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بهار طبیعت و  نوروز باستانی، مجالی شورانگیز برای تازه شدن جان ها و تحول دلهاست.

مجالــی بــرای زدودن هــر چــه کهنگــی و ســکون از روان و بهانــه ای بــرای دوبــاره 

دیــدن و بهــرت زیســن.

 این ویژگی ناب نوروز است که همه چیز را تازه می خواهد و به همه چیز تازگی 

می بخشد. نوروز دیرینه ای که به رغم  کهنسالی، رویش و جوانی را به همگان هدیه 

می کند و غبار خستگی و پژمردگی را از پیرامون خود می زداید.

و  دولت  برای  روزهایی سخت  اقتصادی  و مشکالت  تحریم ها  تشدید  با   98 سال 

مردم رقم خورد که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم از تبعات آن مصون نبود.

امـا خرسـندیم کـه بـه لطف خدا و بـا همدلی و تـالش مضاعف متامی همـکاران نه 

تنهـا خللـی در رونـد توسـعه و کاربردی کـردن دسـتاوردهای تحقیقاتی پژوهشـگاه 

ایجـاد نشـد کـه بـا توجـه بـه انعقـاد و اجـرای قراردادهـا و واگـذاری دانـش فنـی 

پروژه هـای متعـدد بـه بخـش خصوصی برگـی زرین در کتـاب افتخارات پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ورق خورد.

 اگر چه با شیوع کروناویروس کووید 19 در واپسین هفته های سال 98 در رشایطی 

ویژه و دشوار به استقبال سال جدید آمده ایم اما شور اتحاد و همدلی و همبستگی 

ای که این روزها بیش از پیش در جای جای ایران عزیز برپا شده نویدبخش روزهایی 

بهرت و دستاوردهایی بزرگرت در سال جدید است.

در آسـتانه حلـول سـال 1399 خورشـیدی صمیامنه تریـن تربیـکات و شـادباش ها را 

خدمـت عمـوم هموطنـان عزیـز  خصوصـا همـکاران تالشـگر پژوهشـگاه  تقدیـم 

می کنـم و از درگاه ایـزد متعـال آرزو دارم، نـوروز فرخنـده و بهـار زیبـا بـرای ملـت 

مـا و همـه مـردم جهـان، طلیعـه روزهـای بهرت و رسشـار از سـالمتی، صلـح و برکت، 

امیـد، شـادمانی و بهروزی باشـد. 

 پیام تربیک ریاست پژوهشگاه به

مناسبت نوروز باستانی و آغار سال 99
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بــرادر ارجمند جناب آقــای دکرت کاظم خاوازی

وزیر محرتم جهاد کشــاورزی

   ســالم علیکم.

قاطــع  رای  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  بــه  جنابعالــی  شایســته  انتخــاب  احرتامــا،   

مناینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی را از طــرف خــود و همــه همــکاران جنابعالــی 

در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه حرضتعالــی و خانــواده بــزرگ کشــاورزی ایــران 

اســالمی تربیــک و تهنیــت عــرض می منایــم.

ــر و  ــگاه، امیدوارت ــن پژوهش ــکاران ای ــزرگ هم ــه ب ــال، مجموع ــد متع ــاری خداون ــه ی  ب

راهــربدی  برنامه  هــای  و  سیاســت  ها  تحقــق  راســتای  در  گذشــته  از   مصمم تــر 

ــه، همــراه و همــگام  ــاد کشــاورزی در اجــرای ماموریت  هــای محول وزارت جه

ــود. ــد ب ــی خواهن جنابعال

 واگــذاری مســوولیت خطیــر وزارت جهــاد کشــاورزی بــه یکــی از 

ــاورزی  ــات کش ــوزه تحقیق ــران ح ــن مدی ــن و مجرب  تری ــته  تری برجس

کــه کارنامــه  ای درخشــان از تعهــد، کارآمــدی، شایســتگی  و تخصــص در 

مســوولیت  های مختلــف داشــته ، نویدبخــش پیونــد هــر چــه نزدیکــرت بخــش 

تحقیقــات و فنــاوری بــا مزرعــه، تحقــق کشــاورزی دانــش بنیــان، رفــع مشــکالت 

اســت. جهت  دهــی  آن  بهــره وری  افزایــش  و  بخــش  ایــن  کمرشــکن  و چالش  هــای 

امیدبخــش حــوزه کشــاورزی بــه اســتفاده از دســتاوردهای پژوهشــی و فناوری  هــای نویــن 

کــه بــا حســن تدبیــر و انتخــاب ریاســت محــرتم جمهــوری اســالمی و حامیــت مناینــدگان محــرتم 

مــردم صــورت گرفتــه، ان شــاالله گامــی تاریخــی در راســتای جهــش تولیــد در بخــش کشــاورزی و 

ــود. ــران خواهــد ب ــت ای ــاه مل ــی و پیرشفــت و رف ــت غذای ــای امنی ــع وابســته، ارتق صنای

در پایــان توفیقــات روزافــزون حرضتعالــی در ســنگر جدیــد خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری 

از درگاه خداونــد متعــال  اســالمی و تحقــق رهنمودهــا و منویــات مقــام معظــم رهــربی را 

ــالم ــالت دارم. والس مس

نیراعظم خوش  خلق ســیام

رییس پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی

وزیر  اعتامد  رای  پی  در  پژوهشگاه  ریاست  تربیک  پیام 
جدید جهاد کشاورزی
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در پــی پاندمــی کروناویــروس جدیــد بــه منظــور پیشــگیری 

ــات  ــگاه، اقدام ــان پژوهش ــان و مراجع ــالی کارکن از ابت

ــانی  ــی و اطالع رس ــه ضدعفون ــترده ای در زمین گس

پژوهشــگاه  ســطح  در  بهداشــتی  اصــول 

گــزارش  بــه  اســت.  گرفتــه  صــورت 

پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط 

از  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

صــورت  اقدامــات  جملــه 

راســتا  ایــن  در  گرفتــه 

ضدعفونــی کامــل ســاختمان 

و  اداری  ســاختمان  پژوهشــگاه، 

تمــام محوطــه پژوهشــگاه بــوده کــه 

طــی چنــد مرحلــه و براســاس آخریــن 

و  بهداشــتی  دســتورالعمل های 

بهداشــتی  مراجــع   تاکیــدات 

شــده  انجــام  بین المللــی 

اســت. عــالوه بــر ایــن 

سیســتم  لغــو  بــا 

و  ورود  ثبــت 

خــروج کارکنــان از 

دســتگاه های  طریــق 

اثــر  تشــخیص  بــر  مبتنــی 

ظــروف  تعبیــه  نیــز  و  انگشــت 

ژل هــای  و  محلول هــا  حــاوی 

مختلــف  بخش هــای  در  ضدعفونــی 

ــتقرار  ــاورزی و اس ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش

سیســتم ضدعفونــی کفش هــا در ورودی ســاختمان 

پژوهشــگاه تــالش شــده کــه حداکثــر تمهیــدات ایمنــی بــرای 

جلوگیــری از انتقــال کروناویــروس جدیــد در پژوهشــگاه فراهــم 

باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش و اطالع رســانی 

نــکات پیشــگیرانه در مقابلــه بــا پاندمــی  ویروســی اخیــر بــا نصــب 

اســتند، بنــر و ... نســبت بــه آمــوزش نــکات بهداشــتی موثــر در 

مقابلــه بــا ویــروس کوویــد 19 نهایــت اهتمــام صــورت گرفتــه اســت. 

ــان  ــا حضــور جمعــی از کارکن ــا ب ــا کرون ــه ب نشســت آموزشــی مقابل

شــد برگــزار  پژوهشــگاه 

• نشســت آموزشــی نحوه پیشــگیری از ابتال به کووید 19 با حضور 

جمعی از کارکنان پژوهشــگاه از واحدهای در معرض خطر بیشــتر 

برگزار شد. 

بــا  گفت و گــو  در  پژوهشــگاه  کار  طــب  پزشــک  کاریــزی،  دکتــر 

روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در توضیــح 

مباحــث ارائــه شــده در ایــن نشســت گفــت: در ایــن جلســه جمعــی 

از کارکنــان پژوهشــگاه کــه بــه دلیــل فعالیــت در فضــای بــاز و 

محیط هــای عمومــی در معــرض مواجهــه بیشــتر بــا ناقــالن احتمالــی 

ــان  ــا بی ــدای جلســه ب کروناویــروس  هســتند شــرکت داشــتند. در ابت

گزارشــی از وضعیــت شــیوع ایــن بیمــاری در کشــور و احتمــال بســیار 

بــاالی ابتــال در صــورت کــم توجهــی بــه توصیه هــای بهداشــتی، 

ــد 19 و  ــه کووی ــال ب ــردی از ابت ــگیری ف ــت پیش ــی جه راهنمایی های

ــری از  ــت جلوگی ــا جه ــط کار و تردده ــدی محی ــرل ج ــن کنت همچنی

ــه شــد. ــن بیمــاری ارائ ــه ای ــالی همــکاران ب ابت

ــای محــل و  ــر مبن  وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن جلســه همچنیــن ب

ــه  ــکاران ارائ ــه هم ــز ب ــی نی ــای خاص ــراد توصیه ه ــت اف ــوع فعالی ن

ــات و  ــش انتظام ــی از بخ ــور همکاران ــه حض ــه ب ــا توج ــال ب ــد مث ش

ــرورت  ــل ض ــی مث ــا و نکات ــق تردده ــرل دقی ــت کنت ــت، اهمی حراس

جلوگیــری از ورود همــکاران و مراجعــان بــدون ماســک و دســتکش و 

الــزام ضدعفونــی دســت و ارائــه  ماســک و دســتکش بــه مراجعانــی 

ــد مــورد تاکیــد قــرار گرفــت. کــه ایــن وســایل حفاظتــی را ندارن

برای  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  گسرتده  اقدامات 
پیشگیری از انتقال ویروس کووید 19
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بــا  مقابلــه  کارگــروه  مصوبــات  طبــق  کــرد:  تصریــح  کاریــزی 

اجــرای  بــر  پژوهشــگاه  ریاســت  کــه   پژوهشــگاه  کروناویــروس 

ــا در ورودی  ــام ورود و خروج ه ــد تم ــد، می بای ــد دارن ــل آن تاکی کام

پژوهشــگاه بــه دقــت ثبــت و تمــام همــکاران در بــدو ورود از لحــاظ 

ــوند. ــی ش ــی بررس ــالی احتمال ــم ابت عالئ

وی تصریــح کــرد: بدیــن منظــور دو تــن از همــکاران بخــش اداری بــا 

ــده اند  ــتقر ش ــگاه مس ــای الزم در ورودی پژوهش ــت آموزش ه دریاف

و بــه طــور ویــژه در رونــد کنتــرل و ارزیابــی ســالمت همــکاران 

ــان  ــا زم ــه ت ــن ک ــان ای ــا بی ــزی ب ــد. کاری ــت دارن ــان فعالی و مراجع

