نخ
شماره ست رفوردین  1395خورشیدی

سخن روز ...

فناوريهــاي نويــن بهعنــوان فناوريهــاي کليــدي و محــور توســعه
پايــدار ،از مهمتريــن يافتههــاي انســان در عصــر حاضــر و راهگشــاي مشــکالت
بشــريت در هــزاره ســوم مــي باشــند ،بطوریکــه موقعيــت کشــورها نســبت
بــه يکديگــر در گــرو امکانــات بالقــوه و توانايــي آنهــا در حيطــه علــوم و
فناوريهــاي نويــن اســت .بیوتکنولــوژی بــه عنــوان يكــي از هفــت رشــته
كليــدي جهــان شــناخته ميشــود کــه درصــد باالیــی از تجــارت جهانــی
فناوریهــای نویــن را شــامل مــی شــود .بیتردیــد پژوهشهــای کاربــردی
در زمینــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه از مهمتریــن فناوریهــای روز دنیاســت
نقــش ارزنــدهای را در باالبــردن اعتبــار علمــی کشــور ،ثــروت افزایــی و
کارآفرینــی ایفــا میکنــد و رشــد فزاینــده حرکــت علمــی ایــن رشــته در عصــر
حاضــر باعــث امنیــت غذایــی و تامیــن خاطــر آینــدگان خواهــد شــد.
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه بــا هــدف تحقیقــات علمــی در زمینه
زیستفناوریکشــاورزی در ســال  1379رســم ًا آغــاز بــه کارکــرد ،از بــدو
تاســیس ،بــه دنبــال راههــای ارتباطــی بــا جامعــه مخاطــب و عامــه مردمــی بــوده
اســت تــا بــه نوعــی از عوایــد علومنویــن و دانــش بومــی کشــور بهرهمنــد
شــوند .در همیــن راســتا نخســتین پیششــماره خبرنامــه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در شــهریور مــاه 1382منتشــر شــد کــه پــس از انتشــار نــه شــماره
بــه دلیــل تغییــر در مدیریــت پژوهشــکده درســال  1384انتشــار آن ادامــه نیافت.
بســیار خوشــوقتم کــه نخســتین شــماره خبرنامــه پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی را بــه همــت همــکاران کوشــای ایــن پژوهشــکده در شــرایطی بــاز
نشــر میکنیــم کــه دوران طالیــی و ثمردهــی ایــن مرکــز معتبــر علمــی بیــش
از گذشــته ملمــوس و قابــل درک اســت.
اکنــون در روزهــای آغازیــن ســال  1395بــا کمــال افتخــار اعــام میکنــم که در
ســال دولــت و ملــت ،همدلــی و همزبانــی ،ایــن پژوهشــکده بــا شــتابی شــگرف،
تبلــور همدلــی و همزبانــی دولــت تدبیــر و امیــد و ملــت فهیــم ایران اســامی را

بــه ملســه ظهــور نهــاد و بــا رویکــرد جدیــد بــرای ارایــه فناوریهــای کارآمــد
ســاز و جریــان ســاز همچــون «فنــاوری تولیــد رنگیــزه طبیعــی خوراکــی از
جلبــک»« ،فنــاوری رآکتــور تولیــد بیــوگاز خانگــی از پســماندهای کشــاورزی»
و «نانوامولســیونهای پایــه کیتــوازان جهــت افزایــش مانــدگاری محصــوالت
کشــاورزی» ،دســتاوردهای جدیــد و شــاخص از جملــه« :دســتیابی بــه دانــش
فنــی تکثیــر درون شیشـهای پایــه پســته هیبریــد خارجــی(« ، »)UCB1طراحــی
و ســاخت فتوبیوراکتــور بــرای رشــد جلبــک بــا اســتفاده از گازهــای خروجــی
« ، »DG-CHPفنــاوری تولیــد نهــال خرمــا (رقــم مجــول) بــا اســتفاده از روش
جنینزایــی غیرجنســی»« ،تولیــد آنزیمهــای مــورد اســتفاده در خــوراک
طیــور»« ،طراحــی و تولیــد پروبیوتیکهــای بومــی و اختصاصــی بــرای طیــور
صنعتــی» و «کشــت پنبــه تراریختــه در ســطح وســیع پــس از کســب مجــوز رهــا
ســازی از کمیتــه تراریختــه وزارت جهــاد کشــاورزی» ،بــر ایــن اصــل تکیــه
دارد کــه :مــا میتوانیــم .ایــن پژوهشــکده مصمــم اســت تــا در ســال اقتصــاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمــل ،همــه تــوان خــود را در راســتای تحقــق ایــن هــدف و
بکارگیــری بیوتکنولــوژی بــرای حــل مشــکل اساســی کشــاورزی و خودکفایــی
کشــور اســتفاده نمایــد.
در پایــان ضمــن تبریــک ســال نــو و آرزوی ســالی سرشــار از موفقیتهــای پــی
درپــی بــرای جامعــه علمــی کشــور ،امیــد دارم انتشــار ایــن نشــریه الکترونیکــی
زمینــه ســاز دسترســی آســان مســئولین و مــردم عزیزمــان بــه نتیجــه تحقیقــات
و فعالیتهــای علمــی ایــن پژوهشــکده و فرهنگســازی مصــرف محصــوالت
پــاک و دوســتار محیــط زیســت حاصــل از بیوتکنولــوژی کشــاورزی را بیــش
از گذشــته فراهــم آورد.
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما
رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

ای آ نکه هب تد بیر تو رگدد ایام

ای دیده و دل از تو درگگون مادام

		

			

ای آنکه هب دست توست احوال جهان
حکم
ی رفما هک رگدد ایام هب کام

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

سرمقاله ...
به نام آن که جان از او نشان یافت
زبان آموخت حرف ونطق جان یافت

قـرارداد تولیـد نهالهـای کشـت بافتـی خرمای رقـم مجول بیـن پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان منعقد شـد .به گزارش روابط عمومی پژوهشکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا توجـه به بازدید دکتـر زند معاون وزیـر و رییس سـازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشـاورزی از مراکز تحقیقاتی و آموزش کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و درخواسـت

در آستانه بهار طبیعت ،خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
ایران نیز بهار خود را پس از تجربه یک خواب زمستانی ده ساله آغاز
میکند .اولین شماره از خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی در شهریور
 1382با مدیریت ریاست وقت پژوهشکده آقای دکتر قرهیاضی 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
دستاندرکاران این حوزه قرار گرفت .تا شهریور  ،1384نه شماره
از این خبرنامه با تالشهای مجدانه دکتر وطنپور ازغندی و دکتر
صالحی جوزانی به عنوان سردبیر تهیه شد .پس از تغییر ریاست
پژوهشکده در آبان  ،1384انتشار نشریه نیز متوقف شد .پس از
گذشت ده سال ،با همت مدیر جدید پژوهشکده سرکار خانم دکتر
خوشخلقسیما 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 اطالعرسانی فعالیتهای
ی با موسسات معتبر علمی ،پژوهشی و آموزشی
پژوهشی و همکار 
و سازمانهای بینالمللی ،معرفی دستاوردهای پژوهشی آماده انتقال
به بخش خصوصی و تاکید بر ترویج یافتههای تحقیقاتی حتی برای
مخاطبین عام ،خبرنامه جدید آماده و این بار همگام با پیشرفت
فناوری ارتباطات ،به صورت الکترونیک در اختیار طیف گستردهای
از فعالین حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار میگیرد.
در پایان فروتنی و پاکی را پیشه خود میکنیم و از درگاه ایزد متعال،
سعادت و سرور آمیخته با سالمتی برای گذر از فراز و فرودهای
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پیشرو طلب مینماییم.

دکتر خوش خلق سیما ،رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر خالد میری
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

