــور نهــاد و بــا رويکــرد جديــد بــرای ارايــه فناوری هــای کارآمــد 
ــی از  ــی خوراک ــزه طبيع ــد رنگي ــاوری تولي ــان ســاز همچــون »فن ــاز و جري س
جلبــک«، »فنــاوری رآکتــور توليــد بيــوگاز خانگــی از پســماند های کشــاورزی« 
ــدگاری محصــوالت  ــش مان ــت افزاي ــوازان جه ــه کيت و »نانوامولســيون های پاي
کشــاورزی«، دســتاوردهای جديــد و شــاخص از جملــه: »دســتيابی بــه دانــش 
فنــی تکثيــر درون شيشــه ای پايــه پســته هيبريــد خارجــی)UCB1(« ، »طراحــی 
و ســاخت فتوبيوراکتــور بــرای رشــد جلبــک بــا اســتفاده از گازهــای خروجــی 
DG-CHP« ، »فنــاوری توليــد نهــال خرمــا )رقــم مجــول( بــا اســتفاده از روش 
جنين زايــی غيرجنســی«، »توليــد آنزيم هــای مــورد اســتفاده در خــوراک 
طيــور«، »طراحــی و توليــد پروبيوتيک هــای بومــی و اختصاصــی بــرای طيــور 
صنعتــی« و »کشــت پنبــه تراريختــه در ســطح وســيع پــس از کســب مجــوز رهــا 
ــه  ــن اصــل تکي ــر اي ــاد کشــاورزی«، ب ــه وزارت جه ــه تراريخت ســازی از کميت
دارد کــه: مــا می توانيــم. ايــن پژوهشــکده مصمــم اســت تــا در ســال اقتصــاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل، همــه تــوان خــود را در راســتای تحقــق ايــن هــدف و 
بکارگيــری بيوتکنولــوژی بــرای حــل مشــکل اساســی کشــاورزی و خودکفايــی 

کشــور اســتفاده نمايــد.
در پايــان ضمــن تبريــک ســال نــو و آرزوی ســالی سرشــار از موفقيت هــای پــی 
درپــی بــرای جامعــه علمــی کشــور، اميــد دارم انتشــار ايــن نشــريه الکترونيکــی 
زمينــه ســاز دسترســی آســان مســئولين و مــردم عزيزمــان بــه نتيجــه تحقيقــات 
ــن پژوهشــکده و فرهنگســازی مصــرف محصــوالت  و فعاليت هــای علمــی اي
پــاک و دوســتار محيــط زيســت حاصــل از بيوتکنولــوژی کشــاورزی را بيــش 

از گذشــته فراهــم آورد.    
                                                                                                                  

دکتر نيراعظم خوش خلق سيما
                                   رييس پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی

شماره نخست رفوردین 1395 خورشیدی

ای آ نکه هب تد بیر تو رگدد ایام

ای دیده و دل از تو درگگون مادام  

ای آنکه هب دست توست احوال جهان   

حکمی رفما هک رگدد ایام هب کام    



سرمقاله ...
به نام آن که جان از او نشان یافت

زبان آموخت حرف ونطق جان یافت

در آستانه بهار طبیعت، خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 

ایران نیز بهار خود را پس از تجربه یک خواب زمستانی ده ساله آغاز 

می کند. اولین شماره از خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی در شهریور 

1382 با مدیریت ریاست وقت پژوهشکده آقای دکتر قره یاضی و 

سردبیری آقای دکتر کسری اصفهانی و مهندس میربابایی و همکاری 

تعدادی از محققین پژوهشکده، آماده و پس از چاپ در دفتر خدمات 

تکنولوژی آموزشی - نشر آموزش کشاورزی به عنوان اولین نشریه 

خبری بیوتکنولوژی کشاورزی، در اختیار محققین، دانشجویان و 

دست اندرکاران این حوزه قرار گرفت. تا شهریور 1384، نه شماره 

از این خبرنامه با تالش های مجدانه دکتر وطن پور ازغندی و دکتر 

صالحی جوزانی به عنوان سردبیر تهیه شد. پس از تغییر ریاست 

پژوهشکده در آبان 1384، انتشار نشریه نیز متوقف شد. پس از 

گذشت ده سال، با همت مدیر جدید پژوهشکده سرکار خانم دکتر 

خوش خلق سیما و معاون پژوهشی جناب آقای دکتر حسینی سالکده، 

شورای انتشارات پژوهشکده تشکیل و آقای دکتر صالحی جوزانی 

به عنوان مدیر فناوری ارتباطات و انتشارات پژوهشکده انتخاب 

و با رویکردی جدید مبنی بر تمرکز بر اطالع رسانی فعالیت های 

پژوهشی و همکاری  با موسسات معتبر علمی، پژوهشی و آموزشی 

و سازمان های بین المللی، معرفی دستاوردهای پژوهشی آماده انتقال 

به بخش خصوصی و تاکید بر ترویج یافته های تحقیقاتی حتی برای 

مخاطبین عام، خبرنامه جدید آماده و این بار همگام با پیشرفت 

فناوری ارتباطات، به صورت الکترونیک در اختیار طیف گسترده ای 

از فعالین حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار می گیرد.

 در پایان فروتنی و پاکی را پیشه خود می کنیم و از درگاه ایزد متعال، 

سعادت و سرور آمیخته با سالمتی برای گذر از فراز و فرودهای 

پیش رو طلب می نماییم. 

عقد قرارداد تولید نهال های کشــت بافتــی خرمای مجول با
ســازمان جهاد کشاورزی استان سیســتان و بلوچستان

قـرارداد توليـد نهال هـای کشـت بافتـی خرمای رقـم مجول بيـن پژوهشـکده بيوتکنولوژی کشـاورزی و 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان منعقد شـد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده 
بيوتکنولـوژی کشـاورزی بـا توجـه به بازديد دکتـر زند معاون وزيـر و رييس سـازمان تحقيقات، آموزش 
و ترويج کشـاورزی از مراکز تحقيقاتی و آموزش کشـاورزی اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان و درخواسـت 

تکميـل آزمايشـگاه ها و آمـوزش همـکاران منطقـه در زمينـه بيوتکنولوژی کشـاورزی، در روز دوشـنبه 5 
بهمـن مـاه 1394، دکتـر خـوش خلق سـيما، رييس پژوهشـکده بيوتکنولوژی کشـاورزی و دکتـر عنايتی 
شـريعت پناهـی رييـس بخـش تحقيقات کشـت بافت و سـلول پژوهشـکده، بازديدی از مرکـز تحقيقات 
کشـاورزی بلوچسـتان انجام و ضمن بازديد از آزمايشـگاه کشـت بافت و نخلسـتان های مرکز، جلسـه ای 
بـا حضـور مهنـدس نجفـی رييـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، مهنـدس 
ريگـی معـاون باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان، دکتر خالد ميـری رييس 
مرکـز تحقيقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبيعی بلوچسـتان و مسـوولين پژوهشـکده بيوتکنولوژی 
کشـاورزی تشـکيل و زمينه هـای همـکاری مورد بحث و بررسـی قرار گرفـت و مقرر شـد در برنامه های 

متنوع سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان، پژوهشـکده 
داشـته  فعـال  مشـارکت  کشـاورزی  بيوتکنولـوژی 
باشـد و بـه عنـوان اوليـن قـدم، قـرارداد توليـد 10 
مجـول  بافتـی خرمـای  کشـت  نهـال  اصلـه  هـزار 
بـه ارزش ده ميليـارد ريـال بـه صـورت سـه جانبـه 
مابيـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سيسـتان و 

بلوچسـتان بـه عنوان سـفارش دهنـده و تاميـن کننده 
اعتبـار از يـک سـو و پژوهشـکده بيوتکنولـوژی کشـاورزی و مرکـز تحقيقات کشـاورزی بلوچسـتان به 
عنـوان توليـد کننـدگان نهـال از سـوی ديگـر بـه امضـا رسـيد. الزم به ذکر اسـت که پـروژه توليـد نهال 
کشـت بافتـی خرمـای رقـم مجـول توسـط آقـای دکتـر ضرغامـی و همـکاران در بخـش کشـت بافت و 
سـلول پژوهشـکده اجـرا و دسـتورالعمل توليـد تجاری تهيه شـده اسـت. در صـورت اجـرای موفق اين 
قـرارداد، اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان و بـه ويـژه ايرانشـهر بـه عنـوان مرجـع توليـد نهال کشـت بافتی 
خرمـا در کشـور ايفـای نقش خواهد نمـود. در ادامه، 
رييـس  نيـز  مـاه  بهمـن  ششـم  سه شـنبه  روز  در 
پژوهشـکده بازديـدی از سـواحل مکـران و منطقـه 
گواتـر در چابهـار بـه منظـور بررسـی امـکان کشـت 
سـاليکورنيا در منطقـه مذکـور در قالـب طـرح ملـی 
سـاليکورنيا داشـت و يکـی از اراضـی منطقـه بـرای 
ايـن منظـور شناسـايی و با دسـتور مسـاعد رياسـت 
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مقرر شـد اين زمين 
در اختيـار ايـن طـرح قـرار گيـرد و برای تسـريع در 
عمليـات اجرايـی آن، قـراردادی در زمينـه توليـد ايـن 
گيـاه بـا مرکـز تحقيقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبيعـی بلوچسـتان امضا شـد. همچنيـن در اين 
بازديـد، زمينـه فعاليت هـای ديگـر در مـورد گياهان گرمسـيری و بذور صيفـی و گل های شـاخه بريده و 