تهیــه تجهیــزات تب ســنج از ترمومترهــای جیــوه ای یــک بــار مصــرف 

ــکاران  ــار داشــت: هم ــتفاده می شــود اظه در ورودی پژوهشــگاه اس

ــه  ــکوک ب ــوارد مش ــا م ــه ب ــورت مواجه ــی در ص ــتقر در نگهبان مس

بیمــاری از قبیــل تــب مراتــب را بــه پزشــک پژوهشــگاه اطــالع 

ــری  ــه آزمایشــگاه و نمونه گی ــرد ب ــه ارجــاع ف ــا نســبت ب ــد ت می دهن

ــود.  ــدام ش ــرداری اق ــز تصویرب ــر مراک ــوارد جدی ت و در م

ــا  ــوژی کشــاورزی در ادامــه ب پزشــک طــب کار پژوهشــگاه بیوتکنول

بیــان ایــن کــه بــه محــض اعــالم ورود کروناویــروس جدیــد بــه کشــور، 

ــف  ــای مختل ــران بخش ه ــان و مدی ــور معاون ــا حض ــژه ای ب ــتاد وی س

ــت  ــه فوری ــتاد ب ــن س ــت: ای ــار داش ــده اظه ــکیل ش ــگاه تش پژوهش

مجــوز اعطــای مرخصــی یــا دورکاری بــه همکارانــی کــه شــرایط 

ــراد  ــوری اف ــه ط ــرده ب ــادر ک ــتند ص ــالمت داش ــاظ س ــی از لح خاص

ــل اســفند از  ــن بیمــاری از اوای ــه ای ــی ب ــالی احتمال ــه ابت مشــکوک ب

پیگیری هــای  شــده اند.  معــاف  پژوهشــگاه  در  روزه  هــر  حضــور 

ــتقرار در ورودی  ــت اس ــنج جه ــتگاه های تب س ــه دس ــرای تهی الزم ب

ــام اســت. ــال انج پژوهشــگاه هــم در ح

ــط  ــق ضواب ــت دقی ــرورت رعای ــر ض ــد ب ــا تاکی ــان ب ــزی در پای  کاری

عمــوم  توســط  اجتماعــی  فاصله گــذاری  مقــررات  و  بهداشــتی 

ــد 19 در  ــه کووی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــان اظه هموطن

برخــی افــراد فاقــد عالمــت اســت همــکاران عزیــز بایــد توجــه داشــته 

ــگاری  ــهل ان ــث س ــد باع ــم نبای ــتن عالئ ــرف نداش ــه ص ــه ب ــند ک باش

و کــم توجهــی بــه توصیه هــا در مــراودات روزمــره شــود و اگــر 

حتــی یــک مــورد ابتــال بــه کوویــد 19 در پژوهشــگاه پیــش بیایــد کــه 

ــژه بیمارســتان  ــد بســتری در بخــش مراقبت هــای وی همــکاری نیازمن

شــود همــه مســوول اند و بایــد بــا رعایــت دقیــق نــکات بهداشــتی و 

نهایــت همدلــی و همــکاری خصوصــا در محــل کار از چنیــن اتفاقــی 

ــرد. ــری ک جلوگی

تمهیدات پیشــگیرانه پژوهشــگاه برای مقابله با 

ویروس کووید 19

  در پــی شــیوع ویــروس کوویــد 19 

ــترده ای  ــات گس ــدات و اقدام تمهی

بــه منظــور جلوگیــری از ابتالی 

مراجعــان  و  کارکنــان 

ویــروس  ایــن  بــه 

پژوهشــگاه  در 

بیوتکنولوژی 

کشــاورزی بــه مرحلــه 

اســت. درآمــده  اجــرا 

مدیــر  مــرادی،  فــواد   دکتــر 

امــور اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی در گفت و گــو بــا 

ــن  ــریح ای ــگاه در تش ــی پژوهش ــط عموم رواب

ــگیری از  ــور پیش ــه منظ ــار داشــت: ب ــات اظه اقدام

ابتــالی همــکاران و مراجعــان بــه کوویــد 19 ضدعفونــی 

کامــل ســاختمان پژوهشــگاه، ســاختمان اداری و تمــام محوطــه 

پژوهشــگاه در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه هــر روزه پــس از پایــان 

ســاعت اداری طبــق آخریــن دســتورالعمل های بهداشــتی و تاکیــدات 

مراجــع  بهداشــتی بین المللــی انجــام می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر ایــن ظــروف حــاوی محلول هــا و ژل 

ــه  ــه و حوضچ ــگاه تعبی ــف پژوهش ــای مختل ــی در بخش ه ضدعفون

ضدعفونــی کفش هــا هــم در ورودی ســاختمان ها مســتقر شــده 

ــامل ژل  ــخصی ش ــگیری ش ــالم پیش ــته ای از اق ــن بس ــت. همچنی اس

ضدعفونــی، ماســک و دســتکش بیــن همــکاران توزیــع شــده اســت.

کروناویــروس  کارگــروه  مصوبــه  براســاس  کــرد:  تصریــح  مــرادی 

و  ماســک  داشــتن  بــا  تنهــا  مراجعــان  و  همــکاران  پژوهشــگاه، 

دســتکش مجــاز بــه حضــور در پژوهشــگاه هســتند و در صــورت بــه 

همــراه نداشــتن ایــن اقــالم در بــدو ورود نســبت بــه ارائــه دســتکش 

ــر  ــرد: از دیگ ــان ک ــود. وی خاطرنش ــدام می ش ــا اق ــه آنه ــک ب و ماس

ــنجی  ــد 19 تب س ــروس کووی ــال وی ــرای انتق ــگیرانه ب ــات پیش اقدام

روزانــه همــکاران و مراجعــان در ورودی پژوهشــگاه و جلوگیــری 

از ورود افــراد در صــورت داشــتن  عالئــم ابتــال از قبیــل تــب، ســرفه 
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و یــا تنگــی نفــس اســت. مدیــر اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه 

ــن  ــا 23 فروردی ــه ت ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــاورزی ب ــوژی کش بیوتکنول

مــاه99، و اعــالم تصمیمــات جدیــد دولــت هــر روز به صورت شــیفتی، 

یــک ســوم کارکنــان در پژوهشــگاه حضــور خواهنــد داشــت و مابقــی 

ــرر شــده  ــار داشــت: مق ــه خدمــت هســتند، اظه ــاده ب ــزل آم در من

ــا بیمــار  ــا در تمــاس ب ــا شــده ی ــه دچــار بیمــاری کرون ــی ک همکاران

بوده انــد یــا در ایــام تعطیــالت بــه مســافرت رفته انــد بــه مــدت 14 

ــه  ــه و در قرنطین ــور نیافت ــگاه حض ــت در پژوهش ــس از بازگش روز پ

ــه حضــور پزشــک پژوهشــگاه  ــا  اشــاره ب ــان ب باشــند. مــرادی در پای

در جلســات شــورای کروناویــروس پژوهشــگاه اظهــار داشــت: طبــق 

هماهنگی هــای صــورت گرفتــه، پزشــک مجــرب طــب کار پژوهشــگاه 

عــالوه بــر نظــارت بــر رعایــت دقیــق نــکات بهداشــتی و ضدعفونــی 

اصولــی نســبت بــه ویزیــت همــکاران و ارجــاع افــراد مشــکوک جهــت 

ــای  ــات و کارگاه ه ــزاری جلس ــه برگ ــبت ب ــی نس ــای تکمیل آزمایش ه

آموزشــی محــدود بــا کارکنــان بــه منظــور آمــوزش و ارائــه راهنمایــی 

ــد 19  ــال کووی ــگیری از انتق ــه پیش ــتی در زمین ــای بهداش و توصیه ه

ــن  ــل موازی ــت کام ــا رعای ــم ب ــن امیدواری ــد. همچنی ــی کن ــدام م اق

ــت  ــروس و ســالمت و امنی ــن وی ــار ای ــکات بهداشــتی شــاهد مه و ن

خاطــر همــه مــردم در ســطح کشــور باشــیم.

• تســت رایگان تشــخیص کووید 19 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی

و  تمهیــدات  راســتای  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه   

ــه  ــکاران ب ــالی هم ــگیری از ابت ــرای پیش ــه ب ــترده ای ک ــات گس اقدام

ــخیصی  ــت تش ــکان تس ــرا دارد ام ــت اج ــد 19 در دس ــروس کووی وی

ــرد. ــم ک ــکاران فراه ــرای هم ــگاه ب ــل پژوهش ــگان را داخ رای

دکتــر فــواد مــرادی، مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه 

عمومــی  روابــط  بــا  گــو  و  گفــت  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

ــده  ــی زب ــرد: تیم ــان ک ــب خاطرنش ــن مطل ــالم ای ــا اع ــگاه ب پژوهش

از کارشناســان پژوهشــگاه رویــان بــا اســتقرار در پژوهشــگاه در 

روزهــای یکشــنبه، دوشــنبه و ســه شــنبه )24 الــی 26 فروردیــن مــاه( 

نســبت بــه انجــام تســت تشــخیصی ویــروس کوویــد 19 بــرای بیــش 

از  100 نفــر از همــکاران پژوهشــگاه اقــدام کردنــد.

در  تشــخیصی  تیــم  اســتقرار  از  هــدف  کــرد:   خاطرنشــان  وی 

پژوهشــگاه، تســهیل دسترســی همــکاران بــه تســت تشــخیص کرونــا 

بــدون مراجعــه بــه مراکــز  درمانــی اســت کــه می توانــد خطــر 

ــد.  ــش ده ــدت افزای ــه ش ــروس را ب ــه وی ــالم ب ــراد س ــی اف آلودگ
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در  تشــخیص  تیــم  کــه  روزی  ســه  طــی  پژوهشــگاه  همــکاران 

پژوهشــگاه حضــور داشــتند ایــن امــکان را داشــتند کــه در محوطــه 

بــاز پژوهشــگاه در شــرایطی کامــال ایمــن و بــدون هرگونــه ازدحــام 

کــه دقــت را کاهــش مــی دهــد تســت کروناویــروس را انجــام دهنــد.

مــرادی تصریــح کــرد: کلیــه همــکاران  از طریــق رییــس پژوهشــگاه 

در جریــان نتیجــه تســت قــرار میگیرنــد. همچنیــن در هفتــه آینــده از 

کلیــه همــکاران آزمایــش خــون انجــام خواهــد شــد تــا همکارانــی کــه 

احتمــاال دچــار ایــن بیمــاری شــده و بهبــود یافتــه اند مشــخص شــوند. 

همچنیــن پــس از دو   هفتــه مجــددا در پژوهشــگاه تســت تشــخیص 

بیمــاری کویــد19  تکــرار خواهــد شــد تــا از ســالمت همــکاران 

اطمینــان حاصــل شــود. عــالوه بــر آن بــه منظــور پیشــگیری از ابتــالی 

همــکاران و مراجعــان، همکارانــی کــه مشــکوک بــه ابتــال هســتند تــا 

ــود  ــد ب ــه خانگــی خواهن زمــان تســت مجــدد در مرخصــی و قرنطین

ــژه شــامل  ــی وی ــواده از بســته حمایت ــرد و خان ــن مــدت ف و طــی ای

اقــالم مختلــف پیشــگیری از انتقــال ویــروس بهــره منــد مــی شــوند و 

دو هفتــه دیگــر عــالوه بــر تســت مجــدد از فــرد مشــکوک خانــواده 

وی نیــز می تواننــد از امــکان تســت رایــگان در پژوهشــگاه اســتفاده 

کننــد. مدیــر اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی  کشــاورزی 

ــر  ــکاران غی ــن هم ــی بی ــی پروتئین ــته حمایت ــع بس ــان از توزی در پای

عضــو هیــات علمــی در روزهــای آینــده خبــر  داد.