تکمیـل آزمایشـگاهها و آمـوزش همـکاران منطقـه در زمینـه بیوتکنولوژی کشـاورزی ،در روز دوشـنبه 5
بهمـن مـاه  ،1394دکتـر خـوش خلق سـیما ،رییس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و دکتـر عنایتی
شـریعت پناهـی رییـس بخـش تحقیقات کشـت بافت و سـلول پژوهشـکده ،بازدیدی از مرکـز تحقیقات
کشـاورزی بلوچسـتان انجام و ضمن بازدید از آزمایشـگاه کشـت بافت و نخلسـتانهای مرکز ،جلسـهای
بـا حضـور مهنـدس نجفـی رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،مهنـدس
ریگـی معـاون باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ،دکتر خالد میـری رییس
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی بلوچسـتان و مسـوولین پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی تشـکیل و زمینههـای همـکاری مورد بحث و بررسـی قرار گرفـت و مقرر شـد در برنامههای
متنوع سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان ،پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی مشـارکت فعـال داشـته
باشـد و بـه عنـوان اولیـن قـدم ،قـرارداد تولیـد 10
هـزار اصلـه نهـال کشـت بافتـی خرمـای مجـول
بـه ارزش ده میلیـارد ریـال بـه صـورت سـه جانبـه
مابیـن سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان سیسـتان و
گیاهچه کشت بافتی خرمای مجول
بلوچسـتان بـه عنوان سـفارش دهنـده و تامیـن کننده
اعتبـار از یـک سـو و پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و مرکـز تحقیقات کشـاورزی بلوچسـتان به
عنـوان تولیـد کننـدگان نهـال از سـوی دیگـر بـه امضـا رسـید .الزم به ذکر اسـت که پـروژه تولیـد نهال
کشـت بافتـی خرمـای رقـم مجـول توسـط آقـای دکتـر ضرغامـی و همـکاران در بخـش کشـت بافت و
سـلول پژوهشـکده اجـرا و دسـتورالعمل تولیـد تجاری تهیه شـده اسـت .در صـورت اجـرای موفق این
قـرارداد ،اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و بـه ویـژه ایرانشـهر بـه عنـوان مرجـع تولیـد نهال کشـت بافتی
خرمـا در کشـور ایفـای نقش خواهد نمـود .در ادامه،
در روز سهشـنبه ششـم بهمـن مـاه نیـز رییـس
پژوهشـکده بازدیـدی از سـواحل مکـران و منطقـه
گواتـر در چابهـار بـه منظـور بررسـی امـکان کشـت
سـالیکورنیا در منطقـه مذکـور در قالـب طـرح ملـی
سـالیکورنیا داشـت و یکـی از اراضـی منطقـه بـرای
ایـن منظـور شناسـایی و با دسـتور مسـاعد ریاسـت
سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مقرر شـد این زمین
در اختیـار ایـن طـرح قـرار گیـرد و برای تسـریع در
نخلستان حاصل از کشت بافت
عملیـات اجرایـی آن ،قـراردادی در زمینـه تولیـد ایـن
گیـاه بـا مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی بلوچسـتان امضا شـد .همچنیـن در این
بازدیـد ،زمینـه فعالیتهـای دیگـر در مـورد گیاهان گرمسـیری و بذور صیفـی و گلهای شـاخه بریده و
پسـته بـرای منطقـه مکـران نیـز مورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

معرفی سویههای پروبیوتیک جدید بومی اختصاصی طیور به بخش خصوصی
پژوهشـگران پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی موفـق بـه معرفـی سـویههای
جدیـد پروبیوتیـک بومـی اختصاصـی بـرای طیـور صنعتی شـدند .این دسـتاورد در
جریـان مراسـم هفتـه پژوهش سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی در
روز سـه شـنبه مـورخ  94/9/24با حضـور مقامات وزارت جهاد کشـاورزی در قالب
قـراردادی بـه شـرکت فنـاوری زیسـتی طبیعـت گـرا جهت تجـاری سـازی و تولید
انبـوه منتقل شـد.
دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانی عضو هیـات علمی این پژوهشـکده و مجری طرح
مذکـور بـا اعلام این خبر گفـت" :باکتریهـای پروبیوتیک ،عوامـل میکروبی مفیدی
هسـتند کـه در صـورت مصـرف توسـط انسـان ،دام ،طیـور و آبزیان ،موجـب بهبود

بـه فعالیـت کردهانـد .در ایـن راسـتا و بـا توجـه به اهمیـت زیـاد شناسـایی و تولید
پروبیوتیکهـای اختصاصـی بومـی برای طیـور در کشـور ،با حمایـت معاونت امور
دام وزارت جهـاد کشـاورزی ،طـرح جداسـازی ،شناسـایی و ارزیابـی باکتریهـای
پروبیوتیـک از مرغهـای نـژاد بومـی و بـا هـدف دسـتیابی بـه باکتریهـای بومـی با
کارایـی بـاالی پروبیوتیکـی بـرای اسـتفاده در صنعـت طیـور اجـرا شـد .در نتیجـه
نمونهبرداریهـا از مرغهـای بومـی اصفهـان ،آذربایجـان غربی ،مازنـدران و فارس و
ارزیابیهـای صـورت گرفته ،تعدادی از سـویههای باکتریایی با پتانسـیل پروبیوتیکی
انتخـاب ،در سـطح مولکولـی شناسـایی و در قالـب کلکسـیون پروبیوتیکهـای
اختصاصـی طیـور در بانـک ژن میکروبـی پژوهشـکده ثبت شـدند .نتایـج تحقیقات
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فرایند تولید پروبیوتیک های بومی اختصاصی طیور

شـاخصهای سلامت و رشـد در میزبـان میشـوند .پروبیوتیکهـا از یـک طرف به
دلیـل کاهـش جمعیـت عوامـل بیماریزا ،موجـب کاهـش مصـرف آنتیبیوتیکها که
بـرای سلامت انسـان و دام مضر هسـتند ،میشـوند و از طرف دیگر ،بـه دلیل بهبود
شـاخصهای عملکـردی در دام و طیـور ،موجـب افزایـش درآمـد و سـود اقتصادی
دامـداران میشـوند .ایـن عوامـل میکروبـی مفید بـا ایجاد تعـادل در فلـور میکروبی
مفیـد سیسـتم گـوارش انسـان ،دام ،طیـور وآبزیـان ،و بـا تولیـد انـواع ترکیبات ضد
میکروبـی موجـب کاهـش جمعیت عوامل میکروبـی مضر میشـوند .از طرف دیگر،
ایـن عوامـل بـا تحریـک تولید ترکیبـات زیسـتی مفید مثـل هورمونهـا و ویتامینها
و نیـز بـا تجزیـه ترکیبات مضـر (از قبیل کلسـترول و آفالتوکسـین) در میزبان منجر
بـه افزایـش عملکـرد (وزن سـرانه و همچنیـن بازده الشـه) و کاهش ضریـب تبدیل
غذایـی میشـوند .در حـال حاضر بـازار این نـوع محصوالت در سـطح جهانی بیش
از  30میلیـارد دالر اسـت کـه بیـش از  10درصـد آن مربوط بـه پروبیوتیکهای دام،
طیـور و آبزیـان می باشـد .برآورد شـده اسـت کـه این میـزان تا سـال  2020به بیش
از  40میلیارد دالر برسـد".
صنعـت تولیـد پروبیوتیکهـای انسـانی ،دام و طیور در کشـور ،صنعتی نوپا اسـت و
در حـال حاضـر نیز تعداد انگشـت شـماری شـرکت خصوصی در این زمینه شـروع

طـرح در سـطح آزمایشـگاهی و در سـطح مرغـداری نشـان داد کـه باکتریهـای
پروبیوتیـک جداسـازی شـده از مرغهـای بومـی ،دارای توانایـی پروبیوتیکـی باالیی
از نظـر تحمـل شـرایط اسـیدی ،دمایـی و نمکهـای صفراوی بـوده ،قابلیـت باالی
اتصـال و اسـتقرار در سـطح سـلولهای رودهای داشـته و همچنیـن توانایـی کنتـرل
بسـیاری از عوامـل میکروبـی مضـر و بیماریـزا را دارنـد .بررسـیهای مزرعـهای در
سـطح مرغـداری بـر روی جوجههـای گوشـتی نشـان داد کـه سـویههای منتخـب
پروبیوتیـک بومـی بطور معنـیداری منجر به افزایش وزن سـرانه (عملکـرد) و بازده
الشـه ،کاهـش ضریب تبدیل غذایـی ،کاهش مصرف خوراک ،افزایش شـاخصهای
سلامتی (از قبیـل افزایـش تیتـر آنتیبادیها بر علیـه بیماریهای مختلـف و افزایش
بیـان ژنهـای درگیـر در ایمنی بـدن) ،کاهـش میزان کلسـترول و تری گلیسـرید در
خـون جوجههـا ،و همچنیـن تجزیه و خنثی سـازی آفالتوکسـین در خـوراک طیور
میشـود .در ادامـه بـرای سـویههای منتخـب پروبیوتیکـی ،شـرایط رشـد و محیـط
کشـت طراحی و بهینهسـازی شـده اسـت .خوشـبختانه مجموعه سـویههای منتخب
در قالـب قـراردادی بـه شـرکت دانـش بنیـان فنـاوری زیسـتی طبیعت گـرا منتقل و
تولیـد انبـوه در محـل شـرکت انجام و انشـااهلل در آینـدهای نزدیـک وارد بازار
3
خواهد شـد.