پسـته بـرای منطقـه مکـران نيـز مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

دکتر خوش خلق سيما، رييس پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی و دکتر خالد ميری 
رييس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی بلوچستان 

گياهچه کشت بافتی خرمای مجول

نخلستان حاصل از کشت بافت
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معرفی سویه های پروبیوتیک جدید بومی اختصاصی طیور به بخش خصوصی

پژوهشـگران پژوهشـکده بيوتکنولـوژی کشـاورزی موفـق بـه معرفـی سـويه های 
جديـد پروبيوتيـک بومـی اختصاصـی بـرای طيـور صنعتی شـدند. اين دسـتاورد در 
جريـان مراسـم هفتـه پژوهش سـازمان تحقيقـات، آمـوزش و ترويج کشـاورزی در 
روز سـه شـنبه مـورخ 94/9/24 با حضـور مقامات وزارت جهاد کشـاورزی در قالب 
قـراردادی بـه شـرکت فنـاوری زيسـتی طبيعـت گـرا جهت تجـاری سـازی و توليد 

انبـوه منتقل شـد.
دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانی عضو هيـات علمی اين پژوهشـکده و مجری طرح 
مذکـور بـا اعـالم اين خبر گفـت: "باکتری هـای پروبيوتيک، عوامـل ميکروبی مفيدی 
هسـتند کـه در صـورت مصـرف توسـط انسـان، دام، طيـور و آبزيان، موجـب بهبود 

شـاخص های سـالمت و رشـد در ميزبـان می شـوند. پروبيوتيک هـا از يـک طرف به 
دليـل کاهـش جمعيـت عوامـل بيماريزا، موجـب کاهـش مصـرف آنتی بيوتيک ها که 
بـرای سـالمت انسـان و دام مضر هسـتند، می شـوند و از طرف ديگر، بـه دليل بهبود 
شـاخص های عملکـردی در دام و طيـور، موجـب افزايـش درآمـد و سـود اقتصادی 
دامـداران می شـوند. ايـن عوامـل ميکروبـی مفيد بـا ايجاد تعـادل در فلـور ميکروبی 
مفيـد سيسـتم گـوارش انسـان، دام، طيـور وآبزيـان، و بـا توليـد انـواع ترکيبات ضد 
ميکروبـی موجـب کاهـش جمعيت عوامل ميکروبـی مضر می شـوند. از طرف ديگر، 
ايـن عوامـل بـا تحريـک توليد ترکيبـات زيسـتی مفيد مثـل هورمون هـا و ويتامين ها 
و نيـز بـا تجزيـه ترکيبات مضـر )از قبيل کلسـترول و آفالتوکسـين( در ميزبان منجر 
بـه افزايـش عملکـرد )وزن سـرانه و همچنيـن بازده الشـه( و کاهش ضريـب تبديل 
غذايـی می شـوند. در حـال حاضر بـازار اين نـوع محصوالت در سـطح جهانی بيش 
از 30 ميليـارد دالر اسـت کـه بيـش از 10 درصـد آن مربوط بـه پروبيوتيک های دام، 
طيـور و آبزيـان می باشـد. برآورد شـده اسـت کـه اين ميـزان تا سـال 2020 به بيش 

از 40 ميليارد دالر برسـد."
صنعـت توليـد پروبيوتيک هـای انسـانی، دام و طيور در کشـور، صنعتی نوپا اسـت و 
در حـال حاضـر نيز تعداد انگشـت شـماری شـرکت خصوصی در اين زمينه شـروع 

بـه فعاليـت کرده انـد. در ايـن راسـتا و بـا توجـه به اهميـت زيـاد شناسـايی و توليد 
پروبيوتيک هـای اختصاصـی بومـی برای طيـور در کشـور، با حمايـت معاونت امور 
دام وزارت جهـاد کشـاورزی، طـرح جداسـازی، شناسـايی و ارزيابـی باکتری هـای 
پروبيوتيـک از مرغ هـای نـژاد بومـی و بـا هـدف دسـتيابی بـه باکتری هـای بومـی با 
کارايـی بـاالی پروبيوتيکـی بـرای اسـتفاده در صنعـت طيـور اجـرا شـد. در نتيجـه 
نمونه برداری هـا از مرغ هـای بومـی اصفهـان، آذربايجـان غربی، مازنـدران و فارس و 
ارزيابی هـای صـورت گرفته، تعدادی از سـويه های باکتريايی با پتانسـيل پروبيوتيکی 
پروبيوتيک هـای  کلکسـيون  قالـب  در  و  شناسـايی  مولکولـی  در سـطح  انتخـاب، 
اختصاصـی طيـور در بانـک ژن ميکروبـی پژوهشـکده ثبت شـدند. نتايـج تحقيقات 

طـرح در سـطح آزمايشـگاهی و در سـطح مرغـداری نشـان داد کـه باکتری هـای 
پروبيوتيـک جداسـازی شـده از مرغ هـای بومـی، دارای توانايـی پروبيوتيکـی بااليی 
از نظـر تحمـل شـرايط اسـيدی، دمايـی و نمک هـای صفراوی بـوده، قابليـت باالی 
اتصـال و اسـتقرار در سـطح سـلول های روده ای داشـته و همچنيـن توانايـی کنتـرل 
بسـياری از عوامـل ميکروبـی مضـر و بيماريـزا را دارنـد. بررسـی های مزرعـه ای در 
سـطح مرغـداری بـر روی جوجه هـای گوشـتی نشـان داد کـه سـويه های منتخـب 
پروبيوتيـک بومـی بطور معنـی داری منجر به افزايش وزن سـرانه )عملکـرد( و بازده 
الشـه، کاهـش ضريب تبديل غذايـی، کاهش مصرف خوراک، افزايش شـاخص های 
سـالمتی )از قبيـل افزايـش تيتـر آنتی بادی ها بر عليـه بيماری های مختلـف و افزايش 
بيـان ژن هـای درگيـر در ايمنی بـدن(، کاهـش ميزان کلسـترول و تری گليسـريد در 
خـون جوجه هـا، و همچنيـن تجزيه و خنثی سـازی آفالتوکسـين در خـوراک طيور 
می شـود. در ادامـه بـرای سـويه های منتخـب پروبيوتيکـی، شـرايط رشـد و محيـط 
کشـت طراحی و بهينه سـازی شـده اسـت. خوشـبختانه مجموعه سـويه های منتخب 
در قالـب قـراردادی بـه شـرکت دانـش بنيـان فنـاوری زيسـتی طبيعت گـرا منتقل و 

توليـد انبـوه در محـل شـرکت انجام و انشـااهلل در آينـده ای نزديـک وارد بازار 
خواهد شـد.

فرايند توليد پروبيوتيک های بومی اختصاصی طيور

نمونه برداري 
از مرغ هاي 

بومي

ارزيابي هاي 
آزمايشگاهي

فرمنتاسيون

ارزيابي هاي 
مزرعه اي

بهينه سازي 
توليد نيمه 

صنعتي

ارزيابي 
كارايي

فرمنتاسيون و 
فرموالسيون

محصول نهايي

افزايش وزن 
سرانه 

كاهش ضريب 
تبديل

افزايش بازده 
الشه

كاهش مصرف 
آنتي بيوتيك

اقدامات انجام شده در  
پژوهشكده

فرايند در دست اقدام در  
شركت 

نتايج مورد  انتظار در صورت مصرف 
در مرغداري ها
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انعقاد قرارداد تولید25000 اصله پایه پسته UCB1 با بخش خصوصی
ــت  ــق کش ــده از طری ــر ش ــته UCB1 تکثی ــه پس ــه پای ــد25000 اصل ــرارداد تولی ق
ــت  ــد نهــال زین ــوژی کشــاورزی و مجتمــع تولی ــن پژوهشــکده بیوتکنول بافــت بی
ــوژی  ــی پژوهشــکده بیوتکنول ــط عموم ــه گــزارش رواب ــان منعقــد شــد. ب گل کرم
ــذري  ــاي ب ــا اســتفاده از پایه ه کشــاورزی عمــده باغــات موجــود پســته کشــور ب
و پیونــد ارقــام تجــاري یــا محلــي بــر روي آنهــا احــداث شــده اند. اگرچــه تهیــه 
نهال هــای بــذري بســیار ســاده اســت و ســازگاري خوبــي بــا پیونــدک ارقــام تجاري 
پســته کشــور دارنــد، امــا بــه دلیــل هتروزیگوســیتي زیــاد ناشــي از دو پایــه بــودن 
پســته و گــرده افشــاني بــاز، تنــوع ژنتیکــي و غیــر یکنواختــي زیــادي بیــن دانهــال 
هــاي پایــه حاصلــه از بــذر وجــود دارد و بــه طــور طبیعــی، خصوصیــات متنــوع 
و نامشــخصی در بــاغ پســته بــروز خواهنــد داد. پایــه UCB1 هیبریــد بیــن گونــه 
هــاي Pistacia atlantica  بــه عنــوان والــد مــاده و یــک والــد نــر مخصــوص از 
P. integerrima اســت. بــا اســتفاده از روش ریزازدیــادي هــر دوره کامــل تولیــد 

نهــال پســته حــدود 4 مــاه طــول خواهــد کشــید و در هــر ســال حداقــل مي تــوان 
3 دوره تولیــد نهــال داشــت. از نظــر تئــوری، از هــر ریزنمونــه اولیــه مســتقر شــده 
ــزار ریزشــاخه و حــدود یکصــد و پنجــاه  ــر دویســت ه ــغ ب ــوان بال UCB1، مي ت