• اجــرای تمهیــدات پیشــگیرانه پژوهشــگاه بــرای مقابلــه بــا ویــروس 

کرونا

بــا  مقابلــه  بــرای  پژوهشــگاه  پیشــگیرانه  تمهیــدات  اجــرای  در   

ــوژی   ــگاه بیوتکنول ــان پژوهش ــالمت کارکن ــش س ــا، پای ــروس کرون وی

کشــاورزی انجــام شــد. در ایــن راســتا تب ســنجی همــکاران بــه 

صــورت روزانــه در  محــل درب ورودی پژوهشــگاه انجــام مــی -

شــود و در صــورت داشــتن عالئمــی از قبیــل تــب، ســرفه و یــا تنگــی 

نفــس نســبت بــه جلوگیــری ایشــان اقــدام الزم بعمــل خواهــد آمــد. 

ــتکش  ــل ماسک،دس ــتی ازقبی ــکات بهداش ــق ن ــت دقی ــن رعای همچنی

ــی  ــه پژوهشــگاه الزام ــان ب ــرای ورود کارکن ــی کفش  هــا ب و ضدعفون

می  باشــد.

• مرحله دوم تســت تشــخیص کووید 19 در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی اجرا شد

 مرحلــه دوم تســت تشــخیص کوویــد 19 بــه منظــور شناســایی 

ــگاه  ــاری در پژوهش ــال بیم ــی و پیشــگیری از انتق ــان احتمال مبتالی

بیوتکنولــوژی کشــاورزی اجــرا شــد.

دکتــر فــواد مــرادی، مدیــر امــور اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی در گفت و گــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

ــا اعــالم ایــن مطلــب خاطرنشــان کــرد: تیمــی زبــده از کارشناســان  ب

پژوهشــگاه رویــان بــا اســتقرار در پژوهشــگاه در روزهــای یکشــنبه، 

ــت  ــام تس ــه انج ــبت ب ــت ماه 99، نس ــنبه اردیبهش ــنبه و سه ش دوش

ــأت علمــی و ســایر  ــرای اعضــای هی ــد 19  ب ــروس کووی تشــخیص وی

ــد. ــدام کردن ــز دانشــجویان پژوهشــگاه اق همــکاران و نی

وی خاطرنشــان کــرد: مرحلــه اول تســت تشــخیص کوویــد 19 اواخــر 

ــان  ــه منظــور کســب اطمین ــود کــه ب فروردین مــاه99، انجــام شــده ب

ــکوک  ــای مش ــدد نمونه ه ــی مج ــان و ارزیاب ــالمت کارکن ــل از س کام

ــه اعالم شــده  ــق برنام ــال، طب ــد ابت ــوارد جدی ــی م ــایی احتمال و شناس

نســبت بــه انجــام  تســت مجــدد روی همــکاران اقــدام شــد.

مــرادی تصریــح کــرد: همکارانــی کــه در  تســت اولیــه مشــکوک بــه 

ــدد در مرخصــی و  ــان تســت مج ــا زم ــدند ت ــخیص داده ش ــال تش ابت

ــواده وی از  ــرد و خان ــدت، ف ــن م ــوده و طــی ای ــی ب ــه خانگ قرنطین

ــال  ــگیری از انتق ــف پیش ــالم مختل ــامل اق ــژه ش ــی وی ــته حمایت بس

ویــروس بهره منــد شــدند.

همچنیــن در مرحلــه دوم تســت ایــن امــکان فراهــم شــد کــه عــالوه 

بــر تســت مجــدد از فــرد مشــکوک خانــواده وی نیــز از امــکان تســت 

رایــگان در پژوهشــگاه اســتفاده کننــد.

ــر امــور اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی  مدی

در ادامــه هــدف از اســتقرار تیم تشــخیصی در پژوهشــگاه را  تســهیل 

ــه  ــدون مراجعــه ب ــا ب ــه تســت تشــخیص کرون دسترســی همــکاران ب

ــراد  ــی اف ــر آلودگ ــد خط ــه می توان ــرد ک ــوان ک ــی عن ــز  درمان مراک

ســالم بــه ویــروس را کــم کنــد. 

بــه گفتــه وی همــکاران پژوهشــگاه در روزهایــی کــه تیــم تشــخیص 

در پژوهشــگاه حضــور یافتنــد ایــن امــکان را داشــتند کــه در محوطــه 

بــاز پژوهشــگاه در شــرایطی کامــال ایمــن و بــدون هرگونــه ازدحــام 

کــه دقــت را کاهــش می دهــد تســت کروناویــروس را انجــام دهنــد.
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استاندار الربز در بازدید ازپژوهشگاه:

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ظرفیت ها و دستاوردهای چشمگیری 
در زمینه نوآوری، تحقیقات و تجاری سازی فناوری دارد

اسـتاندار البـرز در بازدیـد از پژوهشـگاه  بـا ابـراز شـگفتی 

محققـان  تالش هـای  و  دسـتاوردها  از  تقدیـر  و 

از  اسـتانداری  حمایـت  بـر  مجموعـه  ایـن 

کاربردی سـازی دانـش فنـی و فناوری هـای 

حـوزه  در  جملـه  از  پژوهشـگاه 

مدیریت پسـماندهای شـهری و 

کـرد. تاکیـد  کشـاورزی 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

بـدو  در  همـراه  هیـات  و  شـهبازی  دکتـر 

پژوهشـگاه  بـه  نمایشـگاه ورود  از 

پژوهشـگاه  دسـتاوردهای  دائمـی 

کردنـد. بازدیـد 

نیراعظـم  دکتـر 

خوش خلق سیما، 

پژوهشـگاه  رییـس 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

در ایـن بازدیـد بـا ارائـه گزارشـی 

برخـی  پژوهشـگاه،  فعالیت هـای  از 

فناوری هـای  و  محصـوالت  از 

شـده   تجاری سـازی 

در  پژوهشـگاه 

حوزه های 

از  مختلـف 

شـیر  جملـه 

پروبیوتیـک،  تخمیـری 

اصالح معکوس و هاپلوئیدی 

سالم سـازی  صیفـی،  گیاهـان  در 

باغـی،  و  زراعـی  پایه هـای  و  ارقـام 

افزایـش مانـدگاری جوانـه گنـدم بـه روش پالسـمای سـرد، تولیـد رنگدانـه از 

ریزجلبک ها، طرح کشـت گیاهان شورپسـند )سـالیکورنیا(، تولید نانوسـیلیکا 

از کاه و کلـش برنـج، پروبیوتیـک گیاهـی مبتنـی بـر تریکودرمـا، تولیـد ارقام 

برنـج متحمـل بـه خشـکی با مهندسـی ریشـه و تولیـد اسـتویا را معرفی کرد.  

مختلف  بخش های  در  حضور  با  ادامه  در  همراه  هیات  و  البرز  استاندار 

تحقیقاتی پژوهشگاه در گفت و گو با اعضای هیات علمی و محققان از نزدیک 

با دستاوردها و برخی طرح های تحقیقاتی شاخص پژوهشگاه آشنا شدند. 

دکتر شریعت پناهی، رییس بخش کشت بافت و سلول در توضیح دستاوردهای 

این بخش با اشاره به واردات گسترده بذر های هیبرید سبزیجات و صیفی جات 

به کشور و اهمیت خودکفایی در تولید بذر از موفقیت محققان بخش در 

دستیابی به الین های والدینی بذر های هیبرید با مهندسی معکوس خبر داد 

و گفت: با تالش های انجام شده در گیاه فلفل دلمه ای به  الین های والدینی  

دست پیدا کرده ایم. 

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از معضالت بخش کشاورزی که عملکرد 

این مشکل  رفع  با هدف  داشت:  اظهار  است  باغی  تولید محصوالت  پایین 

طرح سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان زراعی و باغی مهم 

کشور و ایجاد باغ های سالم مادری در این بخش اجرا شده که دستاوردهای 

بسیار موفقی نیز در  زمینه محصوالت مختلف باغی داشته ایم.

دکتر مطهره محسن پور، رییس بخش مهندسی ژنتیک پژوهشگاه  و برخی 

و  توضیحاتی درباره دستاوردها  ارائه  نیز ضمن  اعضای هیات علمی بخش 

طرح های در حال اجرای بخش در زمینه جداسازی و انتقال ژن های مطلوب 

به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان با روش های مختلف مهندسی 

ژنتیک از جمله تولید سیب زمینی مقاوم به آفت بید از تالش موفق محققان 

باال و همچنین  با دقت  پژوهشگاه در تولید کیت های تشخیص کووید 19 

کیت های غربالگری مبتنی بر تغییر رنگ خبر دادند.

در بخش بیوتکنولوژی میکروبی هم دکتر هاشمی رییس بخش و تعدادی از 

اعضای هیات علمی در خصوص دستاوردها و تحقیقات در حال انجام در 

پایه  بر  تولید کود زیستی  از پسماندهای کشاورزی،  تولید کمپوست  زمینه 

استرپتومایسس، استخراج رنگدانه از ریزجلبک ها، تولید فرموالسیون گیاهی 
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مبتنی بر سویه های بومی تریکودرما، ایجاد بانک میکروبی، راه اندازی پایلوت 

و  اصفهان(  شهرداری  با  قراردادی  طی   ( شهری  زباله های  از  بیوگاز  تولید 

طرح تولید محصوالت فرموله شده بر پایه باکتری های محرک رشد محصوالت 

بخش  به  انتقال  آماده  که  دلمه ای  فلفل  و  گوجه  خیار،  مانند  گلخانه ای 

خصوصی است توضیحاتی ارائه کردند.

بیوگاز  و  تولید کمپوست  این بخش در زمینه  توانمندی های   و  دستاوردها 

از زباله ها و پسماندهای کشاورزی و شهری مورد توجه ویژه استاندار قرار 

گرفت  و تاکید کرد در زمینه اجرایی شدن آنها در سطح شهرداری های استان 

هماهنگی ها و پیگیری های ویژه توسط استانداری صورت خواهد گرفت. 

در ادامه بازدید دکتر شهبازی و هیات همراه، دکتر حسینی سالکده معاون 

پژوهشی پژوهشگاه در خصوص تحقیقات و دستاوردهای حاصل در زمینه 

به  نسبت  آن  مقاومت  افزایش  برای  برنج  ریشه  مولکولی  مهندسی  طرح 

در  گوشه  بیماری  داروی  تولید  نیز  و  مختلف  آنزیم های  تولید  و  خشکی 

سلول های هویج توضیحاتی ارائه داد.

استاندار و هیات همراه در ادامه در بازدید از بخش نانوفناوری با توضیحات 

دکتر مامنی رییس و برخی اعضای هیات علمی بخش با برخی از دستاوردها 

و تحقیقات پژوهشگاه در حوزه نانوفناوری آشنا شدند. 

فرموالسیون  جمله  از  نانو  فناوری  با  سموم  و  کودها  فرموالسیون  بهبود 

برای  نانویی  پوشش های  انواع  تولید  اوره،  کود  رهش  آهسته  نانوپلیمری 

نانوسنسور تشخیص چشمی  افزایش ماندگاری محصوالت غذایی و طراحی 

نیترات و سموم از جمله تحقیقات ارائه شده در این بازدید بود.