انعقاد قرارداد تولید 25000اصله پایه پسته  UCB1با بخش خصوصی
قــرارداد تولیــد 25000اصلــه پایــه پســته  UCB1تکثیــر شــده از طریــق کشــت

اصلــه قيمتــی بيــش از  10دالر دارد .در ایــن راســتا قــراردادی بــا موضــوع تولیــد

گل کرمــان منعقــد شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی

بیــن پژوهشــکده و مجتمــع تولیــد نهــال زینــت گل کرمــان در تاریــخ 94/11/26

بافــت بیــن پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مجتمــع تولیــد نهــال زینــت

کشــاورزی عمــده باغــات موجــود پســته كشــور بــا اســتفاده از پايههــاي بــذري
و پيونــد ارقــام تجــاري يــا محلــي بــر روي آنهــا احــداث شــدهاند .اگرچــه تهيــه

"تعــداد  25000اصلــه پایــه پســته  UCB1تكثيــر شــده از طريــق كشــت بافــت"

منعقــد شــد .در ایــن قــرارداد پژوهشــکده ظــرف مــدت  6مــاه از تاریــخ انعقــاد

نهالهــای بــذري بســيار ســاده اســت و ســازگاري خوبــي بــا پيونــدک ارقــام تجاري
پســته کشــور دارنــد ،امــا بــه دليــل هتروزيگوســيتي زيــاد ناشــي از دو پايــه بــودن

پســته و گــرده افشــاني بــاز ،تنــوع ژنتيکــي و غيــر يکنواختــي زيــادي بيــن دانهــال

هــاي پايــه حاصلــه از بــذر وجــود دارد و بــه طــور طبيعــی ،خصوصيــات متنــوع
و نامشــخصی در بــاغ پســته بــروز خواهنــد داد .پايــه  UCB1هيبريــد بيــن گونــه

هــاي  Pistacia atlanticaبــه عنــوان والــد مــاده و يــک والــد نــر مخصــوص از
 P. integerrimaاســت .بــا اســتفاده از روش ريزازديــادي هــر دوره کامــل توليــد

نهــال پســته حــدود  4مــاه طــول خواهــد كشــيد و در هــر ســال حداقــل ميتــوان
 3دوره توليــد نهــال داشــت .از نظــر تئــوری ،از هــر ريزنمونــه اوليــه مســتقر شــده

قــرارداد و طــی دو مرحلــه نهــال هــای مذکــور را در کــرج تولیــد و تحویــل متقاضی

هــزار نهــال پايــه در هــر ســال توليــد كــرد کــه هــر اصلــه نهــال كشــت بافتــي

همــکاران ایشــان در بخــش تحقیقــات کشــت بافــت و ســلول میباشــند .الزم بــه

حالــی کــه قیمــت فــروش هــر اصلــه نهــال پایــه منتخــب  UCB1در داخــل بالــغ

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

 ،UCB1ميتــوان بالــغ بــر دويســت هــزار ريزشــاخه و حــدود يکصــد و پنجــاه

خواهــد داد .مجــری اجــرای قــرارداد از طــرف پژوهشــکده ،آقــای دکتــر ازغنــدی و

 UCB1بســته بــه شــرايط توليــد حــدود  30000تــا  50000ريــال ميباشــد ،در

ذکــر اســت کــه بــا پیشــرفت در اجــرای پــروژه ،مرحلــه اول تحویــل گیاهچههــا

بــر  100/000ریــال اســت و واردات نهــال ایــن پایــه از خــارج کشــور بــرای هــر

بازدید پروفســور سپو ســالمینن از بخشهای تحقیقاتی پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در حاشــیه برگــزاری "ســومین همایــش ملــی پروبیوتیــک و غذاهای فراســودمند" که

فراســودمند بــوده و در ایــن زمینــه مقــاالت و تألیفــات ارزشــمندی دارد و همچنیــن

بــا شــعار اصلــی ارتقــای آگاهــی عمومــی ،توســط انجمــن پروبیوتیــک و غذاهــای

در تدویــن دســتورالعملهای بینالمللــی مربوطــه نقــش کلیــدی را ایفــا میکنــد.

فراســودمند ایــران و بــا حمایــت ســازمان غــذا و دارو ،ســازمان ملــی اســتاندارد ایران

ایشــان طــی بازدیــد ،بــا مجموعــه اهــداف و فعالیتهــای پژوهشــی و پتانســیلهای

و ســازمان دامپزشــکی کشــور در تاریخهــای  18تــا  20بهمــن مــاه  1394در مرکــز

پژوهشــکده آشــنا شــدند و از بخشهــای نانوتکنولــوزی و بیوتکنولــوژی میکروبــی

همایشهــای بینالمللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد ،پروفســور

نیــز بازدیــدی بــه عمــل آمــد .همچنیــن در نشســتی بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر

ســپو ســالمینن بــه همــراه دبیــران کمیتــه علمــی ایــن همایــش دکتــر تــاج آبــادی و

حســینی معــاون پژوهشــی و خانــم دکتــر هاشــمی رییــس بخــش بیوتکنولــوژی

دکتــر جعفــری از پژوهشــکده نیــز بازدیــد بــه عمــل آوردنــد .بــه گــزارش روابــط

میکروبــی ،در خصــوص راهکارهــای همــکاری مشــترک بحــث و تبــادل نظــر

عمومــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی دکتــر ســالمینن اســتاد دانشــگاه

صــورت گرفــت.

تورکــو در فنالنــد از شــخصیتهای برجســته در زمینــه پروبیوتیــک و غذاهــای
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برگــزاری همايش یک روزه مهندســي ژنتيك و محصوالت تراريخته
در خدمت محیط زیســت ،امنیت غذایی و سالمت انسان
در روز چهارشـنبه  30دي مـاه  ،94همایـش یـک روزه تخصصي با عنوان «مهندسـي

چالشهـاي پيـش رو و کاهـش مصـرف سـموم شـیمیایی ،بسـيار موثـر دانسـت" .

ژنتيـك و محصـوالت تراريخته در خدمت محيط زيسـت ،امنيت غذايي و سلامت»

در ادامـه دكتـر اسـكندر زنـد معـاون وزيـر و رئيـس سـازمان تحقيقـات ،آموزش و

و بـا حمایـت سـتاد توسـعه زيسـت فنـاوري بـا حضـور دكتـر زنـد معـاون وزير و

ترويـج كشـاورزي موضوع سـخنراني خـود را به «توليد ملي محصـوالت تراريخته

رئيـس سـازمان تحقيقات ،آمـوزش و ترويج كشـاورزي ،دكتر نيراعظـم خوش خلق

مقـاوم بـه آفـات ،متحمل بـه علف كشهـا و محتمل بـه خشـكي در انطباق با

سـيما رئيـس پژوهشـكده بيوتكنولـوژي كشـاورزي ،دکتـر بهـزاد قره یاضـی مرجع

اقتصـاد دانـش بنيـان» اختصـاص داد و اظهار داشـت" :متخصصـان آيندهپـژوه در

ملـی ایمنی زیسـتی کشـور ،دكتر عيسـي كالنتري مشـاور معـاون اول رئيس جمهور

حـوزه پژوهـش به اركانـي چون تغييرات مفهومـي در كشـاورزي ،تكنولوژي جريان

و رئيـس خانـه كشـاورز و جمع كثيري از محققان و دانشـجويان در پژوهشـگاه ملي

سـاز و تكنولوژي كارآمد سـاز وجه دارند .در كشـاورزي ،شـاهد تغييرات مفهومي

مهندسـي ژنتيك و زيسـت فناوري برگزار شـد .در ابتدای این مراسـم دكتر مصطفي

هسـتيم كـه مفهـوم «توليـد غـذا» بـه «كشـاورزي بومسـازگار» تبديـل شـده اسـت.

قانعـي دبيـر سـتاد توسـعه زيسـت

بديـن ترتيـب ،كشـاورزي زيرمجموعـه محيـط زيسـت قـرار ميگيـرد .كشـاورزي

فنـاوري و رئيـس انسـتيتو پاسـتور

سـازگار بـا محيـط زيسـت واژهاي اسـت كـه در متـن سياسـتها بايـد مـورد توجه

ايـران ضمـن خوشآمدگويـي بـه

قـرار گيـرد ".رئيس سـازمان تحقيقات كشـاورزي با اشـاره به كشـاورزي غذا -دارو

حضـار بـه تشـريح فعالیتهـای

عنـوان داشـت" :در گذشـته كشـاورزي سـازگار با محيط مـورد توجه و تـا اندازهاي

كارگـروه تخصصـي كشـاورزي

بـه تنظيـم غـذا با خاصيـت داروئي توجه ميشـد كه اين امـر امروز پررنگ تر شـده

پرداخت و اظهار داشـت" :در حال

و در بخـش كشـاورزي بـا تغييـرات مفهومـي زيـادي مواجه هسـتيم .وي با تشـريح

حاضـر پايـان نامههـا و طرحهـاي

مسـيرهاي جريـان سـاز اظهـار داشـت :محققـان و دانشـگاهيان در عرصـه جهانـي

تحقيقاتـي متعـددي بـه موضـوع

بايسـتي مسـيرهاي جريـان سـاز را دنبال و بومي كننـد .زيرا اين تحقيقـات مي تواند

محصـوالت تراريختـه ميپردازنـد،

آينـده علمي كشـور را هدايت كند .اسـتفاده از گياهـان تراريختـه ،تكنولوژي جريان

لـذا كارگـروه تخصصـي سـعي

سـازي اسـت كـه مـي تواند بـه تحقيقـات کمـک کند .بـه همیـن دلیـل ،در وزارت

بـر حمايـت از ايـن موضوعـات

جهـاد كشـاورزي كميتـه زيسـت فنـاوري متشـكل از گروه محققـان و با مسـئوليت

پژوهشـی دارد و نیـز .بـا حمايـت از تاسـيس شـركتهاي دانـش بنيـان امـر تجاري

دكتـر باقـري تشـكيل شـد و سياسـتهاي زيسـتفناوري را منطبـق بـا تغييـرات

سـازي را دنبـال ميكنـد".