ــي  ــال کشــت بافت ــه نه ــر اصل ــه ه ــرد ک ــد ک ــر ســال تولی ــه در ه ــال پای ــزار نه ه
ــد، در  ــال مي باش ــا 50000 ری ــدود 30000 ت ــد ح ــرایط تولی ــه ش ــته ب UCB1 بس

حالــی کــه قیمــت فــروش هــر اصلــه نهــال پایــه منتخــب  UCB1 در داخــل بالــغ 
بــر 100/000 ریــال اســت و واردات نهــال ایــن پایــه از خــارج کشــور بــرای هــر 

اصلــه قیمتــی بیــش از 10 دالر دارد. در ایــن راســتا قــراردادی بــا موضــوع تولیــد 
ــق کشــت بافــت"  ــر شــده از طری ــه پســته UCB1 تکثی ــه پای ــداد 25000 اصل "تع
ــخ 94/11/26  ــان در تاری ــد نهــال زینــت گل کرم ــن پژوهشــکده و مجتمــع تولی بی
ــاد  ــخ انعق ــاه از تاری ــدت 6 م ــرارداد پژوهشــکده ظــرف م ــن ق ــد شــد. در ای منعق

قــرارداد و طــی دو مرحلــه نهــال هــای مذکــور را در کــرج تولیــد و تحویــل متقاضی 
خواهــد داد. مجــری اجــرای قــرارداد از طــرف پژوهشــکده، آقــای دکتــر ازغنــدی و 
همــکاران ایشــان در بخــش تحقیقــات کشــت بافــت و ســلول می باشــند. الزم بــه 
ــروژه، مرحلــه اول تحویــل گیاهچه هــا  ــا پیشــرفت در اجــرای پ ذکــر اســت کــه ب

نیــز در اســفند 1394 و پیــش از موعــد مقــرر انجــام شــد.

بازدید پروفســور سپو ســالمینن از بخشهای تحقیقاتی پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی

درحاشــیهبرگــزاری"ســومینهمایــشملــیپروبیوتیــکوغذاهایفراســودمند"که
بــاشــعاراصلــیارتقــایآگاهــیعمومــی،توســطانجمــنپروبیوتیــکوغذاهــای
فراســودمندایــرانوبــاحمایــتســازمانغــذاودارو،ســازمانملــیاســتانداردایران
وســازماندامپزشــکیکشــوردرتاریخهــای18تــا20بهمــنمــاه1394درمرکــز
ــزارشــد،پروفســور ــرانبرگ ــیدانشــگاهشــهیدبهشــتیته ــایبینالملل همایشه
ســپوســالمیننبــههمــراهدبیــرانکمیتــهعلمــیایــنهمایــشدکتــرتــاجآبــادیو
دکتــرجعفــریازپژوهشــکدهنیــزبازدیــدبــهعمــلآوردنــد.بــهگــزارشروابــط
ــگاه ــتاددانش ــالمینناس ــرس ــاورزیدکت ــوژیکش ــکدهبیوتکنول ــیپژوهش عموم
ــای ــکوغذاه ــهپروبیوتی ــتهدرزمین ــخصیتهایبرجس ــدازش ــودرفنالن تورک

فراســودمندبــودهودرایــنزمینــهمقــاالتوتألیفــاتارزشــمندیداردوهمچنیــن
ــد. ــامیکن ــدیراایف ــشکلی ــهنق ــیمربوط ــتورالعملهایبینالملل ــندس درتدوی
ایشــانطــیبازدیــد،بــامجموعــهاهــدافوفعالیتهــایپژوهشــیوپتانســیلهای
پژوهشــکدهآشــناشــدندوازبخشهــاینانوتکنولــوزیوبیوتکنولــوژیمیکروبــی
نیــزبازدیــدیبــهعمــلآمــد.همچنیــندرنشســتیبــاحضــورجنــابآقــایدکتــر
ــوژی ــسبخــشبیوتکنول ــمیریی ــرهاش ــمدکت ــاونپژوهشــیوخان ــینیمع حس
ــر ــادلنظ ــثوتب ــترکبح ــکاریمش ــایهم ــوصراهکاره ــی،درخص میکروب

صــورتگرفــت.
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برگــزاری همایش یک روزه مهندســي ژنتیک و محصوالت تراریخته
در خدمت محیط زیســت، امنیت غذایی و سالمت انسان 

در روز چهارشـنبه 30 دي مـاه 94، همايـش يـک روزه تخصصي با عنوان »مهندسـي 
ژنتيـک و محصـوالت تراريخته در خدمت محيط زيسـت، امنيت غذايي و سـالمت«  
و بـا حمايـت سـتاد توسـعه زيسـت فنـاوري بـا حضـور دکتـر زنـد معـاون وزير و 
رئيـس سـازمان تحقيقات، آمـوزش و ترويج کشـاورزي، دکتر نيراعظـم خوش خلق 
سـيما رئيـس پژوهشـکده بيوتکنولـوژي کشـاورزي، دکتـر بهـزاد قره ياضـی مرجع 
ملـی ايمنی زيسـتی کشـور، دکتر عيسـي کالنتري مشـاور معـاون اول رئيس جمهور 
و رئيـس خانـه کشـاورز و جمع کثيري از محققان و دانشـجويان در پژوهشـگاه ملي 
مهندسـي ژنتيک و زيسـت فناوري برگزار شـد. در ابتدای اين مراسـم دکتر مصطفي 
قانعـي دبيـر سـتاد توسـعه زيسـت 
فنـاوري و رئيـس انسـتيتو پاسـتور 
ايـران ضمـن خوش آمدگويـي بـه 
فعاليت هـای  تشـريح  بـه  حضـار 
کشـاورزي  تخصصـي  کارگـروه 
پرداخت و اظهار داشـت: "در حال 
حاضـر پايـان نامه هـا و طرح هـاي 
موضـوع  بـه  متعـددي  تحقيقاتـي 
محصـوالت تراريختـه مي پردازنـد، 
سـعي  تخصصـي  کارگـروه  لـذا 
موضوعـات  ايـن  از  حمايـت  بـر 
پژوهشـی دارد و نيـز. بـا حمايـت از تاسـيس شـرکت هاي دانـش بنيـان امـر تجاري 

سـازي را دنبـال مي کنـد."
در ادامـه دکتـر خـوش خلـق سـيما با اشـاره بـه فوائد زيسـت محيطـي محصوالت 
تراريختـه، لـزوم حفاظـت از منابـع طبيعـي و محيـط زيسـت را تشـريح نمودنـد و 
عنـوان داشـتند کـه: "بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتي و در چارچـوب قانـون ايمنـي 
زيسـتي و سياسـت هاي وزارت جهـاد کشـاورزي خواهيم توانسـت محصـول پنبه و 
برنـج تراريختـه مقـاوم به آفـات را کشـت نماييم. رييـس پژوهشـکده بيوتکنولوژی 
از  جلوگيـري  و  طبيعـت  حفـظ  در  را  تراريختـه  فنـاوري  از  اسـتفاده  کشـاورزی 

چالش هـاي پيـش رو و کاهـش مصـرف سـموم شـيميايی، بسـيار موثـر دانسـت. "
در ادامـه دکتـر اسـکندر زنـد معـاون وزيـر و رئيـس سـازمان تحقيقـات، آموزش و 
ترويـج کشـاورزي موضوع سـخنراني خـود را به »تولید ملي محصـوالت تراریخته 
مقـاوم بـه آفـات، متحمل بـه علف کش هـا و محتمل بـه خشـکي در انطباق با 
اقتصـاد دانـش بنیـان« اختصـاص داد و اظهار داشـت: "متخصصـان آينده پـژوه در 
حـوزه پژوهـش به ارکانـي چون تغييرات مفهومـي در کشـاورزي، تکنولوژي جريان 
سـاز و  تکنولوژي کارآمد سـاز وجه دارند. در کشـاورزي، شـاهد تغييرات مفهومي 
هسـتيم کـه مفهـوم »توليـد غـذا« بـه »کشـاورزي بوم سـازگار« تبديـل شـده اسـت. 
بديـن ترتيـب، کشـاورزي زيرمجموعـه محيـط زيسـت قـرار مي گيـرد. کشـاورزي 
سـازگار بـا محيـط زيسـت واژه اي اسـت کـه در متـن سياسـت ها بايـد مـورد توجه 
قـرار گيـرد." رئيس سـازمان تحقيقات کشـاورزي با اشـاره به کشـاورزي غذا- دارو 
عنـوان داشـت: "در گذشـته کشـاورزي سـازگار با محيط مـورد توجه و تـا اندازه اي 
بـه تنظيـم غـذا با خاصيـت داروئي توجه مي شـد که اين امـر امروز پررنگ تر شـده 
و در بخـش کشـاورزي بـا تغييـرات مفهومـي زيـادي مواجه هسـتيم. وي با تشـريح 
مسـيرهاي جريـان سـاز اظهـار داشـت: محققـان و دانشـگاهيان در عرصـه جهانـي 
بايسـتي مسـيرهاي جريـان سـاز را دنبال و بومي کننـد. زيرا اين تحقيقـات مي تواند 
آينـده علمي کشـور را هدايت کند. اسـتفاده از گياهـان تراريختـه، تکنولوژي جريان 
سـازي اسـت کـه مـي تواند بـه تحقيقـات کمـک کند. بـه هميـن دليـل، در وزارت 
جهـاد کشـاورزي کميتـه زيسـت فنـاوري متشـکل از گروه محققـان و با مسـئوليت 
دکتـر باقـري تشـکيل شـد و سياسـت هاي زيسـت فناوري را منطبـق بـا تغييـرات 
مفهومـي تبييـن نمود، همچنين مشـخص شـد در موضوع محصـوالت تراريخته چه 
گياهـان بـا چـه صفاتـي انتخـاب و حتـي زمان بنـدي و اولويت هـا کامال معين شـده 
اسـت. ايـن بسـته کـه بايـد پاسـخگو بـه دو اصـل حفـظ محيط زيسـت و سـالمت 
انسـان باشـد، آمـاده ارائـه و نقد اسـت." ايـن همايش، پـس از برگزاری هم انديشـی  
تخصصـي بـا حضـور اسـاتيد و متخصصان و پاسـخگويي به سـواالت پايـان يافت.