مولکولی  فیزیولوژی  بخش  در  همراه   هیات  و  البرز  استاندار  ادامه  در 

از  بخش  تحقیقات  و  دستاوردها  از  گزارشی  و  یافتند  حضور  پژوهشگاه 

لیلیوم از طریق کشت بافت، به نژادی گراس های  پیاز  جمله تولید و تکثیر 

برداشت  استویا، کشت، داشت و  سردسیری چندساله، شیرین کننده رژیمی 

گیاه شورپسند و خشک پسند سالیکورنیا که در چند ده هکتار از اراضی شور 

حاشیه دریاچه ارومیه، دریای عمان و دریای خزر اجرا شده و بحث تولید 

بابک  دکتر  توسط  و سورگوم  ارزن  مثل  فراسودمند  غذاهای 

ناخدا رییس بخش و مجریان طرح ها به آنها ارائه شد.

جدید  ساختمان  از  پایان  در  البرز  استاندار   

که  نیز  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

بازدید  است  احداث  آخر  مراحل  در 

مشکالت  رفع  به  نسبت  و  کرد 

و  پیگیری  جمله  از  موجود 

تامین  روند  در  تسریع 

برق  و  آب  انشعابات 

قول  ساختمان  گاز  و 

مساعد داد.
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بــه تولیــد  محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی موفــق 

ــوت  ــاس پایل ــج در مقی ــماندهای برن ــده از پس ــی ش ــت غن بیوکمپوس

ــدند. ش

ــاورزی در  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــج در  ــش برن ــن کاه و کل ــون ت ــج میلی ــدود پن ــاالنه ح ــر س ــال حاض ح

شــالیزارهای کشــور تولیــد می شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از آن بــه 

عنــوان پســماند کشــاورزی در مــزارع ســوزانده می شــود. بــا دســتاورد 

تحقیقاتــی دکتــر غالمرضــا صالحــی، عضــو هیــات علمــی بخــش 

بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی و همکاران 

می تــوان ضمــن جلوگیــری از آلودگــی زیســت محیطــی ضایعــات مــزارع 

ــل  ــد قاب ــاال درآم ــزوده ب ــا ارزش اف ــواد ب ــه م ــا ب ــل آنه ــا تبدی ــج ب برن

ــرد. ــد کشــاورزان و بخــش کشــاورزی ک توجهــی عای

از دیگــر دســتاوردهای تحقیقاتــی دکتــر صالحــی در ایــن حــوزه کــه30 

ــتاوردهای  ــا و دس ــی توانمندی ه ــت معرف ــهت ماه99، در نشس اردیبش

تبدیــل  زمینــه  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  محققــان 

ضایعــات کشــاورزی بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال بــه مدیــران 

ــرز معرفــی شــد دســتیابی  ــاد کشــاورزی شهرســتان های اســتان الب جه

ــد  ــماندهای جام ــت از پس ــریع بیوکمپوس ــد س ــی تولی ــش فن ــه دان ب

ــه شــهرداری اصفهــان  ــه عنــوان اختــراع ثبــت و ب شــهری اســت کــه ب

ــه شــده اســت. ــز ارائ نی

ــماندهای  ــده از پس ــی ش ــت غن ــادی بیوکمپوس ــریع و اقتص ــد س تولی

نیشــکر نیــز از دیگــر پروژه هــای اجــرا شــده توســط ایــن عضــو هیــات 

علمــی پژوهشــگاه اســت کــه طــی قــراردادی بــا شــرکت توســعه 

نیشــکر اهــواز بــه مرحلــه اجــرا درآمــده و بــا توجــه بــه تولیــد ســاالنه 

2/5 میلیــون تــن بــاگاس در مــزارع نیشــکر کشــور ســودآوری اقتصــادی 

ــرای کشــور دارد. ــل توجهــی ب قاب

از دیگــر پروژه هــای اجــرا شــده توســط دکتــر صالحــی در ایــن زمینــه 

جداســازی و شناســایی میکروارگانیســم های موثــر در فراینــد کمپوســت 

اســت کــه بــه مرحلــه پایلــوت رســیده اســت.

در ادامــه ایــن نشســت دکتــر مریــم هاشــمی، رییــس بخــش تحقیقــات 

بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه هــم در ســخنانی بــا تاکیــد بــر ایــن 

ــار  ــات ب ــه ترکیب ــاورزی ب ــات کش ــه ضایع ــل هرگون ــکل تبدی ــه پروت ک

ــاندن  ــا رس ــه پروژه ه ــدف هم ــود دارد و ه ــش وج ــن بخ ارزش در ای

آنهــا بــه مرحلــه اجــرا بــا همــکاری بــا بخــش خصوصــی اســت اظهــار 

ــف را  ــات کشــاورزی دو حــوزه مختل ــل ضایع داشــت: در بحــث تبدی

مدنظــر داریــم یکــی بحــث ترویــج احــداث واحدهــای کوچــک تبدیــل 

ضایعــات بــه کمپوســت اســت کــه هــر کشــاورز بتوانــد در اســتخری 

کنــار مزرعــه خــود چنیــن واحــدی را ایجــاد و از مزایــا و ســود حاصــل 

از آن اســتفاده کنــد و دســتورالعمل های ترویجــی مربوطــه را هــم 

تدویــن کرده ایــم. حــوزه دیگــر بحــث ایجــاد واحدهــای صنعتــی 

تبدیــل پســماند در مقیــاس بــزرگ اســت کــه پروژه هــای متعــددی نیــز 

در ایــن زمینــه اجــرا کــرده و در دســت اجــرا داریــم.

موفقیت محققان پژوهشگاه در تولید بیوکمپوست از پسامند برنج

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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یکــی از طرح هــای بــا ارزش اقتصــادی بــاال کــه در دســت اجــرا 

داریــم تولیــد و اســتخراج اســیدهای  آلــی هیومیــک و فولیــک از 

ترکیبــات حاصــل از هضــم هــوازی پســماندهای نیشــکر اســت کــه ایــن 

اســیدهای آلــی بــا بــاال بــردن غنــای خــاک و کمــک بــه جــذب عناصــر 

ــان  ــد گیاه ــش رش ــمگیری در افزای ــر چش ــاه، تاثی ــط گی ــروری توس ض

ــد.  ــف دارن مختل

پایلــوت تولیــد اســید هیومیــک از بــاگاس نیشــکر بعــد از نتایــج 

عالــی آزمایشــگاهی در حــال اجــرا می باشــد کــه پــس از تاییــد نهایــی 

قابلیــت اجــرا در واحدهــای کشــت و صنعــت نیشــکر را دارد و از 

ــه  ــد ب ــول می توان ــد محص ــش تولی ــادی و افزای ــودآوری اقتص ــر س نظ

ــد. ــایانی کن ــا کمــک ش ــن واحده ای

در ادامــه ایــن بازدیــد، مدیــران جهــاد کشــاورزی شهرســتان های 

اســتان البــرز از بخــش بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه و پایلــوت 

ــد. ــد کردن ــز بازدی ــکر نی ــاگاس نیش ــک از از ب ــید هیومی ــد اس تولی

موفقیت محققان پژوهشگاه در تولید اسید هیومیک 
از ضایعات باگاس نیشکر 

رسپرست جدید اداره روابط عمومی و ترویج یافته های
پژوهشگاه منصوب شد

دکتر اکرم صادقی به سمت سرپرست اداره روابط عمومی و ترویج یافته های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

طی حکمی دکتر اکرم صادقی، عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی  پژوهشگاه را به سمت سرپرست جدید این اداره منصوب کرد.

در حکم انتصاب دکتر صادقی آمده است: "نظر به تعهد، سوابق  علمی و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره روابط 

عمومی و ترویج یافته ها منصوب می شوید.

امید است با توجه به ضرورت ترویج و ارتباطات چند سویه فعالیتهای بیوتکنولوژی کشاورزی و با استعانت از درگاه خداوند متعال، همکاری سایر مدیران 

و کارکنان و برنامه ریزی موثر و جلب مشارکت همگانی در جهت پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران موفق به توفیقات الهی باشید."
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 بـا تـالش پژوهشـگران پژوهشـگاه تولیـد انـرژی از ضایعـات 
آلـی محقق شـد

دکتر حسین قنواتی، یکی دیگر از اعضای هیات علمی بخش تحقیقات 

بیوتکنولوژی میکروبی نیز که با تجربه سال ها فعالیت در زمینه مدیریت 

پسماند و همکاری و اجرای پروژه های تولید بیوگاز از زباله های شهری در 

شهرداری های تهران  و اصفهان، فعالیت های تحقیقات خود را در پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی پی گرفته است در سخنانی با اشاره به بحران گرمایش 

زمین و نقش آالینده ها و پسماندها در ورود کربن به جو و تشدید این بحران 

گفت: از جمله راهکارهایی که برای کنترل زباله و پسماند مطرح است ایجاد 

واحدهای بیوگاز و تولید برق است. در حال حاضر در کشوری مثل آلمان بیش 

از 4000 مگاوات برق در ساعت از بیومس تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بهره گیری از این فناوری ها تنها با استفاده از ضایعات 

کشاورزی  کشور  به صورت بالقوه می توان 880 مگاوات برق در ساعت تولید کرد. 

ظرفیتی بیشتر در واحدهای دامپروری کشور وجود دارد به طوری که با استفاده 

از ضایعات دامی می توان بیش از دو هزار و 500 مگاوات برق در ساعت تولید 

کرد. از زباله های شهری هم 450 مگاوات در ساعت برق قابل استحصال است. 

قنواتی با بیان این که در صورت احداث کارخانه تولید بیوگاز از ضایعات 

آلی همچون باگاس نیشکر می توان تولید انرژی و سودآوری اقتصادی 

فابل توجهی داشت.

 وی اشاره کرد با احداث واحدهای تولید برق به روش هضم بی هوازی و تولید 

بیوگاز در کنار واحدهای کشت و صنعت نیشکر می توان تولید برق  و حرارت 

ایجاد کرد که برای تامین انرژی مورد نیاز در کارخانه و نیز از کود مایع حاصل 

برای کشت محصوالت زراعی مثل خود نیشکرو دیگر محصوالت استفاده کرد.

قنواتی در ادامه به پروژه بهینه سازی تولید بیوگاز از باگاس نیشکر با فرایند 

هضم بی هوازی اشاره کرد و گفت: با توجه به تولید نیم درصد نیشکر دنیا در 

ایران با حجم عظیمی از ضایعات این محصول مواجهیم که می توان از آن ها 

در تولید انرژی و محصوالت باارزش مختلف استفاده کرد. 

عنوان  با  حوزه  این  در  دیگری  پروژه  اجرای  به  قنواتی 

بهینه سازی و بهره برداری دستگاه هاضم بی هوازی با 

هدف تولید بیوگاز به سفارش مدیریت پسماند 

شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: در 

تلفیقی  هاضم  پروژه،  این  قالب 

نیمه  بی هوازی  هضم  برای 

خشک پسماندهای شهری 

حال  در  و  شده  طراحی 

ساخت است که اجرای این 

حوزه  در  بزرگی  دستاورد  طرح 

هاضم ها برای کشور به شمار می رود. 
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انتصـاب دکـرت صالحی جوزانی به سـمت مدیـرکل دفرت فناوری 
سـازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی

دکتــر غالمرضــا صالحــی جوزانــی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه ســمت سرپرســت دفتــر امــور فنــاوری 

ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی منصــوب شــد.