مفهومـي تبييـن نمود ،همچنين مشـخص شـد در موضوع محصـوالت تراريخته چه

در ادامـه دكتـر خـوش خلـق سـيما با اشـاره بـه فوائد زيسـت محيطـي محصوالت

گياهـان بـا چـه صفاتـي انتخـاب و حتـي زمانبنـدي و اولويتهـا كامال معين شـده

تراريختـه ،لـزوم حفاظـت از منابـع طبيعـي و محيـط زيسـت را تشـريح نمودنـد و

اسـت .ايـن بسـته كـه بايـد پاسـخگو بـه دو اصـل حفـظ محيط زيسـت و سلامت

عنـوان داشـتند کـه" :بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتي و در چارچـوب قانـون ايمنـي

انسـان باشـد ،آمـاده ارائـه و نقد اسـت ".ایـن همایش ،پـس از برگزاری هماندیشـی

زيسـتي و سياسـتهاي وزارت جهـاد كشـاورزي خواهيم توانسـت محصـول پنبه و

تخصصـي بـا حضـور اسـاتيد و متخصصان و پاسـخگويي به سـواالت پایـان یافت.

برنـج تراريختـه مقـاوم به آفـات را كشـت نماييم .رییـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی اسـتفاده از فنـاوري تراريختـه را در حفـظ طبيعـت و جلوگيـري از
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گزارش سفر به کشور هندوستان و بازدید از موسسات تحقیقاتی
در ســفر بــه کشــور هندوســتان از تاریــخ  18لغایــت
 24اکتبــر  2015برابــر بــا  26مهــر تــا  2آبــان 1394
موسســات تحقیقاتــی ملــی و بینالمللــی شــامل
موسســه مرکــزی تحقیقــات شــوری خــاک و
مرکــز تحقیقــات بینالمللــی تحقیقــات کشــاورزی
گرمســیری در مناطــق نیمــه خشــک International

شــوری و قلیائیــت بــاالی خــاک و حالــت غرقابــی،
هیچگونــه گیاهــی قــادر بــه رشــد نبــود و کل زمیــن
تقریبــا  2000هکتــاری ،خالــی از هرگونــه رســتنی
بــوده اســت .ولــی امــروزه بــه لطــف فناوریهایــی
کــه توســط ایــن موسســه توســعه یافتهانــد ،خاکهــا
اصــاح شــده و در آنهــا کشــت و کار برنــج ،گنــدم،
ذرت و حبوبــات از جملــه مــاش و نخــود و دال
صــورت میگیــرد .ایــن موسســه از بــدو تاســیس،
در اصــاح حــدود  2میلیــون هکتــار از اراضــی شــور
و قلیایــی هنــد نقــش داشــته اســت کــه ایــن اراضــی
اصــاح شــده هــم اکنــون نقــش بســزایی در تولیــد
محصــوالت کشــاورزی در هندوســتان ایفــا میکننــد.
پــس از بازدیــد ،آقــای دکتــر ناخــدا طــی یــک
ســخنرانی ،ضمــن معرفــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
و فعالیتهــای تحقیقاتــی انجــام گرفتــه در
زمینــه تحقیقــات شــوری غــات ،امــکان ایجــاد
زیرســاختهای پژوهشــی و همچنیــن اتمــام
پروژههــای مشــترک بــرای حضــار تشــریح

موسســه مرکــزی تحقیقــات شــوری خــاک

و پتانســیلهای همکاریهــای مشــترک بــا
موسســه تحقیقــات شــوری را برشــمردند و نحــوه
همکاریهــای مشــترک بــا بخشهــای تحقیقاتــی
موسســه اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر از جملــه
بخــش تحقیقــات غــات و مراکــز تحقیقاتــی در
زمینــه شــوری و اســتراتژیهای تحقیقــات شــوری
و همچنیــن و ضعیــت گیاهــان تراریختــه در ایــران
بــرای رئیــس و معاونیــن موسســه و روســای
بخشهــای تحقیقاتــی تشــریح کردنــد .بــا توجــه بــه
نقــاط مشــترک فراوانــی کــه بین مســایل و مشــکالت
اراضــی شــور ایــران بــا هندوســتان وجــود دارد و
نظــر بــه امکانــات زیرســاختی بســیار مناســب بــرای
ارزیابــی ژنوتیپهــا تحــت تنــش شــوری در ایــن
مرکــز ،عقــد تفاهمنامــه همــکاری بــا ایــن موسســه
بــرای اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی مشــترک در
زمینــه شــوری و اعــزام دانشــجویان و همــکاران
هیــات علمــی بــرای طــی فرصتهــای مطالعاتــی
وجــود دارد.

Crops Research Institute for the Semi) Arid Tropics (ICRISATدر شــهرهای کارنــال
r

و حیدرآبــاد توســط دکتــر ناخــدا از پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و دکتــر محمــدی نــژاد از
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان مــورد بازدیــد قــرار
گرفــت و در مــورد مســایل مــورد عالقــه طرفیــن
و بررســی امــکان اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی
مشــترک در زمینــه شــوری و اصــاح نباتــات بــرای
ایجــاد ارقــام گیاهــی متحمــل بــه شــوری ،خشــکی و
گرمــا بــا توجــه بــه شــرایط تغییــر اقلیــم ،گــرم شــدن
زمیــن و همچنیــن بحــران آب و خشکســالی بحــث و
تبــادل نظــر بــه عمــل آمــد.

Central Soil Salinity Research Institute
)(CSSRI
r

موسســه مرکــزی تحقیقــات شــوری خــاک در شــهر
کارنــال در فاصلــه  130کیلومتــری شــمال شــهر
دهلــی قــرار گرفتــه اســت .در حــال حاضــر ،رئیــس
موسســه آقــای دکتــر شــارما هســتند .ايشــان پــس از
خیــر مقــدم و ارایــه توضیحاتــی در مــورد تاریخچــه
تاســيس موسســه در ســال  ،1967طــی جلســه
کوتاهــی ضمــن نشــان دادن مــوزه و بخشهــای
مختلــف تحقیقاتــی موسســه ،پروژههــای تحقیقاتــی
را تشــریح و در مــورد پتانســیلهای همــکاری
مشــترک مطالبــی ارایــه کردنــد.
نکتــه جالــب توجــه در حیــن بازدیــد از مــوزه
موسســه و آشــنایی بــا تاریخچــه شــکلگیری،
اهــداف ،وظایــف و ماموریتهــای آن و همچنیــن
دســتاوردهای پژوهشــی موسســه شــوری در مــدت
زمــان فعالیــت ،زمیــن اختصــاص یافتــه برای تاســیس
آن موسســه بــود .بــه گفتــه مســئوالن در زمــان
تاســيس موسســه در ایــن منطقــه ،بــه دلیــل
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موسســه بینالمللــی تحقیقــات گیاهــی در
مناطــق نیمــه خشــک گرمســیری یکــی از 15
مرکــز تحقیقاتــی زیــر مجموعــه گــروه مشــاورتی
تحقیقــات بینالمللــی کشــاورزی میباشــد کــه در
شــهر حیدرآبــاد هندوســتان مســتقر اســت .ایــن مرکز
تــا چنــدی پیــش روی پنــج گیــاه ارزن مرواریــدی،
ســورگوم ،دال ،نخــود و بــادام زمینــی کار میکــرد
کــه بــه تازگــی ارزن انگشــتی نیــز بــه جمــع گیاهــان
مــورد مطالعــه ایــن مرکــز افــزوده شــده اســت.
ایکریســات بیشــتر در مــورد تحقیقــات گیاهــی در
مناطــق نیمــه خشــک و گرمســیری جنــوب آســیا و
آفریقــا متمرکــز اســت و در زمینــه تولیــد گیاهــان
متحمــل بــه تنشهــای محیطــی غیــر زنــده بــه
خصــوص گرمــا ،خشــکی و شــوری و همچنیــن
تنشهــای زنــده از جملــه آفــات و بیماریهــای
شــایع گیاهــان مــورد مطالعــه و تولید دانش و توســعه
فناوریهــای زراعــی بــرای جلوگیــری از تخریــب
محیــط زیســت ،افزایــش تولیــد و بهــرهوری منابــع
در ایــن مناطــق و تولیــد پایــدار در شــرایط ســخت
و شــکننده محیطــی بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی
و همچنیــن کاهــش فقــر و گرســنگی و ســوء تغذیــه
در جنــوب آســیا و آفریقــا و افزایــش مشــارکت زنــان
فعالیــت مینمایــد.
ایــن موسســه تاکنــون بیــش از  800واریتــه زراعــی
از محصــوالت مختلــف را تولیــد و روانــه بــازار
کــرده اســت .همچنیــن بیــش از  1200شــرکت
دانــش بنیــان در حــوزه کشــاورزی از خدمــات
انکوباتــوری ایکرســات اســتفاده کردهانــد .بیــش از 3
میلیــون کشــاورز در کارناتــاکا از مدلهــای زراعــی
ایــن موسســه بهرهمنــد شــده و بیــش از 300000
کشــاورز در زیمبابــوه از فنــاوری میکــرو دوزینــگ
بــرای تولیــد محصــول بهرهبــرداری میکننــد.
ریاســت ایــن موسســه در حــال حاضــر بــا آقــای
دکتــر دیویــد بِرگوینســون میباشــد کــه از ژانویــه
 2015عهــدهدار ایــن ســمت شــدهاند.
در بازدیــد از ایکریســات نیــز طــی جلســه مشــترکی
بــا دانشــمندان و محققــان ارشــد ایــن موسســه
و مدیــران برنامههــای اصــاح ارزن مرواریــدی،
ســورگوم و همچنیــن فیزیولــوژی و ژنومیکــس و
تجــاری ســازی ،محــور برنامههــای همکاریهــای
مشــترک تحقیقاتــی در زمینــه ارزن و ســورگوم بــرای
تحمــل بــه تنشهــای زیســتی و غیــر زیســتی و
همچنیــن اســتفاده از امکانــات زیربنایــی ایکریســات
بــرای ژنوتایپینــگ و فنوتایپینــگ گیاهــی مــورد
بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و بــرای ارســال
ژنوتیپهــای برتــر بــرای ارزیابــی در شــرایط اقلیمــی
ایــران و همچنیــن ارســال الینهــای والدینــی بــرای
تولیــد ارقــام هیبریــد در ایــران توافــق بــه عمــل
آمــد .همچنیــن ،پیشــنهاد شــد تــا دفتــر ایکریســات
در ایــران تاســیس شــود و پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــا توجــه بــه ســابقه روابــط علمــی
گســترده بــا ایــن مرکــز و دامنــه همکاریهــای
مشــترک آمادگــی کامــل خــود را بــرای ایــن منظــور
اعــام داشــت.