5



گزارش سفر به کشور هندوستان و بازدید از موسسات تحقیقاتی

در ســفر بــه کشــور هندوســتان از تاريــخ 18 لغايــت 
24 اکتبــر 2015 برابــر بــا 26 مهــر تــا 2 آبــان 1394 
موسســات تحقيقاتــی ملــی و بين المللــی شــامل 
و  خــاک  شــوری  تحقيقــات  مرکــزی  موسســه 
ــاورزی  ــات کش ــی تحقيق ــات بين الملل ــز تحقيق مرک
 International گرمســيری در مناطــق نيمــه خشــک
Crops Research Institute for the Semi-
Arid Tropics )ICRISAT(r در شــهرهای کارنــال 

و حيدرآبــاد توســط دکتــر ناخــدا از پژوهشــکده 
ــژاد از  ــر محمــدی ن ــوژی کشــاورزی و دکت بيوتکنول
ــرار  ــد ق ــورد بازدي ــان م ــر کرم ــهيد باهن دانشــگاه ش
ــن  ــه طرفي ــورد عالق ــايل م ــورد مس ــت و در م گرف
و بررســی امــکان اجــرای پروژه هــای تحقيقاتــی 
مشــترک در زمينــه شــوری و اصــالح نباتــات بــرای 
ايجــاد ارقــام گياهــی متحمــل بــه شــوری، خشــکی و 
گرمــا بــا توجــه بــه شــرايط تغييــر اقليــم، گــرم شــدن 
زميــن و همچنيــن بحــران آب و خشکســالی بحــث و 

ــه عمــل آمــد. ــادل نظــر ب تب

موسســه مرکــزی تحقیقــات شــوری خــاک 
 Central Soil Salinity Research Institute

(CSSRI) r

موسســه مرکــزی تحقيقــات شــوری خــاک در شــهر 
کارنــال در فاصلــه 130 کيلومتــری شــمال شــهر 
دهلــی قــرار گرفتــه اســت. در حــال حاضــر، رئيــس 
موسســه آقــای دکتــر شــارما هســتند. ايشــان پــس از 
خيــر مقــدم و ارايــه توضيحاتــی در مــورد تاريخچــه 
تاســيس موسســه در ســال 1967، طــی جلســه 
کوتاهــی ضمــن نشــان دادن مــوزه و بخش هــای 
ــی  ــی موسســه، پروژه هــای تحقيقات مختلــف تحقيقات
همــکاری  پتانســيل های  مــورد  در  و  تشــريح  را 

ــد. ــه کردن ــی اراي ــترک مطالب مش
نکتــه جالــب توجــه در حيــن بازديــد از مــوزه 
شــکل گيری،  تاريخچــه  بــا  آشــنايی  و  موسســه 
ــن  ــای آن و همچني ــف و ماموريت ه ــداف، وظاي اه
ــدت  دســتاوردهای پژوهشــی موسســه شــوری در م
زمــان فعاليــت، زميــن اختصــاص يافتــه برای تاســيس 
ــان  ــئوالن در زم ــه مس ــه گفت ــود. ب ــه ب آن موسس
تاســيس موسســه در ايــن منطقــه، بــه دليــل 

شــوری و قليائيــت بــاالی خــاک و حالــت غرقابــی، 
هيچگونــه گياهــی قــادر بــه رشــد نبــود و کل زميــن 
ــتنی  ــه رس ــی از هرگون ــاری، خال ــا 2000 هکت تقريب
ــی  ــه لطــف فناوری هاي ــروزه ب ــی ام ــوده اســت. ول ب
کــه توســط ايــن موسســه توســعه يافته انــد، خاک هــا 
اصــالح شــده و در آن هــا کشــت و کار برنــج، گنــدم، 
ذرت و حبوبــات از جملــه مــاش و نخــود و دال 
ــيس،  ــدو تاس ــه از ب ــن موسس ــرد. اي ــورت می گي ص
در اصــالح حــدود 2 ميليــون هکتــار از اراضــی شــور 
و قليايــی هنــد نقــش داشــته اســت کــه ايــن اراضــی 
اصــالح شــده هــم اکنــون نقــش بســزايی در توليــد 
محصــوالت کشــاورزی در هندوســتان ايفــا می کننــد.
ــک  ــی ي ــدا ط ــر ناخ ــای دکت ــس از بازديــد، آق پ
ســخنرانی، ضمــن معرفــی پژوهشــکده بيوتکنولــوژی 
در  گرفتــه  انجــام  تحقيقاتــی  فعاليت هــای  و 
ــاد  ــکان ايج ــالت، ام ــوری غ ــات ش ــه تحقيق زمين
اتمــام  همچنيــن  و  پژوهشــی  زيرســاخت های 
تشــريح  حضــار  بــرای  مشــترک  پروژه هــای 

بــا  مشــترک  همکاری هــای  پتانســيل های  و 
ــوه  ــمردند و نح ــوری را برش ــات ش ــه تحقيق موسس
ــی  ــای تحقيقات ــا بخش ه ــترک ب ــای مش همکاری ه
ــه  ــذر از جمل ــال و ب ــه نه ــالح و تهي ــه اص موسس
ــالت و مراکــز تحقيقاتــی در  ــات غ بخــش تحقيق
ــوری  ــات ش ــتراتژی های تحقيق ــوری و اس ــه ش زمين
ــران  ــه در اي ــان تراريخت ــت گياه ــن و ضعي و همچني
روســای  و  موسســه  معاونيــن  و  رئيــس  بــرای 
بخش هــای تحقيقاتــی تشــريح کردنــد. بــا توجــه بــه 
نقــاط مشــترک فراوانــی کــه بين مســايل و مشــکالت 
ــود دارد و  ــتان وج ــا هندوس ــران ب ــور اي ــی ش اراض
نظــر بــه امکانــات زيرســاختی بســيار مناســب بــرای 
ــن  ــوری در اي ــش ش ــت تن ــا تح ــی ژنوتيپ ه ارزياب
ــا ايــن موسســه  مرکــز، عقــد تفاهم نامــه همــکاری ب
ــترک در  ــی مش ــای تحقيقات ــرای پروژه ه ــرای اج ب
زمينــه شــوری و اعــزام دانشــجويان و همــکاران 
ــی  ــای مطالعات ــی فرصت ه ــرای ط ــی ب ــات علم هي

وجــود دارد. 
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در  گياهــی  تحقيقــات  بين المللــی  موسســه 
 15 از  يکــی  گرمســيری  خشــک  نيمــه  مناطــق 
ــاورتی  ــروه مش ــه گ ــر مجموع ــی زي ــز تحقيقات مرک
ــه در  ــد ک ــاورزی می باش ــی کش ــات بين الملل تحقيق
شــهر حيدرآبــاد هندوســتان مســتقر اســت. ايــن مرکز 
ــدی،  ــاه ارزن مرواري ــج گي ــدی پيــش روی پن ــا چن ت
ــرد  ــی کار می ک ــادام زمين ــود و ب ــورگوم، دال، نخ س
کــه بــه تازگــی ارزن انگشــتی نيــز بــه جمــع گياهــان 
ــت.  ــده اس ــزوده ش ــز اف ــن مرک ــه اي ــورد مطالع م
ــی در  ــات گياه ــورد تحقيق ــتر در م ــات بيش ايکريس
مناطــق نيمــه خشــک و گرمســيری جنــوب آســيا و 
ــان  ــد گياه ــه تولي ــت و در زمين ــز اس ــا متمرک آفريق
متحمــل بــه تنش هــای محيطــی غيــر زنــده بــه 
ــن  ــوری و همچني ــکی و ش ــا، خش ــوص گرم خص
تنش هــای زنــده از جملــه آفــات و بيماری هــای 
شــايع گياهــان مــورد مطالعــه و توليد دانش و توســعه 
ــب  ــری از تخري ــرای جلوگي ــی ب ــای زراع فناوری ه
ــع  ــره وری مناب ــد و به ــش تولي ــط زيســت، افزاي محي
ــدار در شــرايط ســخت  ــد پاي ــن مناطــق و تولي در اي
ــه تغييــرات اقليمــی  ــا توجــه ب و شــکننده محيطــی ب
و همچنيــن کاهــش فقــر و گرســنگی و ســوء تغذيــه 
در جنــوب آســيا و آفريقــا و افزايــش مشــارکت زنــان 