کشــاورزی،   بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

ــوان سرپرســت  ــه عن ــی ب ــر غالمرضــا صالحــی جوزان ــه دکت جلســه معارف

ــم  ــوان قائ ــه عن ــدان ب ــد ول ــر مجی ــاوری ســازمان و  دکت ــور فن ــر ام دفت

مقــام معاونــت پژوهــش و فنــاوری  بــا حضــور دکتــر رســول زارع، قائــم 

مقــام ســازمان، دکتــر جــوادی سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری و 

ــر ســتادی روز 10 خردادمــاه99، در ســالن اندیشــه  ــران دفات ســایر مدی

برگــزار شــد.

ــده  ــدان در برعه ــر ول ــات دکت ــر از خدم ــن تقدی ــه ضم ــن جلس  در ای

ــی از  ــی حکم ــازمان، ط ــاوری س ــر فن ــت دفت ــئولیت مدیری ــتن مس داش

ســوی دکتــر جــوادی، معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان، وی بــه 

ــوب  ــاوری منص ــش و فن ــت پژوه ــام معاون ــم مق ــاور و قائ ــمت مش س

ــور  ــر ام ــت دفت ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــی جوزان ــا صالح ــر غالمرض و دکت

ــد. ــی ش ــازمان معرف ــاوری س فن

ــی  ــی ول ــوزه نمایندگ ــی ح ــناس فرهنگ ــی کارش ــالم میرزای ــت االس  حج

فقیــه در ســازمان بــا تبریــک عیــد ســعید فطــر و آرزوی قبولــی طاعــات 

تعالــی  و  پیشــرفت  بــرای  فرصتــی  را  الکریــم  رمضــان  عبــادات،  و 

در زندگــی مــادی و اخــروی برشــمرد. وی بــا ذکــر حدیثــی از امــام 

ــت و   ــه  امنی ــه مای ــرای جامع ــمندان را ب ــان و دانش ــادق)ع(  محقق ص

اقتــدار و زمینــه شــکوفا شــدن علــوم و از جملــه عوامــل ســعادت دنیــا 

ــت.  ــرت دانس و آخ

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تحقیقــات کاربــردی می توانــد نقش بســزایی 

ــدواری کــرد محققــان  ــراز امی ــن معــاش مــردم داشــته باشــد، اب در تامی

بتواننــد نتایــج پژوهش هــای خــود را بــه دســت ذینفعــان برســانند 

پژوهش هــای  ثمــره  و 

در  را  خــود 

رونــق کشــور 

مشاهده 

دکتــر  کننــد. 

قائــم  زارع،  رســول 

بــا  هــم  ســازمان  مقــام 

انجــام  اقدامــات  از  تقدیــر 

شــده، آمــوزش و ترویــج را از وظایــف 

اصلــی ســازمان برشــمرد و بــر توجــه بــه 

یافته هــای  ترویــج  و  آمــوزش  و  فنــاوری  امــر 

کــرد. تاکیــد  پژوهشــی 

 وی دکتــر ولــدان را مدیــری توانمنــد و مســلط بــه قوانیــن و مقــررات 

ــاط اداری  ــاوری در ســازمان معرفــی و انضب ــر امــور فن ــذار دفت و پایه گ

و پیگیــری امــور را از خصایــص بــارز مدیریتــی وی بــر شــمرد.

دکتــر زارع هــم چنیــن بــا اشــاره بــه ســوابق مدیریتــی و اجرایــی 

ــف  ــد توصی ــام و توانمن ــری خوش ن ــی، وی را مدی ــی جوزان ــر صالح دکت

کــرد کــه می توانــد مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی را در پیشــبرد 

ــد. ــاری ده ــش ی اهداف

ــده  ــر عه ــام ب ــدان در ای ــر ول ــر از اقدامــات دکت ــا تقدی ــه ب وی در ادام

در  دکتــر صالحــی  بــرای  ســازمان  فنــاوری  امــور  مدیریــت  داشــتن 

مســئولیت جدیــد آرزوی موفقیــت کــرد.  

ــا  ــازمان ب ــاوری س ــش و فن ــت پژوه ــت معاون ــوادی، سرپرس ــر ج  دکت

ــوا،  ــا تق ــد، ب ــری توانمن ــدان، وی را  مدی ــر ول ــای دکت ــر از تالش ه تقدی

و  بــرد   نــام  محولــه  وظایــف  اجــرای  در  مســئولیت پذیر  و  منظــم 

ــخت  ــیار س ــد بس ــر کار جدی ــرای ه ــدازی و اج ــه راه ان ــرد ک ــح ک تصری
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ــام داده و  ــم را انج ــن مه ــن ای ــو احس ــه نح ــدان ب ــر ول ــه دکت ــت ک اس

ــد.  ــدا کن ــه پی ــه ادام ــن برنام ــرای ای ــه اج ــی رود ک ــد م امی

سرپرســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری ســازمان در ادامــه بــر تشــکیل 

شــوراهای تصمیم گیــری و علــم و فنــاوری و تکنولــوژی تاکیــد کــرد. 

ــی در  ــان مدیریت ــوابق درخش ــخصیتی  دارای س ــی را ش ــر صالح وی دکت

ــود وی در  ــرد وج ــدواری ک ــراز امی ــت و اب ــی دانس ــای تخصص حوزه ه

ــر باشــد. پیشــبرد اهــداف ســازمان موث

ــکیل  ــی تش ــر چگونگ ــروری ب ــن م ــخنانی ضم ــز در س ــدان نی ــر ول دکت

ــل آن  ــازی و تبدی ــر تجاری س ــاختار دفت ــل س ــاوری، تکام ــور فن ــر ام دفت

ــاوری را طــی یــک دهــه گذشــته مرهــون تالش هــای  ــر امــور فن ــه دفت ب

ــت. ــود دانس ــکاران خ ــه هم هم

ــاد 327  ــان برخــی  اقدامــات انجــام شــده از انعق ــا بی ــه ب  وی در ادام

قــرارداد انتقــال فنــاوری و دانــش فنــی بیــن واحدهــای تابعــه و وابســته 

ســازمان و بخــش غیــر دولتــی ، ایجــاد 25 مرکــز رشدکشــاورزی و ایجــاد 

و راه انــدازی صنــدوق  حمایــت از توســعه پژوهــش و فنــاوری در بخــش 

ــی کشــاورزی و  ــارک مل ــات الزم در راســتای ایجــاد پ کشــاوزی و اقدام

ــاورزی  ــش کش ــر بخ ــای برت ــنواره ایده ه ــن جش ــزاری اولی ــن برگ همچنی

ــرد  ــاد ک ــده ی ــام ش ــات انج ــن اقدام ــوان مهمتری ــه عن ــال 1398 ب در س

وضمــن تشــکر از همــه همــکاران دفتــر بــه  دغدغه هــای کارکنــان ایــن 

حــوزه پرداخــت.

 وی از همــکاری بــا معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری خبــر 

ــکاری شــرکت های توســعه  ــا هم ــزود:  طرح هــای توســعه ای ب داد و اف

فنــاوری و گیاهــان دارویــی و انرژی هــای نــو؛ ایجــاد زیرســاخت ها 

در موسســه ها و مراکــز، ایجــاد مراکــز رشــد،  ایجــاد پــارک فــن آوری و 

تــالش بــرای اخــذ مجــوز از شــورای عالــی گســترش از جملــه برنامه هــای 

انجــام شــده اســت.

دکتــر صالحــی جوزانــی هــم در ســخنانی اقدامــات انجــام شــده در 

ارزشــمند توصیــف کــرد و  را بســیار  دوران مدیریــت دکتــر ولــدان 

امــور  برنامه هــای  اســتمرار  و  پیگیــری  جهــت  در  را  خــود  آمادگــی 

فنــاوری ســازمان بــر طبــق سیاســت های ابالغــی اعــالم کــرد. 

ــراز  ــد اب ــدان در پســت جدی ــر ول ــرای دکت وی ضمــن آرزوی موفقیــت ب

ارزشــمند  تجربیــات  از  بهره منــدی  بــا  بتوانــد  کــه  کــرد  امیــدواری 

اهــداف  تحقــق  در  ســتادی  دفاتــر  همــکاری  و  ســازمان  مدیــران 

بــردارد. موثــری  گام هــای  ســازمان  فنــاوری  دفتــر  برنامه هــای 
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر کامبیز بازرگان

سرپرست محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 

سالم علیکم.

با احترام؛ بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت  سرپرست سازمان تحقیقات 

آموزش و ترویج کشاورزی  که بیانگر تعهد، کارآمدی و تجربیات ارزنده تان در عرصه های 

مدیریت علمی و تحقیقاتی کشور است، تبریک و تهنیت عرض می  نمایم. یقینا خدمت 

خالصانه در این مسیر، توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید.

اعتالی  جهت  در  را  جنابعالی  توفیقات  دوام  و  سربلندی  عزت،  منان،  ایزد  درگاه  از 

سند چشم انداز  اهداف  تحقق  ویژه  به  ایران  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام  آرمان های 

کشور در  حوزه کشاورزی مسئلت دارم. والسالم

نیراعظم خوش  خلق سیما

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پیام تربیک ریاست پژوهشگاه در پی انتصاب رسپرست 
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

جهاد  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز  رسپرست 
کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی دکتر کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر ساسان والی زاده به سمت سرپرست مرکز 

روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود ضمن تعامل و 

همکاری با رسانه های جمعی، نسبت به پاسخگویی و تبیین سیاست ها، برنامه ها، اهداف و خط مشی های وزارت متبوع اقدام نمائید.

گفتنی است، مسئولیت هایی همچون مدیرکل اطالع رسانی و ارتباطات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیرعامل خبرگزاری 

دانشجویان ایران )ایسنا(، معاون فرهنگی و ارتباطات دفتر معاون اول رئیس جمهور، مشاور و جانشین معاون ارتباطات و اطالع رسانی 

دفتر رییس جمهور، مدیرکل دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری، مشاور نهاد ریاست جمهوری و مشاور رییس دفتر رییس جمهور از 

جمله سوابق اجرایی دکتر ساسان والی زاده سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر ارژنگ جوادی

سرپرست محترم معاونت پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

سالم علیکم.

    بــا احتــرام، بدینوســیله انتصــاب شایســته جنابعالــی را به ســمت سرپرســت  معاونت پژوهشــی 

ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی کــه بیانگــر تعهــد، کارآمــدی و تجربیــات ارزنــده 

ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــت، تبری ــور اس ــی کش ــی و تحقیقات ــت علم ــای مدیری ــه  ه ــان در عرص  ت

می  نمایــم. یقینــاً خدمــت خالصانــه در ایــن مســیر، توفیقــی اســت کــه خداونــد بــه شایســتگان 

عنایــت می  نمایــد. از درگاه ایــزد منــان، عــزت، ســربلندی و دوام توفیقــات جنابعالــی را در 

ــه اهــداف  ــل ب ــژه نی ــه وی ــران ب جهــت اعتــالی آرمان  هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای

متعالــی ســازمان در حــوزه ترویــج و توســعه کشــاورزی مســئلت دارم. والســالم

نیراعظم خوش  خلق سیما

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پیام تربیک ریاست پژوهشگاه در پی انتصاب رسپرست معاونت 
پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دستیابی محققان پژوهشگاه به پروتکل ریزازدیادی گیاه سامق

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  محققان 

کشاورزی به پروتکل ریزازدیادی گیاه سماق دست یافتند.

 دکتر حجازی، رییس پژوهشکده با اعالم این مطلب به روابط عمومی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی از تحویل نهال های کشت بافتی سماق تولید شده در 

قالب پروژه سفارشی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به جهاد 

کشاورزی شهرستان هوراند برای ایجاد باغ الگویی سماق خبر داد.