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی پژوهشكده
كنترل فساد ميكروبي خيار با بهکارگیری همزمان نانوامولسیونهای تهيه شده بر پايه کیتوزان و مواد ضد ميكروبي طبيعي
مجری :مریم هاشمی

ضـد میکروبـی نانوامولسـیونهای تهیـه شـده در کنتـرل میکروارگانیسـمهای

همکاران :علی محمدی

شـاخص از جملـه قـارچ فیتوفتـرا در شـرایط محیـط کشـت و همچنیـن بـر روی

خيـار يكـي از مهمتریـن و پرمصرفتریـن محصوالت گلخانـهای دنيـا از ماندگاری

خیارهـای تلقیح شـده مورد بررسـی قرار گرفت .سـپس غلظتهای مؤثـر نانوذرات

کمـی برخـوردار بـوده و ضایعـات پس از برداشـت باالیـی دارد .عالوه بـر صدمات

درونپوشـانی شـده بـه صـورت پوشـشهای خوراکـی بـر روی خیـار بـکار گرفته

فيزيكـي ،بخـش عمـدهای از ضايعـات خيـار مربـوط به عوامـل ميكروبي میباشـد.

شـد و شـاخصهای فیزیکوشـیمیایی و میکروبـی میـوه در مـدت  21روز انبارمانـی

اخیـرا ً روشهـای غیر شـیمیایی از قبیل اسـتفاده از اشـعه گامـا ،نور فرابنفـش ،گرما

در دمـای  9 -8درجـه سـانتیگراد و رطوبـت نسـبی  %95-90مـورد بررسـی قـرار

درمانـی و همچنیـن اسـتفاده از ترکیبـات طبیعـی ماننـد عصارههای گیاهـی به عنوان

گرفـت .نتایـج به دسـت آمـده نشـان دادند که پوشـشهای سـاخته شـده ماندگاری

شـيوه جايگزينـي در كنتـرل آلودگیهـای قارچـي توسـعه یافتهانـد .در پژوهـش

خیـار را تـا  21روز افزایـش میدهـد ،در حالـی کـه خیارهـای کنتـرل کمتـر از 15

حاضـر ،ابتـدا خـواص ضـد میکروبی چهار عصاره طبیعی شـامل آویشـن شـیرازی،

روز مانـدگاری داشـتند .ایـن پوشـشها همچنیـن موجـب بهبود کیفیـت میکروبی و

آویشـن باغـی ،دارچیـن و نعناع فلفلـی بر میکروارگانیسـمهای شـاخص خیار مورد

فیزیکوشـیمیایی خیـار شـدند .خیارهـای پوشـشدار در مقایسـه با خیارهای شـاهد

بررسـی قـرار گرفـت و در انتهـا دو عصـاره آویشـن شـیرازی و دارچین بـا خواص

داری بافتـی سـفتتر بوده و رنگ سـبز و بهتری داشـتند .همچنین در طـی انبارمانی،

ضـد میکروبـی مؤثرتر انتخاب شـدند.

جمعیـت میکروبـی و فسـاد کمتـری داشـتند .بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده،

عصارههـای منتخـب بـا اسـتفاده از نانوکیتـوزان درونپوشـانی شـده و خصوصیـات

اسـانس روغنـی دارچیـن و آویشـن شـیرازی بارگـذاری شـده در ذرات نانوکیتوزان

فیزیکوشـیمیایی ،ظاهـری و همچنیـن رونـد رهایـش عصارههـا طـی دو مـاه مـورد

بـه دلیـل دارا بـودن خـواص ضد میکروبـی و همچنین خـواص فیزیکی و شـیمیایی

مطالعـه قـرار گرفـت .نتایـج حاکـی از بارگـذاری موفقیتآمیـز نانـو ذرات حاصلـه

مناسـب در حفـظ کیفیـت خیـار پیشـنهاد میشـود .ایـن پوشـشها را میتـوان برای

بـا ابعـاد زیـر  200نانومتـر بـود .ضمن ایـن که در طـی مدت زمـان مطالعـه ،حدود

بسـیاری از دیگـر محصـوالت کشـاورزی نیـز بـکار گرفت.

 50درصـد از عصارههـا بـه تدریـج از نانـو ذرات آزاد شـدند .در گام بعدی خواص

تری پلی فسفات
نانو ذرات

نانو ذرات کیتوزان /تری

کیتوزان

پلی فسفات

روش تهیه نانوذرات کیتوزان

فرم اشتراک خبرنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:
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کشور هند نیازمند تولید و کاشت گیاهان تراریخته برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی
دانشـمندان هنـدی معتقدنـد توسـعه محصـوالت تراریخته در کشـور به جـای تکیه
بـر فنآوریهـای نامناسـب خارجی راه کار مناسـبتری اسـت.
در آغـاز مـاه ژانویـه  ،2016نخسـت وزیـر هنـد آقای نارانـدرا مـودی (Narendra
 )Modiنقشـه راه و برنامـه علـوم و تکنولوژی هند را برای دو دهـه آینده اعالم کرد.
وی ایـن برنامـه را درکنگـره علـوم هنـد در دانشـگاه میسـور مطرح کرده اسـت .این
نقشـه راه رویکـرد محتاطانـهای برای روشهایـی از قبیل تولید غلات تراریخته ،در
پیـش گرفتـه ویـادآوری میکنـد کـه مخاطـرات احتمالـی ایـن قبیل محصـوالت را
بایـد بطـور کامـل لحاظ نمـود تا مشـکل خاصی پیـش نیاید.
براسـاس گـزارش دور نمـای جمعیت جهان که توسـط سـازمان ملل در سـال 2015
منتشـر شـده اسـت ،هندوسـتان با پیشـی گرفتن از کشـور چیـن در دهههـای آینده،
بزرگتریـن جمعیـت کـره زمین خواهد شـد و به بیشـترین میـزان غذا در جهـان نیاز
خواهد داشـت.
هنـد در حـال حاضـر بـر اسـاس شـاخص جهانـی گرسـنگی کـه توسـط موسسـه
تحقیقاتـی بیـن المللـی سیاسـت غذا در سـال  2015گزارش شـده ،با مشـکل جدی
گرسـنگی روبـه رو اسـت .ایـن موضوع ،زنـگ خطری جـدی برای نسـلهای آینده
هندوسـتان بـه دلیـل عـدم بهرهمنـدی از غـذای کافـی را به صـدا درآورده اسـت.
از چـه طریقـی میتـوان مـواد غذایـی اضافـی را تامین کـرد؟ میزان تولیـد غالت که
ثابـت اسـت و بـا گسـترش شهرنشـینی روز بـه روز زمینهـای قابل کشـت در حال
کاهـش میباشـد .بـرای تولید مـواد غذایی ،کشـور هنـد نیازمنـد سـرمایهگذاری در
بخـش کشـاورزی مـدرن از جملـه محصـوالت تراریختـه میباشـد .محققـان هندی
نشـان دادنـد کـه دارای تخصـص در تولیـد و تکثیـر گیاهـان تراریخته هسـتند .پنبه
مقـاوم در برابـر آفـات نمونـهای از گیاهـان تراریختـه تولیـد شـده در کشـور هنـد
میباشـد و در حـال حاضـر بـه طـور گسـترده کشـت میشـود ولـی اکثـر فرآینـد
طراحـی و تولیـد گیاهـان تراریختـه در کشـورهای دیگـری غیـر از هند انجام شـده
اسـت .در واقـع ،هندیهـا ،فـنآوری و ژنها را از سـایر کشـورها دریافـت کردهاند
و ایـن مسـئله بـه بـروز مسـائل حقوقـی از جمله شـکایات بر سـر مالکیـت معنوی
منجـر شدهاسـت .و بیشـترین مجـادالت نیـز در مـورد پنبههـای تراریختـه مقـاوم به
آفـات پروانـهای بـود که توسـط شـورای تحقیقـات کشـاورزی هند در سـال 2009
منتشـر و آزاد شـد .تولیـد ایـن پنبـه بـا اسـتفاده از ژن حاصـل از باکتری باسـیلوس
تورنجینسـیس و توسـط شـرکت مونسـانتو ( )Monsantoایجاد شـده و این شرکت
مالـک حقـوق معنـوی ایـن گیـاه میباشـد .لـذا مناقشـات بعـدی موجـب ایجـاد
سـردرگمی در بیـن محققیـن و مدیـران علمی بر سـر مالکیـت فکـری ،اختراعات و
قوانیـن و مقـررات مرتبـط با آنها شـده اسـت.
قانـون گـذاران هنـدی بایسـتی قوانین بهتـری را در رابطـه با کنترل حقـوق مالکیت
فکـری وضـع کننـد .قوانین فعلـی فقط دربـاره صـادرات محصوالتی از قبیـل بذرها
و بافتهـای گیاهـی میباشـد .ایـن قانونگـذاران بایسـتی قوانینـی وضـع کننـد تـا