فعاليــت می نمايــد. 
ــه زراعــی  ــون بيــش از 800 واريت ايــن موسســه تاکن
از محصــوالت مختلــف را توليــد و روانــه بــازار 
کــرده اســت. همچنيــن بيــش از 1200 شــرکت 
دانــش بنيــان در حــوزه کشــاورزی از خدمــات 
انکوباتــوری ايکرســات اســتفاده کرده انــد. بيــش از 3 
ــی  ــای زراع ــاکا از مدل ه ــاورز در کارنات ــون کش ميلي
ــش از 300000  ــده و بي ــد ش ــه بهره من ــن موسس اي
ــگ  ــرو دوزين ــاوری ميک ــوه از فن ــاورز در زيمباب کش
می کننــد.  بهره بــرداری  محصــول  توليــد  بــرای 
ــای  ــا آق ــر ب ــال حاض ــه در ح ــن موسس ــت اي رياس
ــه  ــه از ژانوي ــد ک ــون می باش ــد بِرگوينس ــر ديوي دکت

2015 عهــده دار ايــن ســمت شــده اند. 
در بازديــد از ايکريســات نيــز طــی جلســه مشــترکی 
بــا دانشــمندان و محققــان ارشــد ايــن موسســه 
و مديــران برنامه هــای اصــالح ارزن مرواريــدی، 
ــس و  ــوژی و ژنوميک ــن فيزيول ــورگوم و همچني س
ــای  ــای همکاری ه ــور برنامه ه ــازی، مح ــاری س تج
مشــترک تحقيقاتــی در زمينــه ارزن و ســورگوم بــرای 
ــتی و  ــر زيس ــتی و غي ــای زيس ــه تنش ه ــل ب تحم
همچنيــن اســتفاده از امکانــات زيربنايــی ايکريســات 
بــرای ژنوتايپينــگ و فنوتايپينــگ گياهــی مــورد 
ــرای ارســال  ــرار گرفــت و ب ــادل نظــر ق بحــث و تب
ژنوتيپ هــای برتــر بــرای ارزيابــی در شــرايط اقليمــی 
ايــران و همچنيــن ارســال الين هــای والدينــی بــرای 
ــل  ــه عم ــق ب ــران تواف ــد در اي ــام هيبري ــد ارق تولي
ــا دفتــر ايکريســات  آمــد. همچنيــن، پيشــنهاد شــد ت
در ايــران تاســيس شــود و پژوهشــکده بيوتکنولــوژی 
ــی  ــط علم ــابقه رواب ــه س ــه ب ــا توج ــاورزی ب کش
گســترده بــا ايــن مرکــز و دامنــه همکاری هــای 
مشــترک آمادگــی کامــل خــود را بــرای ايــن منظــور 

ــالم داشــت. اع
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خيـار يکـي از مهم تريـن و پرمصرف تريـن محصوالت گلخانـه ای دنيـا از ماندگاری 
کمـی برخـوردار بـوده و ضايعـات پس از برداشـت بااليـی دارد. عالوه بـر صدمات 
فيزيکـي، بخـش عمـده ای از ضايعـات خيـار مربـوط به عوامـل ميکروبي می باشـد. 
اخيـراً روش هـای غير شـيميايی از قبيل اسـتفاده از اشـعه گامـا، نور فرابنفـش، گرما 
درمانـی و همچنيـن اسـتفاده از ترکيبـات طبيعـی ماننـد عصاره های گياهـی به عنوان 
يافته انـد. در پژوهـش  شـيوه جايگزينـي در کنتـرل آلودگی هـای قارچـي توسـعه 
حاضـر، ابتـدا خـواص ضـد ميکروبی چهار عصاره طبيعی شـامل آويشـن شـيرازی، 
آويشـن باغـی، دارچيـن و نعناع فلفلـی بر ميکروارگانيسـم های شـاخص خيار مورد 
بررسـی قـرار گرفـت و در انتهـا دو عصـاره آويشـن شـيرازی و دارچين بـا خواص 

ضـد ميکروبـی مؤثرتر انتخاب شـدند. 
عصاره هـای منتخـب بـا اسـتفاده از نانوکيتـوزان درون پوشـانی شـده و خصوصيـات 
فيزيکوشـيميايی، ظاهـری و همچنيـن رونـد رهايـش عصاره هـا طـی دو مـاه مـورد 
مطالعـه قـرار گرفـت. نتايـج حاکـی از بارگـذاری موفقيت آميـز نانـو ذرات حاصلـه 
بـا ابعـاد زيـر 200 نانومتـر بـود. ضمن ايـن که در طـی مدت زمـان مطالعـه، حدود 
50 درصـد از عصاره هـا بـه تدريـج از نانـو ذرات آزاد شـدند. در گام بعدی خواص 

ميکروارگانيسـم های  کنتـرل  در  شـده  تهيـه  نانوامولسـيون های  ميکروبـی  ضـد 
شـاخص از جملـه قـارچ فيتوفتـرا در شـرايط محيـط کشـت و همچنيـن بـر روی 
خيارهـای تلقيح شـده مورد بررسـی قرار گرفت. سـپس غلظت های مؤثـر نانوذرات 
درون پوشـانی شـده بـه صـورت پوشـش های خوراکـی بـر روی خيـار بـکار گرفته 
شـد و شـاخص های فيزيکوشـيميايی و ميکروبـی ميـوه در مـدت 21 روز انبارمانـی 
در دمـای 8- 9 درجـه سـانتی گراد و رطوبـت نسـبی 90-95% مـورد بررسـی قـرار 
گرفـت. نتايـج به دسـت آمـده نشـان دادند که پوشـش های سـاخته شـده ماندگاری 
خيـار را تـا 21 روز افزايـش می دهـد، در حالـی کـه خيارهـای کنتـرل کمتـر از 15 
روز مانـدگاری داشـتند. ايـن پوشـش ها همچنيـن موجـب بهبود کيفيـت ميکروبی و 
فيزيکوشـيميايی خيـار شـدند. خيارهـای پوشـش دار در مقايسـه با خيارهای شـاهد 
داری بافتـی سـفت تر بوده و رنگ سـبز و بهتری داشـتند. همچنين در طـی انبارمانی، 
جمعيـت ميکروبـی و فسـاد کمتـری داشـتند. بـا توجـه بـه نتايـج بـه دسـت آمـده، 
اسـانس روغنـی دارچيـن و آويشـن شـيرازی بارگـذاری شـده در ذرات نانوکيتوزان 
بـه دليـل دارا بـودن خـواص ضد ميکروبـی و همچنين خـواص فيزيکی و شـيميايی 
مناسـب در حفـظ کيفيـت خيـار پيشـنهاد می شـود. ايـن پوشـش ها را می تـوان برای 

بسـياری از ديگـر محصـوالت کشـاورزی نيـز بـکار گرفت.

کنترل فساد ميكروبي خيار با به کارگيری هم زمان نانوامولسيون های تهيه شده بر پايه کيتوزان و مواد ضد ميكروبي طبيعي
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کشور هند نیازمند تولید و کاشت گیاهان تراریخته برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی

دانشـمندان هنـدی معتقدنـد توسـعه محصـوالت تراريخته در کشـور به جـای تکيه 
بـر فن آوری هـای نامناسـب خارجی راه کار مناسـبتری اسـت. 

 Narendra( در آغـاز مـاه ژانويـه 2016، نخسـت وزيـر هنـد آقای نارانـدرا مـودی
Modi( نقشـه راه و برنامـه علـوم و تکنولوژی هند را برای دو دهـه آينده اعالم کرد. 
وی ايـن برنامـه را درکنگـره علـوم هنـد در دانشـگاه ميسـور مطرح کرده اسـت. اين 
نقشـه راه رويکـرد محتاطانـه ای برای روش هايـی از قبيل توليد غـالت تراريخته، در 
پيـش گرفتـه ويـادآوری می کنـد کـه مخاطـرات احتمالـی ايـن قبيل محصـوالت را 

بايـد بطـور کامـل لحاظ نمـود تا مشـکل خاصی پيـش نيايد.
براسـاس گـزارش دور نمـای جمعيت جهان که توسـط سـازمان ملل در سـال 2015 
منتشـر شـده اسـت، هندوسـتان با پيشـی گرفتن از کشـور چيـن در دهه هـای آينده، 
بزرگتريـن جمعيـت کـره زمين خواهد شـد و به بيشـترين ميـزان غذا در جهـان نياز 

خواهد داشـت.
هنـد در حـال حاضـر بـر اسـاس شـاخص جهانـی گرسـنگی کـه توسـط موسسـه 
تحقيقاتـی بيـن المللـی سياسـت غذا در سـال 2015 گزارش شـده، با مشـکل جدی 
گرسـنگی روبـه رو اسـت. ايـن موضوع، زنـگ خطری جـدی برای نسـل های آينده 