وی تصریح کرد: پروژه ریزازدیادی گیاه سماق )Rhus coriaria L.i( با هدف تدوین 

پروتکل ریز ازدیادی این گیاه با ارزش بومی به همت دکتر محمدی و مهندس امیری 

از محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی اجرا شده است. در حال حاضر با 

تکمیل این پروتکل امکان تولید انبوه نهال سماق فراهم شده است.

به گفته دکتر حجازی سماق تولیدی منطقه هوراند آذربایجان شرقی به لحاظ 

دارا بودن رنگ قرمز طبیعی، طعم خوب و بازار 

اصلی ترین  و  از مرغوب ترین  یکی  پسندی 

است.  کشور  در  موجود  سماق  نوع 

اهمیت اجرای این پروژه حفظ 

کاربرد  و  بومی  پالسم  ژرم 

و  جنگل  توسعه  در  آن 

می  منطقه  طبیعی  منابع 

از  نهال  تولید  همچنین  باشد. 

طریق کشت بافت باعث کاهش تعرض 

رویشگاه  های طبیعی سماق  و  به جنگل  ها 

برای تهیه نهال از طریق پاجوش خواهد شد.
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با تالش محققان پژوهشگاه شناسایی جمعیت های برتر شیرین بیان کشور با 
ارزش دارویی و عملکرد زیاد محقق شد

محققــان پژوهشــکده متابولیت هــای ثانویــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

ــاه شــیرین  ــا جمــع آوری و بررســی جمعیت هــای مختلــف گی کشــاورزی ب

ــا   ــر ب ــای برت ــایی جمعیت ه ــه شناس ــق ب ــور موف ــتان کش ــان از 21 اس بی

ــدند. ــادی ش ــوب و اقتص ــت مطل ــرد کش ــی و عملک ــای داروی متابولیت ه

دکتــر مرتضــی ابراهیمــی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده متابولیت هــای 

ثانویــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مجــری طــرح در گفت وگــو 

ــار داشــت:  ــوژی کشــاورزی اظه ــی پژوهشــگاه بیوتکنول ــط عموم ــا رواب ب

ــان و  ــیرین بی ــن ریشــه ش ــی در تأمی ــع طبیع ــب مناب ــه تخری ــه ب ــا توج ب

نیــز خطــر از بیــن رفتــن جمعیت هــای بــاارزش ایــن گیــاه دارویــی، طــرح 

جمــع آوری و آنالیــز جمعیت هــای گیــاه دارویــی شــیرین بیــان بــه منظــور 

ــه  ــال 1394 ب ــا از س ــازی آن ه ــی س ــر و زراع ــای برت ــایی ژنوتیپ ه شناس

ــع طبیعــی اســتان اصفهــان" در پژوهشــکده در  درخواســت اداره کل مناب

دســت اجــرا اســت. 

در ایــن راســتا ده هــا نمونــه مختلــف از ایــن گیــاه از  60 رویشــگاه 

ــب   ــای منتخ ــع آوری و نمونه ه ــور جم ــتان کش ــی در 21 اس طبیع

ــه  ــدند. در ادام ــت ش ــکده کش ــی پژوهش ــزارع تحقیقات در م

پــس از غربالگــری و بررســی اثــرات تنش هــای خشــکی، 

جمعیت هــای  روی  مختلــف  آنالیزهــای  و  شــوری 

فیتوشــیمیایی،  ویژگی هــای  لحــاظ  از  بیــان  شــیرین 

مولکولــی و مورفولوژیــک، ارقــام مناســب بــرای فازهــای 

بعــدی طــرح انتخــاب شــده اند.

بــه گفتــه وی جمعیت هــای برتــر شناســایی شــده پــس از تکثیــر جهــت 

کشــت آزمایشــی در مــزارع در اختیــار کشــاورزان عالقمنــد قــرار می گیــرد.

ــان کشــور  ــاالی جمعیت هــای شــیرین بی ــوع ب ــه تن ــا اشــاره ب ابراهیمــی ب

ــادی  ــاوت زی ــی تف ــای داروی ــزان متابولیت ه ــرد و می ــاظ عملک ــه از لح ک

دارنــد خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا نمونه بــرداری وســیع و تالش هــای 

ــا  ــان ب ــاه شــیرین بی ــی از گی ــت مطلوب ــه توانســته ایم جمعی صــورت گرفت

ــایی  ــه را شناس ــه صرف ــرون ب ــرد مق ــاال و عملک ــی ب ــای داروی متابولیت ه

کنیــم بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه تنــوع بســیار بــاالی جمعیت هــای شــیرین 

و  نمونه برداری هــا  رونــد  کشــور   بیــان 

ایــن  روی  پژوهشــکده  تحقیقــات 

ــاه اســتمرار خواهــد داشــت. گی
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 گزارش سـفر اولین نشسـت کمیته مشرتک فیلیپن- ایران

گزارش سفر اولین نشست کمیته مشترک فیلیپن- ایران در تاریخ  21 بهمن 

1398 مصادف با 10 فوریه 2020، آالبنگ- مانیل

علمی،  مشترک  همکاری های  تفاهم نامه   1398 فروردین   24 تاریخ  در 

تحقیقاتی و فناوری فی مابین ایران و فیلیپین توسط وزیر علوم و فناوری 

فیلیپین و معاون علمی و فناوری رییس جمهور ایران امضا شد. آقای دکتر 

علمی،  مشترک  همکاری  های  و  تفاهم  نامه  امضای  نشست  در  ستاری 

ایجاد زیرساخت های تعامل های  از  ایران و فیلیپین  تحقیقاتی و فناوری 

مشترک علمی و فناورانه بر اساس یک کمیته مشترک همکاری سخن گفت 

و تاکید کرد:  ایجاد مراکزی که زیست بوم مساعد برای همکاری  های علمی 

بنیادی و فناورانه دو کشور را فراهم می کنند  جزء محورهای تعامل با فیلیپین 

است. راه اندازی و توسعه پارک های علم و فناوری، کارخانه های نوآوری، مراکز 

رشد، شتاب دهنده ها و بسترهای تبادل دانش فناوری و محصوالت دانش 

بنیان در مدار همکاری های ایران و فیلیپین است و رویدادهای نمایشگاهی 

و برنامه های علمی و فناوری مشترک دنبال می  شود تا تحولی در اقتصاد و 

جایگاه علمی و فناوری دو کشور به وقوع بپیوندد.

بدین منظور اولین نشست این کمیته جهت معرفی و ایراد زمینه های 

فعالیت و مذاکره در خصوص زمینه  های قابل همکاری مشترک در تاریخ 

ابتدا وزیر علوم و فناوری  این نشست  21 بهمن 1398 برگزار شد. در 

فیلیپین پس از خوشامدگویی به کمیته ایرانی، با اشاره به تفاهم نامه امضا 

شده در مورد زمینه  های همکاری و آینده موفق همکاری  ها صحبت  هایی 

داشتند. در ادامه آقای دکتر سرکار ضمن معرفی همراهان اعالم داشتند که 

در زمینه  های مختلف علم فناوری نانو، نانوتکنولوژی 

در حوزه کشاورزی، غذا و سالمت پتانسیل  هایی برای 

همکاری وجود دارد.

 PCAARRDدر ادامه دکتر ریالندو- وی ابورا رییس

 ،ABRII و دکتر لیال مأمنی رییس بخش نانوتکنولوژی

دو  کشاورزی  در  نانو  فناوری  بکارگیری  حوزه  در 

کشور صحبت کردند و زمینه های مورد همکاری را 

مطرح نمودند. الزم بذکر است که شورای تحقیقات 

و توسعه کشاورزی، آبزیان و منابع طبیعی فیلیپین 

دولت  فناوری  و  علوم  وزارت  تحقیقاتی  شورای  یک   )PCAARRD(

فیلیپین است. هدف این شورا کمک به تالش های تحقیق و توسعه ملی در 

زمینه های کشاورزی، جنگلداری و منابع طبیعی فیلیپین است. این امر با 

کمک به استراتژی های برنامه ریزی، تدوین سیاست  ها و برنامه  هایی برای 

توسعه انجام می  گیرد. این سازمان مسئول برنامه ریزی و تخصیص بودجه 

دولت و منابع خارجی برای تحقیق و توسعه است و این برنامه ها را برای 

اثربخشی نظارت و ارزیابی می کند. در این میان دکتر ابورا در خصوص 

ایجاد همکاری در برگزاری دوره آموزشی مشترک در حوزه نانوتکنولوژی 

پروژه مشترک  تدوین  برای  زمینه  ایجاد  و  آفات  کنترل  زمینه  در  بویژه 

نظراتی داشتند که مقرر شد طی مکاتبات علمی پیشنهاد پروژه  ها در این 

خصوص صورت گیرد و در صورت موافقت کمیته همکاری پژوهشی نیز 

در دستور کار قرار گیرد. در این راستا به درخواست کمیته فیلیپینی توافق 

شد که اولین دوره آموزشی مشترک در مرداد ماه در فیلیپین برگزار شود.

پتانسیل  ارزیابی  جهت  همکاری  خصوص  در  اولیه  موافقت  همچنین 

انواع مختلف زئولیت های طبیعی در حوزه کشاورزی، ترکیبات در حوزه 

کشاورزی و تصفیه پساب صورت گرفت. در ادامه سایر اعضای کمیته در 

زمینه  های مختلف مانند فناوری نانو در حوزه سالمت و تجهیزات پزشکی، 

انتقال تکنیسین و ایجاد دوره مشترک فوق لیسانس نانوفناوری مذاکراتی 

شد. همچنین مقر شد که نشست بعدی در 2022 در تهران برگزار شود.
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شناخت مکانیسم های جدید تشخیص حرارت در گیاهان
بابک ناخدا

گروهی از دانشـمندان زیست شناسی سـلولی در دانشگاه کالیفرنیا-ریورساید 

بـه سرپرسـتی دکتـر منـگ چـن )Meng Chen( اسـتاد گیاهشناسـی و علوم 

گیاهـی ایـن دانشـگاه، دریافتنـد کـه پروتئینـی بـه نـام فیتوکـروم B کـه در 

تشـخیص نـور و درجـه حـرارت نقش دارد، کنترل رشـد و زمـان گلدهی را نیز 

برعهـده دارد. امـا نحـوه و چگونگی این عمل هنوز به خوبی شـناخته نشـده 

اسـت. در مقالـه ای که در ژورنـال Nature Communications چاپ شـده 

اسـت، ایـن گـروه پژوهشـی اثبـات کرده کـه مولکـول فیتوکـروم B دینامیکی 

پیش بینـی  قابـل  غیـر 

کـه  اینصـورت  بـه  دارد. 