اطالعـات مولکولـی آنهـا و مناطق پروموتری را نیز شـامل شـود .براسـاس اطالعات
سـازمان کشـاورزی و غـذای سـازمان ملل ( ،)FAOهنـد بزرگتریـن صادرکننده ژرم
پالسـم غلات در جهـان اسـت .هندیهـا درحـال پـس گرفتـن حقـوق مربـوط به
بهرهبـرداری از مهمترین سـرمایههای کشورشـان هسـتند .هندیهـا در علوم فضایی
دسـتاوردهای بسـیار خوبـی داشـتهاند ولی الزم اسـت در زمینه گیاهـان تراریخته نیز
در کشـور خودشـان تمرکـز و پیشـرفت بیشـتری داشـته باشـند و ایـن گیاهـان را با
شـرایط اقلیمـی کشـور خودشـان تولید کنند .کشـور چیـن مثال خوبـی در این مورد
مـی باشـد .چین آهسـته ولی با آهنـگ ثابت بازار غذاهـای تراریخته خود را سـاخته
و توسـعه داده اسـت .ایـن بـازار بـر مبنـای اکتشـافات و تولیداتـی میباشـد کـه در
خـود کشـور چیـن انجام شـده اسـت .در مقایسـه بـا چین ،کشـور هند تا سـه برابر،
زمینهـای بیشـتری را بـه کشـت گیاهـان تراریختـه اختصـاص داده اسـت در حالی
کـه گیاهـان تراریختـه کشـور هنـد دارای فـنآوری هسـتند که بیشـتر از خـارج این
کشـور وارد شـده است.
مهـات ماگانـدی فقـط لباسـهایی را میپوشـید کـه خـودش آنهـا را بافته بود .شـعار
او ایـن بـود" :بـرای اینکـه خودکفا باشـید از محصـوالت بومی اسـتفاده کنیـد " .لذا
دولـت هنـد هنگامـی که برای آینـده بیوتکنولـوژی برنامهریـزی میکند بایسـتی این
شـعار را سـرلوحه کار خود قـرار دهد.
Nature: International Weekly Journal of Science
529 doi: 10.1038529439/A

آغاز آزمایشهای مزرعهای برای ارزیابی کارایی مبارزه با
آفت بید کلم (شب پره پشت الماسی) با استفاده از حشره تراریخته عقیم!
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اخیــرا آزمایشهــای مزرعــهای درون قفــس ارزیابــی کارایــی اســتفاده از بیــد
کلــم (شــب پــره پشــت الماســی) تراریختــه عقیــم شــده در کنتــرل و کاهــش
جمعیــت ایــن آفــت مهــم توســط شــرکت اگزیتــک ( )Oxitecدر نیویــورک آغــاز
شــده اســت .ایــن شــرکت از شــرکتهای دانــش بنیــان وابســته بــه دانشــگاه
آکســفورد انگلیــس بــوده کــه اخیــرا بــه کمپانــی اینتروکســون ()Intrexon Corp
آمریــکا بــه قیمــت  160میلیــون دالر فروختــه شــده اســت.
بیــد کلــم ( )Plutella xylostellaیکــی از آفــات مهــم انــواع کلــم ،کاهــو و
همچنیــن کلــزا میباشــد کــه خســارت ســاالنه و هزینــه کنتــرل آن در دنیــا
حــدود  4-5میلیــارد دالر بــراورد شــده اســت .ایــن آفــت بــه حــدود  90نــوع
آفتکــش شــیمیایی مختلــف مقاومــت نشــان داده و روز بــه روز کنتــرل آن از
طریــق ســموم شــیمیایی ســختتر شــده اســت .فنــاوری شــرکت اگزیتــک بــر
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
در مراحــل مختلــف رشــدی از بیــن مــی رونــد ،لــذا نیــاز بــه حشــرهکشهای
شــیمیایی از بیــن مـیرود .ایــن حشــره تراریختــه حامــل یــک ژن کشــنده اســت
کــه منجــر بــه کشــته شــدن نتــاج آنهــا قبــل از رســیدن بــه بلــوغ و تولیــد مثــل
میشــود .ژن منتقــل شــده بــه حشــره ،ژن  tTAVاســت کــه کــد کننــده واریانــت
پروتئیــن فعالســاز رونویســی میباشــد و توســط تتراســایکلین مهــار میشــود
( .)Tetracycline repressible transcription activator variantبــا
تظاهــر ایــن پروتئیــن در ســلولهای حشــره ،ماشــین رونویســی ســلولها

از کار افتــاده ،وظایــف ســلولی انجــام
نشــده و در نتیجــه منجــر بــه مــرگ
حشــره میشــود .ایــن ژن بــه نحــوی
طراحــی و انتقــال یافتــه اســت کــه
فقــط بــر حشــرات مــاده ،اثــر کشــندگی
دارد و در نرهــا اثــری نــدارد ،بنابرایــن
زمانیکــه حشــرات نــر در مزرعــه آزاد
ســازی شــوند و بــا حشــرات مــاده وحشــی (غیــر تراریختــه) جفتگیــری کننــد،
نتــاج مــاده بدســت آمــده قبــل از بلــوغ و جفتگیــری از بیــن میرونــد .ایــن
فنــاوری ،شــبیه فنــاوری عقیمســازی از طریــق موتاســیون میباشــد کــه قبــا
مــورد بررســی و کاربــرد قــرار گرفتــه اســت .جمعبنــدی نتایــج ایــن آزمایشهــای
مزرعــهای و همچنیــن نتایــج آزمایشهــای قبلــی در ســطح آزمایشــگاه نشــان
خواهــد داد کــه ایــن فنــاوری کارایــی الزم بــرای تجــاری شــدن و اســتفاده
در کشــاورزی را دارد .ایــن گــروه ،در حــال حاضــر ایــن ژن را بــه دو آفــت
دیگــر شــامل مگــس میــوه مدیتران ـهای ( )Ceratitis capitataو مگــس زیتــون
( )Bacterocera oleaeنیــز انتقــال دادهانــد کــه در حــال حاضــر ،مراحــل
آزمایشــگاهی خــود را طــی میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن تحقیقــات احتمــال دارد
در آینــده شــاهد ورود تجــاری حشــرات آفــت عقیــم شــده بــه روش مهندســی
ژنتیــک در بــازار کشــاورزی دنیــا باشــیم.
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خواص ضد سرطانی باکتری Bacillus thuringiensis
آفتکـش زیسـتی  Btکه بـا اسـتفاده از باکتری باسـیلوس تورنژینسـیس (Bacillus