هندوسـتان بـه دليـل عـدم بهره منـدی از غـذای کافـی را به صـدا درآورده اسـت. 
از چـه طريقـی می تـوان مـواد غذايـی اضافـی را تامين کـرد؟ ميزان توليـد غالت که 
ثابـت اسـت و بـا گسـترش شهرنشـينی روز بـه روز زمين هـای قابل کشـت در حال 
کاهـش می باشـد. بـرای توليد مـواد غذايی، کشـور هنـد نيازمنـد سـرمايه گذاری در 
بخـش کشـاورزی مـدرن از جملـه محصـوالت تراريختـه می باشـد. محققـان هندی 
نشـان دادنـد کـه دارای تخصـص در توليـد و تکثيـر گياهـان تراريخته هسـتند. پنبه 
مقـاوم در برابـر آفـات نمونـه ای از گياهـان تراريختـه توليـد شـده در کشـور هنـد 
می باشـد و در حـال حاضـر بـه طـور گسـترده کشـت می شـود ولـی اکثـر فرآينـد 
طراحـی و توليـد گياهـان تراريختـه در کشـورهای ديگـری غيـر از هند انجام شـده 
اسـت. در واقـع، هندی هـا، فـن آوری و ژن ها را از سـاير کشـورها دريافـت کرده اند 
و ايـن مسـئله بـه بـروز مسـائل حقوقـی از جمله شـکايات بر سـر مالکيـت معنوی 
منجـر شده اسـت. و بيشـترين مجـادالت نيـز در مـورد پنبه هـای تراريختـه مقـاوم به 
آفـات پروانـه ای بـود که توسـط شـورای تحقيقـات کشـاورزی هند در سـال 2009 
منتشـر و آزاد شـد. توليـد ايـن پنبـه بـا اسـتفاده از ژن حاصـل از باکتری باسـيلوس 
تورنجينسـيس و توسـط شـرکت مونسـانتو )Monsanto( ايجاد شـده و اين شرکت 
مالـک حقـوق معنـوی ايـن گيـاه می باشـد. لـذا مناقشـات بعـدی موجـب ايجـاد 
سـردرگمی در بيـن محققيـن و مديـران علمی بر سـر مالکيـت فکـری، اختراعات و 

قوانيـن و مقـررات مرتبـط با آنها شـده اسـت.
 قانـون گـذاران هنـدی بايسـتی قوانين بهتـری را در رابطـه با کنترل حقـوق مالکيت 
فکـری وضـع کننـد. قوانين فعلـی فقط دربـاره صـادرات محصوالتی از قبيـل بذرها 
و بافت هـای گياهـی می باشـد. ايـن قانون گـذاران بايسـتی قوانينـی وضـع کننـد تـا 

اطالعـات مولکولـی آنهـا و مناطق پروموتری را نيز شـامل شـود. براسـاس اطالعات 
سـازمان کشـاورزی و غـذای سـازمان ملل )FAO(، هنـد بزرگتريـن صادرکننده ژرم 
پالسـم غـالت در جهـان اسـت. هندی هـا درحـال پـس گرفتـن حقـوق مربـوط به 
بهره بـرداری از مهم ترين سـرمايه های کشورشـان هسـتند. هندی هـا در علوم فضايی 
دسـتاوردهای بسـيار خوبـی داشـته اند ولی الزم اسـت در زمينه گياهـان تراريخته نيز 
در کشـور خودشـان تمرکـز و پيشـرفت بيشـتری داشـته باشـند و ايـن گياهـان را با 
شـرايط اقليمـی کشـور خودشـان توليد کنند. کشـور چيـن مثال خوبـی در اين مورد 
مـی باشـد. چين آهسـته ولی با آهنـگ ثابت بازار غذاهـای تراريخته خود را سـاخته 
و توسـعه داده اسـت. ايـن بـازار بـر مبنـای اکتشـافات و توليداتـی می باشـد کـه در 
خـود کشـور چيـن انجام شـده اسـت. در مقايسـه بـا چين، کشـور هند تا سـه برابر، 
زمين هـای بيشـتری را بـه کشـت گياهـان تراريختـه اختصـاص داده اسـت در حالی 
کـه گياهـان تراريختـه کشـور هنـد دارای فـن آوری هسـتند که بيشـتر از خـارج اين 

کشـور وارد شـده است. 
مهـات ماگانـدی فقـط لباسـهايی را می پوشـيد کـه خـودش آنهـا را بافته بود. شـعار 
او ايـن بـود: "بـرای اينکـه خودکفا باشـيد از محصـوالت بومی اسـتفاده کنيـد ". لذا 
دولـت هنـد هنگامـی که برای آينـده بيوتکنولـوژی برنامه ريـزی می کند بايسـتی اين 

شـعار را سـرلوحه کار خود قـرار دهد.
Nature: International Weekly Journal of Science
529 doi: 10.1038529439/A

آغاز آزمایش های مزرعه ای برای ارزیابی کارایی مبارزه با
آفت بید کلم )شب پره پشت الماسی( با استفاده از حشره تراریخته عقیم!

ــد  ــتفاده از بی ــی اس ــی کارای ــس ارزیاب ــه ای درون قف ــای مزرع ــرا آزمایش ه اخی
ــرل و کاهــش  ــم شــده در کنت ــه عقی ــره پشــت الماســی( تراریخت ــم )شــب پ کل
جمعیــت ایــن آفــت مهــم توســط شــرکت اگزیتــک )Oxitec( در نیویــورک آغــاز 
ــه دانشــگاه  ــته ب ــان وابس ــش بنی ــرکت های دان ــرکت از ش ــن ش ــده اســت. ای ش
 )Intrexon Corp( آکســفورد انگلیــس بــوده کــه اخیــرا بــه کمپانــی اینتروکســون

آمریــکا بــه قیمــت 160 میلیــون دالر فروختــه شــده اســت. 
ــو و  ــم، کاه ــواع کل ــم ان ــات مه ــی از آف ــم )Plutella xylostella( یک ــد کل بی
ــا  ــرل آن در دنی ــه کنت ــاالنه و هزین ــارت س ــه خس ــد ک ــزا می باش ــن کل همچنی
ــوع  ــه حــدود 90 ن ــراورد شــده اســت. ایــن آفــت ب ــارد دالر ب حــدود 5-4 میلی
ــرل آن از  ــه روز کنت ــت نشــان داده و روز ب ــف مقاوم ــیمیایی مختل ــش ش آفت ک
ــر  طریــق ســموم شــیمیایی ســخت تر شــده اســت. فنــاوری شــرکت اگزیتــک ب
ایــن اصــل اســتوار اســت کــه بــا انتقــال ژن عقیمــی از طریــق مهندســی ژنتیــک به 
حشــره آفــت، نتــاج حاصــل از جفــت گیــری حشــره تراریختــه بــا حشــرات ماده 
ــه حشــره کش های  ــاز ب ــذا نی ــد، ل ــن مــی رون در مراحــل مختلــف رشــدی از بی
شــیمیایی از بیــن مــی رود. ایــن حشــره تراریختــه حامــل یــک ژن کشــنده اســت 
کــه منجــر بــه کشــته شــدن نتــاج آنهــا قبــل از رســیدن بــه بلــوغ و تولیــد مثــل 
می شــود. ژن منتقــل شــده بــه حشــره، ژن tTAV اســت کــه کــد کننــده واریانــت 
ــار می شــود  ــایکلین مه ــاز رونویســی می باشــد و توســط تتراس ــن فعال س پروتئی
بــا   .)Tetracycline repressible transcription activator variant(
ــلول ها  ــی س ــین رونویس ــره، ماش ــلول های حش ــن در س ــن پروتئی ــر ای تظاه

ــام  ــلولی انج ــف س ــاده، وظای از کار افت
نشــده و در نتیجــه منجــر بــه مــرگ 
ــوی  ــه نح ــن ژن ب ــود. ای ــره می ش حش
طراحــی و انتقــال یافتــه اســت کــه 
فقــط بــر حشــرات مــاده، اثــر کشــندگی 
ــن  ــدارد، بنابرای ــری ن ــا اث دارد و در نره
ــه آزاد  ــر در مزرع ــرات ن ــه حش زمانی ک

ســازی شــوند و بــا حشــرات مــاده وحشــی )غیــر تراریختــه( جفت گیــری کننــد، 
ــن  ــد. ای ــن می رون ــری از بی ــوغ و جفت گی ــل از بل ــده قب ــاده بدســت آم ــاج م نت
ــا  ــه قب ــد ک ــیون می باش ــق موتاس ــازی از طری ــاوری عقیم س ــبیه فن ــاوری، ش فن
مــورد بررســی و کاربــرد قــرار گرفتــه اســت. جمع بنــدی نتایــج ایــن آزمایش هــای 
ــان  ــگاه نش ــطح آزمایش ــی در س ــای قبل ــج آزمایش ه ــن نتای ــه ای و همچنی مزرع
ــتفاده  ــدن و اس ــاری ش ــرای تج ــی الزم ب ــاوری کارای ــن فن ــه ای ــد داد ک خواه
ــت  ــه دو آف ــن ژن را ب ــر ای ــال حاض ــروه، در ح ــن گ ــاورزی را دارد. ای در کش
دیگــر شــامل مگــس میــوه مدیترانــه ای )Ceratitis capitata( و مگــس زیتــون 
ــل  ــر، مراح ــال حاض ــه در ح ــد ک ــال داده ان ــز انتق )Bacterocera oleae( نی
آزمایشــگاهی خــود را طــی می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن تحقیقــات احتمــال دارد 
در آینــده شــاهد ورود تجــاری حشــرات آفــت عقیــم شــده بــه روش مهندســی 

ــا باشــیم.  ــازار کشــاورزی دنی ژنتیــک در ب
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Bacillus thuringiensis خواص ضد سرطانی باکتری

 Bacillus( که بـا اسـتفاده از باکتری باسـيلوس تورنژينسـيس Bt آفت کـش زيسـتی
thuringiensis( تهيـه می شـوند بـه دليـل اختصاصی بودن بر عليه تعـداد محدودی 
از حشـرات آفـت، عـدم تاثير بر حشـرات مفيد و همچنيـن عدم پايـداری در محيط 
زيسـت، بـه صورت جهانی و در سـطح وسـيع مورد اسـتفاده قرار می گيرنـد. تاکنون 
هيـچ مدرکـی کـه نشـان دهـد Bt برای انسـان و ديگـر پسـتانداران خطرناک اسـت، 
بـه دسـت نيامـده اسـت. کشـت ميليون ها هکتـار از گياهان دسـتکاری ژنتيکی شـده 
حامـل ژن هـای ايـن باکتـری کـه گيـاه حاصـل را نسـبت بـه آفـات مقاوم می سـازد 
نيـز نشـان از پذيـرش فراگير گياهان حاوی پروتيين Bt از سـوی کشـاورزان اسـت.