فعـال  حـرارت  درجـه  بـا 

شـده و بـا توجه بـه درجه 

حـرارت و نـوع نـور رفتـار 

نشـان  خـود  از  متفاوتـی 

مـی دهـد. بـا گـرم شـدن 

تغییـرات  اثـر  در  جهـان 

الگوهـای  اقلیمـی، 

گلدهـی  زمـان  و  رشـد 

دسـتخوش  نیـز  گیاهـان 

درک  می شـوند.  تغییـر 

تنظیـم  چگونگـی  بهتـر 

قواعـد فصلـی رشـد گیـاه 

بـه  فیتوکروم هـا  توسـط 

دانشـمندان کمک می کند 

تـا گیاهـان را بـرای رشـد بهینـه در شـرایط آب و هوایـی جدیـد زمیـن اصالح 

کننـد. فیتوکروم هـا ماننـد یـک کلید دو سـویه بیـن دو فرم فعـال و غیر فعال 

)روشـن و خاموش( که توسـط نور و درجه حرارت کنترل می شود تغییر شکل 

می دهنـد. تحـت تابش نور مسـتقیم خورشـید مانند مـزارع بـاز، فیتوکروم ها 

روشـن شـده و نـور فراسـرخ را جـذب می کننـد. ایـن حالـت فعـال مولکـول 

فیتوکـروم مانـع از رشـد طولی سـاقه شـده و باعث کاهش ارتفـاع گیاهان در 

نـور مسـتقیم خورشـید می شـود. در حالـی کـه در سـایه، فیتوکروم هـا کمتـر 

فعـال هسـتند. ایـن حالت غیـر فعال یـا به اصطـالح "خامـوش" فیتوکروم در 

سـایه، محدودیـت رشـد طولـی سـاقه را برداشـته و بنابراین گیاهان در سـایه 

بـرای دسترسـی بـه نـور بیشـتر بـا یکدیگـر بـه رقابـت پرداختـه و نسـبت به 

گیاهـان در معـرض نـور خورشـید طویل تـر می شـوند. امـا در داخـل سـلول، 

نـور باعـث می شـود کـه فیتوکروم هـای "روشـن" در داخـل هسـته سـلول بـا 

هـم ترکیـب شـده و واحدهایـی بـه نـام اجسـام نـوری )photobodies( را 

بوجـود بیاورنـد. هنگامی 

 B کـه مولکـول فیتوکـروم

در حالـت خاموش اسـت، 

در خارج از هسـته سلول 

ایـن مولکـول  قـرار دارد. 

وارد  روشـن  حالـت  در 

سلول شـده  هسـته 

بیـان  تغییـر  باعـث  و 

رشـد  الگوهـای  و  ژن هـا 

می شـود. تغییـرات نـوری 

انـدازه  در  تغییـر  باعـث 

واحدهـا  ایـن  تعـداد  و 

دکتـر  گـروه  می شـود. 

ایـن  بـا  اکنـون  چـن 

تحقیـق ثابت کرده اسـت 

کـه تغییـر درجـه حـرارت 

نیـز باعـث تغییـر آن هـا می شـود. گـروه دکتـر چـن بـا هـدف درک چگونگی 

تغییـرات اجسـام نـوری در پاسـخ بـه تغییـرات دمـا، رفتـار سـلول های بـرگ 

و سـاقه گیـاه آرابیدوبسـیس را در شـرایط مختلـف نـوری و حـرارت مـورد 

مطالعـه قـرار داد. کشـفیات جدیـد نشـان می دهـد کـه فیتوکروم هـا تنها در 

حالـت روشـن اجسـام نـوری را تشـکیل می دهنـد. چـن و همـکاران انتظـار 

داشـتند کـه افزایـش حـرارت اثـری مشـابه سـایه روی فیتوکروم هـا داشـته و 
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باعـث خامـوش شـدن آنهـا شـود. امـا در کمـال تعجب نتایـج کامـال متفاوت 

بـود. نتایـج ایـن بررسـی نشـان داد که با افزایـش درجه حرارت، همه اجسـام 

نـوری بـه یکبـاره و بـا هـم از بین نمی رونـد. بلکه، اجسـام نـوری اختصاصی 

تنهـا در دامنـه دمایـی خاصـی از بیـن می رونـد. افزایـش تدریجی دمـا باعث 

از بیـن رفتـن تدریجـی و انتخابـی اجسـام نـوری می شـود. دکتـر چـن اشـاره 

می کنـد کـه زیرمجموعـه ای از اجسـام نـوری گرمـا - پایـدار را یافته انـد کـه 

می تواننـد حتـی در دماهـای بـاال پایـدار بماننـد.  سـایر اجسـام نـوری در 

دامنه هـای دمایـی پائین تـر بـه ترتیـب از بیـن می رونـد. دانشـمندان قبـال 

تصـور می کردنـد کـه همه ی این اجسـام نوری مشـابه هم هسـتند، اما اکنون 

دریافته انـد کـه بـا هـم تفـاوت دارنـد. مکانیسـمی کـه باعـث از بیـن رفتـن 

تدریجـی و انتخابـی اجسـام نـوری در نتیجـه افزایـش درجه حرارت می شـود 

متفـاوت از مکانیسـمی اسـت کـه باعـث از بین رفتن آنها در سـایه می شـود. 

ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه اجسـام نـوری منفـرد می تواننـد بـه عنوان 

حسـگرهایی در دامنه هـای حرارتـی خاص عمـل کنند. ایـن مطالعه همچنین 

نشـان داد کـه فیتوکـروم B در دو جایـگاه مولکولـی به درجه حـرارت واکنش 

نشـان می دهـد. جایـگاه اول درجـه حـرارت را تشـخیص می دهـد و جایـگاه 

دوم وظیفـه تشـکیل اجسـام نـوری را بـر عهـده دارد. اجسـام نـوری شـکل 

گرفتـه توسـط جایـگاه دوم در مقابـل تغییـر درجـه حـرارت واکنشـی نشـان 

نمی دهنـد. ایـن موضـوع نشـان می دهـد کـه نـور و حـرارت توسـط بخـش 

یکسـانی از مولکـول حـس می شـوند امـا می تواننـد منجـر بـه بـروز رفتـار 

متفاوتـی در مولکـول شـوند. اجسـام نـوری، کمپلکس هـای پروتئینـی بـزرگ 

و تغییرپذیـر )دینامیـک( هسـتند. نتایـج دکتـر چـن و همـکاران نشـان داد 

کـه هـر یـک از ایـن اجسـام نـوری می تواننـد ترکیب متفاوتی داشـته باشـند. 

ترکیـب ویـژه و منحصـر بفـرد هر یک از این اجسـام نوری باعث می شـود که 

در برابـر حـرارت رفتـار متفاوتـی نشـان دهنـد. مطالعات آینـده در خصوص 

درک خصوصیـات منحصـر بـه فـرد هـر یک از اجسـام نوری، بـه احتمال زیاد 

بـه کشـف واقعیـات پشـت پـرده و شـناخت مکانیزم های چگونگی تشـخیص 

دمـا و تنظیـم بیـان ژن هـا در پاسـخ بـه آن در گیاهـان کمـک خواهـد کـرد. 

ایـن تحقیـق عـالوه بـر کمـک به اصـالح گیاهـان برای بقـا در جهـان در حال 

گـرم شـدن، می توانـد بـه دانشـمندان به شـناخت بهتـر سـرطان در حیوانات 

نیـز کمـک نمایـد. زیـرا پروتئین هـا در سـلول های حیوانـی نیـز در پاسـخ بـه 

سـرطان مجتمـع شـده و تشـکیل کمپلکـس می دهند، امـا نقش آنهـا در بیان 

و نحـوه تنظیـم عملکـرد ژن هـا ناشـناخته اسـت.  

 Holly Ober. April 3 2020. Study identifies new
 temperature sensing mechanism in plants. UC-Riverside
News. https://news.ucr.edu/articles/2020/04/03/study-
identifies-new-temperature-sensing-mechanism-plants

قهرمانی فرزند دکرت صالحی در مسابقات بین املللی پومسه آزاد

دومیـن دوره مسـابقات پومسـه آزاد تـکاوران بـا حضـور ورزشـکارانی از 

16 کشـور و 23 اسـتان سراسـر ایـران در هشـت رده سـنی بـه صـورت 

انالیـن برگزار شـد.

در پایـان ایـن رقابـت هـای تکوانـدو، سـامیار صالحـی جوزانـی، فرزنـد 

دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانـی از اعضـای هیـات علمی پژوهشـگاه در 

رده سـنی 12 تـا 14 سـال پسـران موفـق بـه کسـب عنـوان قهرمانی شـد.

روابط عمومی پژوهشگاه با تبریک پیروزی درخشان سامیار صالحی در 

این رقابت ورزشی بین المللی، سالمتی و توفیقات روزافزون وی و همه 

فرزندان خانواده بزرگ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را آرزو دارد.
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آنالیز پروتئوم و متابولوم گیاهچه های برنج تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد
پریسا کوباز

کــم  برابــر  در  مــدت  تحمــل طوالنــی  توانایــی  گنــدم  گیاهچه هــای 

آبــی دارنــد. از ایــن جهــت بــه گیاهــان رســتاخیزی شــباهت دارنــد. در 

 Sporobolus ــام ــه ن ــاه رســتاخیزی چنــد ســاله ای ب خانــواده گنــدم گی

ــدت را  ــی م ــش طوالن ــد تن ــی توان ــه م ــود دارد ک stapfianus L.i وج

تحمــل کــرده و پــس از آبیــاری گیــاه بــه شــرایط طبیعــی خــود بازگــردد. 

بــرای درک میــزان تحمــل گیاهچه  هــای  تــا کنــون مطالعــه دقیقــی 

بــه خشــکی شــدید و نقــش پروتئین هــا و متابولیت هــای آن  گنــدم 

در تحمــل بــه تنــش و کمــک بــه گیــاه بــرای بازگشــت بــه شــرایط 

ــزارش نشــده اســت. بررســی ها نشــان  ــاری مجــدد گ ــس از آبی ــادی پ ع

داد گیاهچه هــای وزه دارای تحمــل ذاتــی بــه تنــش خشــکی بــدون  

را  خشــکی  تنــش  می  تواننــد  گیاهچه هــا  ایــن  هســتند.  رقــم  تاثیــر 

ــه  ــد ک ــل کنن ــد تحم ــر ده درص ــبی زی ــوای آب نس ــه محت ــیدن ب ــا رس ت

ــوم  ــی پروتئ ــت. بررس ــتاخیزی اس ــان رس ــل گیاه ــتانه تحم ــا آس ــر ب براب

از  بعــد  و  گنــدم در حیــن خشــک شــدن  گیاهچه هــای  متابولــوم  و 

ــی  ــردی مختلف ــات عملک ــا طبق ــاوت ب ــای متف ــدد پروتئین ه ــاری مج آبی

را شناســایی کــرد. ایــن پروتئین هــا تغییــرات معنــی داری در تعــداد 

دادنــد.  نشــان  مجــدد  آبیــاری  و  تنــش  طــول  در  فراوانــی خــود  و 

تنــش خشــکی منجــر بــه کاهــش فراوانــی پروتئین هــای مرتبــط بــا 

فتوســنتز و ذخایــر کربوهیــدرات وافزایــش پروتئین هــای مرتبــط بــا 

ــای  ــین ها و آنزیم  ه ــی رودوکس ــد پراکس ــی مانن ــخ دفاع ــترس و پاس اس

ــای  ــور پروتئین ه ــا وف ــدد، ب ــاری مج ــس از آبی ــد. پ ــیدان ش ــی اکس آنت

بــه  شــده  شناســایی  پروتئین هــای  بیشــتر  اســترس،  بــه  پاســخگو 

ــدی  ــه تأیی ــه خــود بازگشــتند ک ــه ســطح پای ــل ب ــا کام ــی ی صــورت جزئ

براهمیــت آنهــا در پاســخ بــه خشــک شــدن گیاهچــه اســت. عــالوه بــر 

ایــن، پروتئین هــای درگیــر در متابولیســم کربوهیــدرات و همچنیــن 

متابولیت هــای  و   2 فروکتوکینــاز  و  آلــدوالز  فســفات  فروکتوز-بیــس 

فســفریله بــه عنــوان بســتر یــا محصــول نهایــی، الگــوی معکوســی را در 

ــان دهنده  ــت نش ــن اس ــن ممک ــد. ای ــان دادن ــدن نش ــک ش ــگام خش هن

ــترس  ــول اس ــات در ط ــن ترکیب ــان از ای ــه گیاه ــد ک ــت باش ــن واقعی ای

ــیب  ــری از آس ــرژی و جلوگی ــن ان ــق تأمی ــه از طری ــظ گیاهچ ــرای حف ب

ــرایط  ــه ش ــیدن ب ــود بخش ــرای بهب ــدد ب ــاری مج ــس از آبی ــتر و پ بیش

ــرای درک  ــدی را ب ــش جدی ــه بین ــن مطالع ــد. ای ــتفاده می کنن ــاه اس گی

ــای  ــکی در گیاهچه  ه ــش خش ــه تن ــخگو ب ــی پاس ــم های مولکول مکانیس

گنــدم  فراهــم کــرده و مســیر را بــرای تجزیــه و تحلیــل دقیــق تــر 

مولکولــی ایــن پدیــده همــوار تــر ســاخته اســت. نتایــج ایــن تحقیــق در 

مجلــه Plant physiology and Biochemistry ســال 2020 چــاپ شــد.