 )thuringiensisتهیـه میشـوند بـه دلیـل اختصاصی بودن بر علیه تعـداد محدودی
از حشـرات آفـت ،عـدم تاثیر بر حشـرات مفید و همچنیـن عدم پایـداری در محیط
زیسـت ،بـه صورت جهانی و در سـطح وسـیع مورد اسـتفاده قرار میگیرنـد .تاکنون
هیـچ مدرکـی کـه نشـان دهـد  Btبرای انسـان و دیگـر پسـتانداران خطرناک اسـت،
بـه دسـت نیامـده اسـت .کشـت میلیونها هکتـار از گیاهان دسـتکاری ژنتیکی شـده
حامـل ژنهـای ایـن باکتـری کـه گیـاه حاصـل را نسـبت بـه آفـات مقاوم میسـازد
نیـز نشـان از پذیـرش فراگیر گیاهان حاوی پروتیین  Btاز سـوی کشـاورزان اسـت.
در یـک نـگاه اسـتفاده از گیاهـان و حشـرهکشهای  Btدر مقیـاس وسـیع میتوانـد
بـه افزایـش بهـرهوری محصـوالت و کاهـش نیاز بـه آفت کشهـای شـیمیایی و در
نتیجـه کاهـش اثـرات مخرب زیسـت محیطی و شـیوع انـواع سـرطانها کمک کند.
توانایـی حشرهکشـی باکتـری  Btتنهـا به تعداد معـدودی از سـویههای آن اختصاص
دارد و کریسـتالهای پروتئینـی بسـیاری از سـویههای ایـن باکتری ایـن خصوصیت
را ندارنـد .بـه تازگـی خصوصیـت جالـب و مفیـدی کـه مربـوط بـه این سـویههای
ناکارآمـد اسـت ،توجـه دانشـمندان را بـه خـود جلـب کرده اسـت .در سـال 2000
گروهـی از پروتئینهـای  Cryبـا نـام پاراسـپورین ( )parasporinکـه بـدون لیـز
سـلولهای خونـی بـه صورت اختصاصی سـلولهای سـرطانی را میکشـند ،کشـف
شدهاسـت .ایـن پروتئینهـا اگرچـه قـدرت کشـتن حشـرات را ندارنـد ،امـا موجب
مهـار سـلولهای سـرطانی و یـا تومـوری انسـان و حیوانات میشـوند .وجـه تمایز
ایـن ترکیبـات از سـایر مـواد ضـد سـرطانی این اسـت کـه پروتئینهـای  Cryمورد

نظـر بـرای سـلولهای سـالم بـی خطـر هسـتند .تـا سـال  2013شـش خانـواده از
پاراسـپورینها ( )PS1-PS6که هر کدام سـازوکار ویژهای برای کشـتن سـلولهای
سـرطانی دارند ،شناسـایی شـد .هر چند گروههای غیر پاراسـپورینی از پروتئینهای
 Cryکـه علاوه بر مرگ سـلولهای سـرطانی قادرند از متاسـتاز جلوگیـری کنند نیز
شناسـایی شـده اسـت .تیمار ردههای مختلف از سـلولهای سـرطانی انسان با PS2
و یـا  PS4نشـان میدهـد کـه ایـن پروتئینهـا موجب افزایـش غلظت یون کلسـیم
بـدون تغییـر در میـزان نفوذپذیـری سـلول شـده و در پـی آن سـلولهای سـرطانی
پـس از آمـاس و فرورفتگـی هسـته و تخریب اندامکها پس از  24سـاعت متالشـی
میشـوند .سـاز وکار سـلولی ایـن سـموم از طریـق اتصـال و تجمـع بر روی غشـاء
سیتوپالسـمی سـلولهای حسـاس اسـت و ایـن فراینـد در تیمـار سـلولهای مقاوم
دیـده نمیشـود .از مزایـای دیگـر ایـن پروتئینهـا اختصاصـی بـودن جایگاههـای
اتصـال بـر روی سـطح سـلول اسـت کـه اسـتفاده همزمـان از چنـد دارو را ممکـن
میسـازد .پاراسـپورین نـوع  2Aa1کـه بیشـتر از انـواع دیگـر مطالعـه شـده ،نـوع
دیگـری از پروتئینهـای  Cryاسـت کـه بـه طـور اختصاصـی پـس از فعال شـدن با
پروتئینـاز  kو از طریـق مـرگ برنامهریـزی شـده (آپاپتـوز) ،سـلولهای سـرطانی از
بافتهـای مختلـف مانند روده ،سـینه ،پروسـتات و رحـم را میکشـد .پروتئین تیمار
شـده با آنزیـم بـا شکسـتن  poly (ADP-Ribose) polymerase caspase-3و
 caspase-9مـرگ سـلولهای سـرطانی را القـا میکنـد .اگـر چه هنـوز دارویی با
اسـتفاده از ایـن پروتئینهـا وارد بـازار نشـده ،امـا نتایـج تحقیقـات محققیـن ایاالت
متحـده بـرای تولیـد داروهـای ضـد سـرطان بـدون عـوارض جانبـی و بویـژه مهار
متاسـتاز بـا اسـتفاده از ایزوپروتئینهـا امید بخش اسـت.
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افزایش عملکرد ذرت تراریخته تحت تنش خشکی با ژن تری هالوز  -6فسفات فسفاتاز ()Tpp
تامیــن آب یــک فاکتــور جهانــی محــدود کننده تولیدات کشــاورزی اســت و خشــکی
مهمتریــن تنــش غیــر زیســتی محــدود کننــده عملکــرد اســت .بیشــتر تولیــدات
کشــاورزی در حــوزه غــات بــه میــزان بــارش در طــی فصــل بســتگی دارد ،بنابرایــن
خشــکی میتوانــد تاثیــر غیــر قابــل پیشبینــی و فاجعهآمیــزی بــر عملکــرد غــات
داشــته باشــد .ذرت یکــی از مهمتریــن غــات در دنیــا اســت کــه پــس از گنــدم و
برنــج بیشــترین ســطح زیــر کشــت را دارد و بــا حــدود یــک میلیــارد تــن تولیــد
ســاالنه و بیشــترین تولیــد وزنــی در واحــد ســطح ،جایــگاه ســوم تولیــد را بــه خــود
اختصــاص داده اســت .ایــن گیــاه در نواحــی نســبت ًا خشــک شــمال و جنــوب آمریکا،
چیــن و دیگــر بخشهــای آســیا ،آفریقــا و اروپــا کشــت داده میشــود .تنــش
خشــکی در مراحــل اولیــه زایشــی ،موجــب اختــال در فتوســنتز و ذخیره ســاکارز در
ســنبلچههای در حــال رشــد و در نهایــت کاهــش دانــه و عملکــرد میشــود .عــاوه

بــر ایــن ،قــدرت زنــده مانــی تخمدانهــا تحــت تنــش خشــکی در مراحــل اولیــه
نمــو جنســی ،در معــرض خطــر قــرار میگیــرد .تــا زمانــی کــه ســاکارز در گیاهــان
تحــت تنــش درون ســاقه اصلــی وجــود داشــته باشــد ،دانــه میتوانــد تــا حــد
زیــادی حفــظ شــود .بــه همیــن دلیــل جایگیــری گســترده ســاکارز در داخــل دانــه
یکــی از اهــداف حفــظ پتانســیل ذرت در شــرایط تنــش خشــکی اســت .در پنجــاه
ســال اخیــر ،توســعه ارقــام و الینهــای جدیــد ذرت موجــب افزایــش تحمــل گیــاه
نســبت بــه تنــش خشــکی در مراحــل اولیــه رویشــی و پــر شــدن دانــه شــده اســت.