در يـک نـگاه اسـتفاده از گياهـان و حشـره کش های Bt در مقيـاس وسـيع می توانـد 
بـه افزايـش بهـره  وری محصـوالت و کاهـش نياز بـه آفت کش هـای شـيميايی و در 
نتيجـه کاهـش اثـرات مخرب زيسـت محيطی و شـيوع انـواع سـرطان  ها کمک کند. 
توانايـی حشره کشـی باکتـری Bt تنهـا به تعداد معـدودی از سـويه های آن اختصاص 
دارد و کريسـتال های پروتئينـی بسـياری از سـويه های ايـن باکتری ايـن خصوصيت 
را ندارنـد. بـه تازگـی خصوصيـت جالـب و مفيـدی کـه مربـوط بـه اين سـويه های 
ناکارآمـد اسـت،  توجـه دانشـمندان را بـه خـود جلـب کرده اسـت. در سـال 2000 
گروهـی از پروتئين هـای Cry بـا نـام پاراسـپورين )parasporin( کـه بـدون ليـز 
سـلول  های خونـی بـه صورت اختصاصی سـلول  های سـرطانی را می  کشـند، کشـف 
شده اسـت. ايـن پروتئين هـا اگرچـه قـدرت کشـتن حشـرات را ندارنـد، امـا موجب 
مهـار سـلول های سـرطانی و يـا تومـوری انسـان و حيوانات می شـوند. وجـه تمايز 
ايـن ترکيبـات از سـاير مـواد ضـد سـرطانی اين اسـت کـه پروتئين هـای Cry مورد 

نظـر بـرای سـلول های سـالم بـی خطـر هسـتند. تـا سـال 2013 شـش خانـواده از 
پاراسـپورين ها )PS1-PS6( که هر کدام سـازوکار ويژه ای برای کشـتن سـلول های 
سـرطانی دارند، شناسـايی شـد. هر چند گروه های غير پاراسـپورينی از پروتئين های 
Cry کـه عـالوه بر مرگ سـلول های سـرطانی قادرند از متاسـتاز جلوگيـری کنند نيز 
 PS2 شناسـايی شـده اسـت. تيمار رده های مختلف از سـلول های سـرطانی انسان با
و يـا PS4 نشـان می دهـد کـه ايـن پروتئين هـا موجب افزايـش غلظت يون کلسـيم 
بـدون تغييـر در ميـزان نفوذپذيـری سـلول شـده و در پـی آن سـلول های سـرطانی 
پـس از آمـاس و فرورفتگـی هسـته و تخريب اندامک ها پس از 24 سـاعت متالشـی 
می شـوند. سـاز وکار سـلولی ايـن سـموم از طريـق اتصـال و تجمـع بر روی غشـاء 
سيتوپالسـمی سـلول های حسـاس اسـت و ايـن فراينـد در تيمـار سـلول های مقاوم 
ديـده نمی شـود. از مزايـای ديگـر ايـن پروتئين هـا اختصاصـی بـودن جايگاه هـای 
اتصـال بـر روی سـطح سـلول اسـت کـه اسـتفاده همزمـان از چنـد دارو را ممکـن 
می سـازد. پاراسـپورين نـوع 2Aa1 کـه بيشـتر از انـواع ديگـر مطالعـه شـده، نـوع 
ديگـری از پروتئين هـای Cry اسـت کـه بـه طـور اختصاصـی پـس از فعال شـدن با 
پروتئينـاز k و از طريـق مـرگ برنامه ريـزی شـده )آپاپتـوز(، سـلول های سـرطانی از 
بافت هـای مختلـف مانند روده، سـينه، پروسـتات و رحـم را می کشـد. پروتئين تيمار 
شـده با آنزيـم بـا شکسـتن poly (ADP-Ribose) polymerase caspase-3 و
caspase-9  مـرگ سـلول های سـرطانی را القـا می کنـد. اگـر چه هنـوز دارويی با 
اسـتفاده از ايـن پروتئين هـا وارد بـازار نشـده، امـا نتايـج تحقيقـات محققيـن اياالت 
متحـده بـرای توليـد داروهـای ضـد سـرطان بـدون عـوارض جانبـی و بويـژه مهار 

متاسـتاز بـا اسـتفاده از ايزوپروتئين هـا اميد بخش اسـت. 
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(Tpp) افزایش عملکرد ذرت تراریخته تحت تنش خشکی با ژن تری هالوز 6- فسفات فسفاتاز

تاميــن آب يــک فاکتــور جهانــی محــدود کننده توليدات کشــاورزی اســت و خشــکی 
ــدات  ــتر تولي ــت. بيش ــرد اس ــده عملک ــدود کنن ــتی مح ــر زيس ــش غي ــن تن مهمتري
کشــاورزی در حــوزه غــالت بــه ميــزان بــارش در طــی فصــل بســتگی دارد، بنابرايــن 
خشــکی می  توانــد تاثيــر غيــر قابــل پيش بينــی و فاجعه آميــزی بــر عملکــرد غــالت 
داشــته باشــد. ذرت يکــی از مهمتريــن غــالت در دنيــا اســت کــه پــس از گنــدم و 
ــد  ــن تولي ــارد ت ــک ميلي ــا حــدود ي ــر کشــت را دارد و ب ــج بيشــترين ســطح زي برن
ســاالنه و بيشــترين توليــد وزنــی در واحــد ســطح، جايــگاه ســوم توليــد را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. ايــن گيــاه در نواحــی نســبتًا خشــک شــمال و جنــوب آمريکا، 
ــش  ــود. تن ــت داده می ش ــا کش ــا و اروپ ــيا، آفريق ــای آس ــر بخش ه ــن و ديگ چي
خشــکی در مراحــل اوليــه زايشــی، موجــب اختــالل در فتوســنتز و ذخيره ســاکارز در 
ســنبلچه های در حــال رشــد و در نهايــت کاهــش دانــه و عملکــرد می شــود. عــالوه 

ــه  ــی تخمدان هــا تحــت تنــش خشــکی در مراحــل اولي ــده مان ــن، قــدرت زن ــر اي ب
نمــو جنســی، در معــرض خطــر قــرار می گيــرد. تــا زمانــی کــه ســاکارز در گياهــان 
ــد  ــا ح ــد ت ــه می توان ــد، دان ــته باش ــود داش ــی وج ــاقه اصل ــش درون س ــت تن تح
زيــادی حفــظ شــود. بــه هميــن دليــل جايگيــری گســترده ســاکارز در داخــل دانــه 
يکــی از اهــداف حفــظ پتانســيل ذرت در شــرايط تنــش خشــکی اســت. در پنجــاه 
ســال اخيــر، توســعه ارقــام و الين هــای جديــد ذرت موجــب افزايــش تحمــل گيــاه 
نســبت بــه تنــش خشــکی در مراحــل اوليــه رويشــی و پــر شــدن دانــه شــده اســت. 

تاکنــون انتقــال ژن هــای متعــددی بــرای تحمــل بــه تنــش خشــکی در ذرت انجــام 
شــده اســت. ذرت تراريختــه حــاوی ژن CaspB از باکتــری باســيليوس ســوبتليس 
ــا  توســط شــرکت مونســانتو در ســال 2013 آزاد شــده اســت. البتــه ايــن گياهــان ب
ــش  ــکل کاه ــد ومش ــل می کنن ــاکارز عم ــظ س ــز حف ــه ج ــری ب ــاز و کار ديگ س
ــال ژن  ــوارد، انتق ــتر م ــت. در بيش ــان پابرجاس ــی همچن ــرايط طبيع ــرد در ش عملک
موجــب کاهــش عملکــرد گيــاه در شــرايط طبيعــی و ســال هايی کــه بارندگــی خوبــی 
وجــود دارد، می شــود. در واقــع، بســياری از اســتراتژی های مهندســی ژنتيــک بــرای 
ــاه  و کاهــش پتانســيل  ــو گي ــالل در نم ــه خشــکی، موجــب اخت ــل ب ــش تحم افزاي
ــق نيســتند. مســير  ــه موف ــه مزرع ــال از آزمايشــگاه ب ــا در انتق عملکــرد می شــوند ي
تــری هالــوز گياهــی، يــک مــکان کنتــرل تنظيمــی شــناخته شــده در تحمــل بــه تنــش 
خشــکی اســت کــه هنــوز بــه شــکل موفقــی در غــالت مهندســی نشــده اســت. قابــل 
ذکــر اســت کــه مســير تــری هالــوز در بــه کارگيــری ســاکارز کــه يکــی از اهــداف 
اصلــی در تحمــل بــه تنــش خشــکی در گلچه هــای ذرت اســت، نقــش دارد. تــری 
هالــوز يــک قنــد دی ســاکاريد غيــر احيــا شــونده و ســيگنال تعييــن کننــده موقعيــت 
ــی،  ــن آمريکاي ــوی اســت. گروهــی از محققي ــوی رشــد ق ــده ق ســاکارز و تنظيم کنن
ــا، ژن  ــد آنه ــال رش ــنبلچه های در ح ــه در س ــد ک ــد کرده ان ــه ای تولي ذرت تراريخت
کــد کننــده تــری هالــوز6 -فســفات فســفاتاز )TPP( بــا يــک پيشــبر اختصاصــی در 
دوره گلدهــی بيــان شــده اســت و موجــب افزايــش غلظــت ســاکارز در ســنبلچه ها 
و افزايــش شــاخص برداشــت و ميــزان دانــه می شــود. اطالعــات مربــوط بــه چنديــن 
منطقــه تحــت کشــت بــا ايــن گياهــان تراريختــه، افزايــش دو برابــری عملکــرد در 
شــرايط آبيــاری کامــل يــا تنــش ماليــم و افزايــش رشــد بيشــتر از دو برابــری تحــت 
تنــش خشــکی شــديد نســبت بــه گياهــان غيــر تراريختــه را نشــان داده اســت. نتايــج 
ايــن تحقيقــات، می توانــد بــرای هدفمنــد کــردن ســاز و کار مســير تــری هالــوز در 