تاکنــون انتقــال ژنهــای متعــددی بــرای تحمــل بــه تنــش خشــکی در ذرت انجــام
شــده اســت .ذرت تراریختــه حــاوی ژن  CaspBاز باکتــری باســیلیوس ســوبتلیس
توســط شــرکت مونســانتو در ســال  2013آزاد شــده اســت .البتــه ایــن گیاهــان بــا
ســاز و کار دیگــری بــه جــز حفــظ ســاکارز عمــل میکننــد ومشــکل کاهــش
عملکــرد در شــرایط طبیعــی همچنــان پابرجاســت .در بیشــتر مــوارد ،انتقــال ژن
موجــب کاهــش عملکــرد گیــاه در شــرایط طبیعــی و ســالهایی کــه بارندگــی خوبــی
وجــود دارد ،میشــود .در واقــع ،بســیاری از اســتراتژیهای مهندســی ژنتیــک بــرای
افزایــش تحمــل بــه خشــکی ،موجــب اختــال در نمــو گیــا ه و کاهــش پتانســیل
عملکــرد میشــوند یــا در انتقــال از آزمایشــگاه بــه مزرعــه موفــق نیســتند .مســیر
تــری هالــوز گیاهــی ،یــک مــکان کنتــرل تنظیمــی شــناخته شــده در تحمــل بــه تنــش
خشــکی اســت کــه هنــوز بــه شــکل موفقــی در غــات مهندســی نشــده اســت .قابــل
ذکــر اســت کــه مســیر تــری هالــوز در بــه کارگیــری ســاکارز کــه یکــی از اهــداف
اصلــی در تحمــل بــه تنــش خشــکی در گلچههــای ذرت اســت ،نقــش دارد .تــری
هالــوز یــک قنــد دی ســاکارید غیــر احیــا شــونده و ســیگنال تعییــن کننــده موقعیــت
ســاکارز و تنظیمکننــده قــوی رشــد قــوی اســت .گروهــی از محققیــن آمریکایــی،
ذرت تراریختــهای تولیــد کردهانــد کــه در ســنبلچههای در حــال رشــد آنهــا ،ژن
کــد کننــده تــری هالــوز- 6فســفات فســفاتاز ( )TPPبــا یــک پیشــبر اختصاصــی در
دوره گلدهــی بیــان شــده اســت و موجــب افزایــش غلظــت ســاکارز در ســنبلچهها
و افزایــش شــاخص برداشــت و میــزان دانــه میشــود .اطالعــات مربــوط بــه چندیــن
منطقــه تحــت کشــت بــا ایــن گیاهــان تراریختــه ،افزایــش دو برابــری عملکــرد در
شــرایط آبیــاری کامــل یــا تنــش مالیــم و افزایــش رشــد بیشــتر از دو برابــری تحــت
تنــش خشــکی شــدید نســبت بــه گیاهــان غیــر تراریختــه را نشــان داده اســت .نتایــج
ایــن تحقیقــات ،میتوانــد بــرای هدفمنــد کــردن ســاز و کار مســیر تــری هالــوز در
جهت توسعه غالت و افزایش امنیت غذایی ،کاربرد داشته باشد.
Nature Biotechnology
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معرفی پژوهشگران جوان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
دکتـر محمد مدنی متولد سـال  ،1359پس
از اتمـام دوره پيـش دانشـگاهی در سـال 1378
در رشـته شـيمی دانشـگاه تهـران پذيرفتـه و در
سـال  1382مقطع 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 همین علت از طرف سـازمان
سـنجش آمـوزش کشـور بـه عنـوان دانشـجوی
اسـتعدادهای درخشـان و المپيادی برگزيده و در
مرحلـه دوم المپیـاد شـیمی نیـز موفـق به کسـب
رتبـه دوازدهـم شـد .ایشـان مقطـع کارشناسـی
ارشـد را در رشـته شـيمی (پليمر) در سـال  1385در دانشـکده شـيمی دانشـگاه تهران
بـه اتمـام رسـاند ،سـپس در دوره دکتـری پليمر دانشـگاه تهـران به تحقيقـات خود در
زمينـه نانـو الیـاف پلیمـری تحـت راهنمایـی آقای دکتـر ناصر شـریفی سـنجانی ،پدر
پلیمـر ایـران ،ادامـه داد و در سـال  1389موفـق بـه کسـب درجـه دکتـری در رشـته
شـيمی پليمـر دانشـگاه تهـران شـد .در هميـن سـال بـرای گذرانـدن دوره مطالعاتـی
در خصـوص نانوبیومـواد کـه چشـم انـداز رسـاله دکتـری ایشـان بـود تحقيقاتـی را
در موسسـه لودویـگ اتریـش انجـام داد .وی ،ادامـه تحقیقـات خـود را در دورههـای
پسـادکترا در دانشـگاه قطـر انجـام داده و هـم اکنـون ،بـه عنـوان عضـو هیـات علمـی
پژوهشـکده مشـغول بـه کار میباشـد.
آقـای دکتـر مدنـی ،در حیـن انجام رسـاله دکتـری و فرصتهـای مطالعاتـی دکتری و
پسـادکتری ،موفـق بـه چـاپ  10مقالـه  ISIدر مجالت معتبـر بینالمللـی در زمینههای
تحقیقاتـی ذیل شـدهاند:
* تهيـه نانـو اليـاف بـا مورفولـوژی جديـد بـه طريقـه الکتروريسـندگی و تهيـه نانـو
اليـاف هيبريـدی آلـی -معدنـی بـه طريقـه انجـام واکنشهـای تهيـه نانـو ذرات حيـن
الکتروريسـندگی بـه منظـور کاربـرد در نانـو حسـگرها ( 6مقالـه).
* تهيه نانو کپسـولهای مغناطیسـی پليمری به طريقه انجام واکنشهای پلیمریزاسـیون
مينی امولسيونی ( 3مقاله)
* کاربردهای نانو الیاف در بیومواد ( 1مقاله)
ایشـان ،دسـتیابی بـه ایـن توفیقـات را کاملا بـه دعـای خیر پـدر و مـادر و پشـتیبانی
ایـن دو فرشـته الهـی وابسـته میدانـد .وی اظهار میدارد کـه "حديثی از امـام علی(ع)
خوانـدهام کـه برایـم بسـیار ارزشـمند اسـت و سـعی کـردهام تا بـه آن عمل کنـم .امام
فرمودنـد" :اى مؤمـن! دانـش و ادب بهاى جان توسـت پس در آموختـن آن دو بكوش
كـه هـر چـه بـر دانـش و ادبـت افـزوده شـود بـر قیمـت و َقـدْ َرت افـزوده مىشـود،
زیـرا بـا دانـش بـه پـروردگارت راه مىیابى و بـا ادب به پـروردگارت خـوش خدمتى
مىكنـى و بـا ادب در خدمتگـزارى ،بنـده سـزاوار دوسـتى و نزدیكى به او مىشـود.
پـس نصیحـت را بپذیـر تـا از عـذاب ب ِ َرهـى" .امید اسـت که بتوانـم با تمـام وجود به
کشـورم خدمـت کنـم و ختـم میکنم بـه این بیت کـه :چو ایران نباشـد ،تن مـن مباد".
دکتـر لیال مأمنـی در بهمن مـاه سـال  1358در همـدان متولد شـد و تحصیالت
ابتدایـی و متوسـطه را در سـال  1376در همـدان بـه پایـان رسـاند و در همـان سـال
نیـز در دانشـگاه بوعلی سـینا همدان در رشـته شـیمی پذیرفته و مشـغول بـه گذراندن

از همکاران ،دانشجویان و محققین حوزه
بیوتکنولوژی درخواست میشود تا مطالب
علمی خود را در قالب خبر به پست الکترونیک:
 newsletter@abrii.ac.irارسال فرمایند.
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دوره کارشناسـی شـد .ایشـان دلیل انتخاب رشته
شـیمی را عالقـه به داروسـازی و سـنتز ترکیبات
مختلـف و عامـل ایـن عالقـه را ،معلـم شـیمی
بسـیار خوب خـود معرفی میکند .بعد از کسـب
دانـش پایهای شـیمی از محضر اسـاتید برجسـته
دانشـگاه بوعلـی سـینا از جملـه آقایـان دکتـر
محمدعلـی زلفـیگل و دکتـر داود نعمتالهـی،
بـرای گذرانـدن دوره کارشناسـی ارشـد خود در
سـال  1380وارد دانشـگاه تحصیلات تکمیلـی
علـوم پایـه در زنجـان ( )IASBSبه عنـوان یکی
از دانشـگاههای برتـر در زمینـه علـوم پایـه شـد.
دوره کارشناسـی ارشـد را تحـت راهنمایی و نظارت اسـتاد فرهیخته جنـاب آقای دکتر
بابـک کریمـی ،دانشـمند برگزیـده در فهرسـت یـك درصد برتـر دانشـمندان جهان پر
اسـتناد در رشـته شـیمی ،گذراند .این دوره را به عنوان دانشـجوی ممتاز و استعدادهای
درخشـان و چـاپ سـه مقالـه در مجلات معتبـر بیـن المللی به پایان رسـاند .در سـال
 1384بـرای گذرانـدن دوره دکتـری وارد دانشـگاه تربیـت مـدرس شـد و پایـان نامـه
خـود را کـه در زمینـه طراحـی و بکارگیـری نانوکاتالیزوهای دوسـتدار محیط زیسـت
بـود ،انجـام داد .پـس از پایـان دوره دکتـری در سـال  ،1388بـا وجـود فراهـم بـودن
موقعیتهـای عالـی بـرای کار در خـارج از کشـور ،بـه دلیل عالقه شـخصی بـه عنوان
دانـش آموختـه برتـر و عضـو بنیاد ملـی نخبگان دوره پسـادکتری  4سـاله خـود را در
دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران آغـاز کـرده و طـی این سـالها
در محضـر اسـاتید برجسـته و چهرههـای مانـدگار علمـی جنـاب آقایـان دکتـر عباس
شـفیعی و دکتـر علـی اکبـر موسـوی موحـدی موفـق بـه انجـام کارهـای تحقیقاتـی
گوناگـون در زمینـه نانوفنـاوری و کاربردهـای آن در علـوم مختلـف دارورسـانی و
آنزیمهـا شـد کـه نتایـج تلاش ایـن سـالها در قالـب بیـش از  22مقالـه علمـی بیـن
اللملـی  ISIو راهنمایـی و مشـاوره بیـش از ده دانشـجو کارشناسـی ارشـد و دکتـری
بوده اسـت.
در سـال  1394بـه عنـوان عضـو هيـات علمـي پژوهشـکده بيوتکنولـوژي کشـاورزي
مشـغول بـه کار شـد .ایشـان اظهار میدارنـد" :در تمـام دوران حمايـت و رهنمودهاي
والديـن و خانـواده و همسـر مهربانم پشـتوانه و ياري رسـان من بوده اسـت و قدردان
آنهـا ميباشـم .در کل روحيـه همـکاري و کار تيمـي را در خـود بـاور دارم و اعتقـاد
راسـخي بـه اخلاق علمي و انسـاني دارم و تالش ميکنم در زندگي علمي و شـخصي
انسـان هدفمنـدي باشـم و هميشـه بـراي ايـران زندگي و بـه ايراني خدمـت کنم".
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