جهت توسعه غالت و افزايش امنيت غذايی، کاربرد داشته باشد. 
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دکتـر محمد مدنی متولد سـال 1359، پس 
از اتمـام دوره پيـش دانشـگاهی در سـال 1378 
در رشـته شـيمی دانشـگاه تهـران پذيرفتـه و در 
سـال 1382 مقطع کارشناسـی را به پايان رسـاند. 
در همـان سـال بـا شـرکت در کنکـور سراسـری 
کارشناسـی ارشـد موفق به کسـب رتبه ششـم در 
رشـته شـيمی و به همين علت از طرف سـازمان 
سـنجش آمـوزش کشـور بـه عنـوان دانشـجوی 
اسـتعدادهای درخشـان و المپيادی برگزيده و در 
مرحلـه دوم المپيـاد شـيمی نيـز موفـق به کسـب 
رتبـه دوازدهـم شـد. ايشـان مقطـع کارشناسـی 

ارشـد را در رشـته شـيمی )پليمر( در سـال 1385 در دانشـکده شـيمی دانشـگاه تهران 
بـه اتمـام رسـاند، سـپس در دوره دکتـری پليمر دانشـگاه تهـران به تحقيقـات خود در 
زمينـه نانـو اليـاف پليمـری تحـت راهنمايـی آقای دکتـر ناصر شـريفی سـنجانی، پدر 
پليمـر ايـران، ادامـه داد و در سـال 1389 موفـق بـه کسـب درجـه دکتـری در رشـته 
شـيمی پليمـر دانشـگاه تهـران شـد. در هميـن سـال بـرای گذرانـدن دوره  مطالعاتـی 
در خصـوص نانوبيومـواد کـه چشـم انـداز رسـاله دکتـری ايشـان بـود تحقيقاتـی را  
در موسسـه لودويـگ اتريـش انجـام داد. وی، ادامـه تحقيقـات خـود را در دوره هـای 
پسـادکترا در دانشـگاه قطـر انجـام داده و هـم اکنـون، بـه عنـوان عضـو هيـات علمـی 

پژوهشـکده مشـغول بـه کار می باشـد.
آقـای دکتـر مدنـی، در حيـن انجام رسـاله دکتـری و فرصت هـای مطالعاتـی دکتری و 
پسـادکتری، موفـق بـه چـاپ 10 مقالـه ISI در مجالت معتبـر بين المللـی در زمينه های 

تحقيقاتـی ذيل شـده اند:
* تهيـه نانـو اليـاف بـا مورفولـوژی جديـد بـه طريقـه الکتروريسـندگی و تهيـه نانـو 
اليـاف هيبريـدی آلـی- معدنـی بـه طريقـه انجـام واکنش هـای تهيـه نانـو ذرات حيـن 

الکتروريسـندگی بـه منظـور کاربـرد در نانـو حسـگرها )6 مقالـه(. 
* تهيه نانو کپسـول های مغناطيسـی پليمری به طريقه انجام واکنش های پليمريزاسـيون 

مينی امولسيونی )3 مقاله(
* کاربردهای نانو الياف در بيومواد )1 مقاله(

ايشـان، دسـتيابی بـه ايـن توفيقـات را کامـال بـه دعـای خير پـدر و مـادر و پشـتيبانی 
ايـن دو فرشـته الهـی وابسـته می دانـد. وی اظهار می دارد کـه "حديثی از امـام علی)ع( 
خوانـده ام کـه برايـم بسـيار ارزشـمند اسـت و سـعی کـرده ام تا بـه آن عمل کنـم. امام 
 فرمودنـد: "ای مؤمـن! دانـش و ادب بهای جان توسـت پس در آموختـن آن دو بکوش 
کـه هـر چـه بـر دانـش و ادبـت افـزوده شـود بـر قيمـت و َقـْدَرت افـزوده می شـود، 
زيـرا بـا دانـش بـه پـروردگارت راه می يابی و بـا ادب به پـروردگارت خـوش خدمتی 
می کنـی و بـا ادب در خدمت گـزاری، بنـده سـزاوار دوسـتی و نزديکی به او می شـود. 
پـس نصيحـت را بپذيـر تـا از عـذاب بَِرهـی". اميد اسـت که بتوانـم با تمـام وجود به 
کشـورم خدمـت کنـم و ختـم ميکنم بـه اين بيت کـه: چو ايران نباشـد، تن مـن مباد."

دکتـر لیال مأمنـی در بهمن مـاه سـال 1358 در همـدان متولد شـد و تحصيالت 
ابتدايـی و متوسـطه را در سـال 1376 در همـدان  بـه پايـان رسـاند و در همـان سـال 
نيـز در دانشـگاه بوعلی سـينا همدان در رشـته شـيمی پذيرفته و مشـغول بـه گذراندن 

دوره کارشناسـی شـد. ايشـان دليل انتخاب رشته 
شـيمی را عالقـه به داروسـازی و سـنتز ترکيبات 
مختلـف و عامـل ايـن عالقـه را، معلـم شـيمی 
بسـيار خوب خـود معرفی می کند. بعد از کسـب 
دانـش پايه ای شـيمی از محضر اسـاتيد برجسـته 
دکتـر  آقايـان  جملـه  از  سـينا  بوعلـی  دانشـگاه 
محمدعلـی زلفـی گل و دکتـر داود نعمت الهـی، 
بـرای گذرانـدن دوره کارشناسـی ارشـد خود در 
سـال 1380 وارد دانشـگاه تحصيـالت تکميلـی 
علـوم پايـه در زنجـان )IASBS( به عنـوان يکی 
از دانشـگاه های برتـر در زمينـه علـوم پايـه شـد. 

دوره کارشناسـی ارشـد را تحـت راهنمايی و نظارت اسـتاد فرهيخته جنـاب آقای دکتر 
بابـک کريمـی، دانشـمند برگزيـده در فهرسـت يـک درصد برتـر دانشـمندان جهان پر 
اسـتناد در رشـته شـيمی، گذراند. اين دوره را به عنوان دانشـجوی ممتاز و استعدادهای 
درخشـان و چـاپ سـه مقالـه در مجـالت معتبـر بيـن المللی به پايان رسـاند. در سـال 
1384 بـرای گذرانـدن دوره دکتـری وارد دانشـگاه تربيـت مـدرس شـد و پايـان نامـه 
خـود را کـه در زمينـه طراحـی و بکارگيـری نانوکاتاليزوهای دوسـتدار محيط زيسـت 
بـود، انجـام داد. پـس از پايـان دوره دکتـری در سـال 1388، بـا وجـود فراهـم بـودن 
موقعيت هـای عالـی بـرای کار در خـارج از کشـور، بـه دليل عالقه شـخصی بـه عنوان 
دانـش آموختـه برتـر و عضـو بنياد ملـی نخبگان دوره پسـادکتری 4 سـاله خـود را در 
دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران آغـاز کـرده و طـی اين سـال ها 
در محضـر اسـاتيد برجسـته و چهره هـای مانـدگار علمـی جنـاب آقايـان دکتـر عباس 
شـفيعی و  دکتـر علـی اکبـر موسـوی موحـدی موفـق بـه انجـام کارهـای تحقيقاتـی 
گوناگـون در زمينـه نانوفنـاوری و کاربردهـای آن در علـوم مختلـف دارورسـانی و 
آنزيم هـا شـد کـه نتايـج تـالش ايـن سـال ها در قالـب بيـش از 22 مقالـه علمـی بيـن 
اللملـی ISI و راهنمايـی و مشـاوره بيـش از ده دانشـجو کارشناسـی ارشـد و دکتـری 

اسـت.  بوده 
در سـال 1394 بـه عنـوان عضـو هيـات علمـي پژوهشـکده بيوتکنولـوژي کشـاورزي 
مشـغول بـه کار شـد. ايشـان اظهار می دارنـد: "در تمـام دوران حمايـت و رهنمودهاي 
والديـن و خانـواده و همسـر مهربانم پشـتوانه و ياري رسـان من بوده اسـت و قدردان 
آنهـا مي باشـم. در کل روحيـه همـکاري و کار تيمـي را در خـود بـاور دارم و اعتقـاد 
راسـخي بـه اخـالق علمي و انسـاني دارم و تالش مي کنم در زندگي علمي و شـخصي 

انسـان هدفمنـدي باشـم و هميشـه بـراي ايـران زندگي و بـه ايراني خدمـت کنم."

معرفی پژوهشگران جوان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

از همکاران، دانشجویان و محققین حوزه 
بیوتکنولوژی درخواست می شود تا مطالب 

علمی خود را در قالب خبر به پست الکترونیک: 
newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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