Koobaz, P., Ghaffari, M.R., Heidari, M., Mirzaee, M. Ghanati, 
F., Amirkhani, A., Mortazavi, S. E., Moradi F., Hajirezaei, 
M.R., Hosseini Salekdeh, G.H. 2020. Proteomic and 
metabolomic analysis of desiccation tolerance in wheat young 
seedlings. Plant Physiology and Biochemistry. 146: 349–362.
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جداســازی پروموتر دامئی با منشاء گیاهی
کتایون زمانی

ــی  ــی از DNA معرف ــا را توالی های ــوان پروموتره ــاده می ت ــور س ــه ط ب

ــد و  ــرار می گیرن ــن ق ــده پروتئی ــی رمزکنن ــت نواح ــه در باالدس ــرد ک ک

ــده  ــرای اتصــال پروتئین هــای آغازگــر تنظیم کنن ــگاه ب دارای چندیــن جای

فهــم  در  اساســی  اهمیــت  پروموترهــا  مطالعــه  هســتند.  رونویســی 

پروموترهــا  دارد.  تنظیمــی  عناصــر  نقــش  و  ژن هــا  بیــان  چگونگــی 

تراژن هــا  بیــان  تنظیــم  بــرای  ژنتیــک  مهندســی  پژوهش هــای  در 

ــی  ــرای خاموش ــه ب ــای ک ــا توالی ه ــن و ی ــده پروتئی ــای رمزکنن )توالی ه

ژن  هــا بــکار می رونــد( اســتفاده می شــوند. پروموترهــا دارای انــواع 

مختلــف دائمــی ، القایــی، اختصاصــی بافــت و یــا مراحــل مختلــف 

نمــوی هســتند. پروموترهــای دائمــی در همــه بافت هــا و در تمــام 

ــای  ــن پروموتره ــی از مهم تری ــد. یک ــی دارن ــان باالی ــوی بی ــل نم مراح

اســت،   CAMV35S تجــاری  تراریختــه  گیاهــان  در  اســتفاده  مــورد 

ــواردی  ــن اســت و در م ــر در بافت هــای زایشــی پایی ــن پروموت ــان ای بی

ایــن بافت هــا وجــود دارد محققــان بــا  کــه نیــاز بــه بیــان ژن در 

محدودیــت مواجــه هســتند. بنابرایــن در ســال های اخیــر محققــان 

اقــدام بــه شناســایی و جداســازی پروموترهــای دائمــی دیگــری بــا منشــا 

 CAMV35S ــا ــه ب ــری در مقایس ــی بیش ت ــه کارآی ــد ک ــی کرده ان گیاه

ــرای جداســازی  ــی ب ــع خوب ــاال منب ــان ب ــا بی ــه دار ب ــد. ژن هــای خان دارن

پروموترهــای دائمــی قــوی هســتند. ایــن پروموترهــا اغلــب از ژن هایــی 

ــن  ــن، توبولی ــن، اکتی ــی کوئیتی ــای یوب ــد ژن ه ــاال مانن ــان بســیار ب ــا بی ب

ــگاه  ــرا در پژوهش ــده اند. اخی ــدا ش ــی ج ــر رونویس ــای آغازگ و فاکتوره

پلــی  ژن  از  دائمــی  پروموتــر  یــک  ایــران  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

یوبیکوئیتیــن گیــاه نخــود جداســازی شــده اســت. بررســی عملکــرد ایــن 

ــاه  ــداز در دو گی ــه ژن بتا-گلوکورونی ــال آن ب ــا اتص ــی ب ــر دائم پروموت

مــدل توتــون و آرابیدوپســیس نشــان داده اســت کــه ایــن پروموتــر در 

ــل  ــا و مراح ــی دارد و در بافت ه ــان خوب ــا CAMV35S بی ــه ب مقایس

ــن  ــد. ای ــان خــود را حفــظ می کن ــاالی بی ــاه ســطح ب ــف گی نمــوی مختل

پروموتــر از یــک ســو انتخــاب خــوب و مناســبی بــرای بررســی عملکــرد 

ژن هــا در پروژه هــای تحقیقاتــی اســت و از ســوی دیگــر بــا توجــه 

ــان  ــد گیاه ــرای تولی ــبی ب ــاب مناس ــتی انتخ ــی زیس ــات ایمن ــه مالحظ ب

ــت.  ــه اس تراریخت

ــر  ــی پروموت ــازی و بررس ــی. همسانه س ــون زمان ــکاری و کتای ــر پی نیلوف

دائمــی یــک ژن پلی یوبی کوئیتیــن از گیــاه نخــود. فصلنامــه علمــی ـ 

ــار  ــماره 25 به ــی. دوره 9 ش ــان زراع ــاوری گیاه ــت فن ــی زیس پژوهش

1398، صفحــه 45-35
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پاســخ متفاوت ارقام تجاری گندم به اسرتپتومایســس های محرک رشــد گیاهی 
بویژه در تنش شوری

اکرم صادقی

گندم یکی از محصوالت اصلی برای تامین غذای مردم جهان است. در ایران نزدیک 

به 6 میلیون هکتار از اراضی زراعی به کشت این گیاه اختصاص دارد. تاثیر محرک 

رشدی استرپتومایسس ها بر رشد گندم در شرایط مختلف بارها گزارش شده است. 

در این گزارش ها اشاره شده که تاثیر باکتری ها بر ارقام مختلف یکسان نیست 

هر چند سازوکاری که موجب پاسخ متفاوت چند رقم گندم به یک باکتری مفید 

می شود هنوز ناشناخته است. در  مطالعه ای که اخیرا در پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی انجام شد تاثیر دو سویه استرپتومایسس )Streptomyces( که قبال به 

عنوان محرک رشد گیاهی شناخته شده اند بر رشد چهار رقم گندم تجاری حساس 

به شوری در شرایط معمول )آبیاری با آب شیر( و تنش شوری )آبیاری با محلول 

NaCl 100 mM( بررسی شد. تاثیر سویه C- 2012 بر رشد ارقام در شرایط 

معمول و تنش متفاوت بود. رقم گنبد با بیشترین )63%( و زرین بدون افزایش 

وزن خشک زیست توده گیاهی در پاسخ به تیمار با این باکتری در شرایط معمول 

برای مطالعه دقیق تر انتخاب شدند. شوری به طور معنی داری )P≤ 0.01( وزن تر 

و خشک گیاه، محتوای پتاسیم و کلروفیل و فعالیت آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز 

)GST( را کاهش داد. عالوه بر این، تنش شوری موجب افزایش محتوای پرولین، 

 )POX( و پراکسیداز )APX( سدیم و فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز

در هر دو رقم گنبد و زرین شد. به طور کلی، سویه C- 2012 اثرات منفی 

تنش شوری را با افزایش کلروفیل و کارتنوئید و کاهش محتوای سدیم و فعالیت 

آنزیم های APX و سوپراکسید دیسموتاز )SOD( در هر دو رقم کاهش داد هر 

چند تاثیر آن بر وزن خشک زیست توده این ارقام کامال متفاوت بود. تفاوت پاسخ 

گنبد به باکتری در شرایط تنش با 50% افزایش وزن خشک در مقابل عدم تغییر 

 GST وزن خشک زرین در این شرایط کامال مشهود بود. افزایش رونوشت ژن

تحت تاثیر باکتری در شرایط معمول و تنش و تنها در رقم گنبد بیان می کند که 

این باکتری در سطح رونویسی از ژن ها نیز بر گیاهان تاثیر دارد و این تاثیر کامال 

انتخابی است. افزایش فعالیت APX، GST و SOD در رقم زرین تیمار شده با 

باکتری )و نه رقم گنبد( در شرایط معمول نشان می دهد که این رقم گندم احتماال 

باکتری C- 2012 را به عنوان یک عامل تنش زای مالیم )gentle stressor( و نه 

یک باکتری محرک رشد گیاهی شناخته است. این نتایج نشان داد که پاسخ ارقام 

گندم به یک باکتری محرک رشد مشخص در سطوح فیزیولوژیکی، فنوتیپی و 

مولکولی متفاوت است. همچنین بر اساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود عملکرد 

یک کود زیستی استرپتومایسسی قبل از استفاده در سطوح وسیع بر روی رقم 

مورد استفاده ارزیابی شود. نتایج این مطالعه که اخیرا در مجله Heliyon منتشر 

شده است اولین مطالعه متمرکز برای شناخت تفاوت در نحوه پاسخ ارقام تجاری 

گندم به یک باکتری محرک رشد استرپتومایسسی است. 

Alireza Akbari, Shahrokh Gharanjik, Parisa Koobaz, Akram 
Sadeghi. 2020. Plant growth promoting Streptomyces strains 
are selectively interacting with the wheat cultivars especially 
in saline conditions. Heliyon. 6(2): e03445. doi: 10.1016/j.
heliyon.2020.e03445

ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض 

می مناییم. انــدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژه هـا 

منی گنجـد. از خداونـد متعـال، بـرای آن مرحـوم، شـادی روح و برای شام و 

خانـواده محرتمتان، صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.             

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی جناب آقای مهندس شاپور عبدالهی
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استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمری بر پایه نشاسته تقویت شده با نانوبیوچار 
به منظور پوشش دهی اوره و تهیه کود آهسته رهش زیست تخریب پذیر

الهه معتمدی

در  جمعیت  رشد  با  همزمان  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش  به  نیاز 

است.  داشته  دنبال  به  را  شیمیایی  کودهای  بیشتر  مصرف  اخیر  سال های 

کودهای نیتروژن بیشترین مصرف کود را به خود اختصاص داده و در بین 

آنها اوره حائز رتبه اول است. با این وجود بعلت پایین بودن کارایی مصرف، 

این ترکیب به شدت در آب  این کود تلف می شود، چرا که  از  حدود %50 

دنیتریفیکاسیون  دراثر  اینکه  یا  و  می شود  آبشویی  دچار  و  است  محلول 

باعث  نیترات  اتمسفر منتشر می شود. آبشویی  NO2 در  یا   N2O بصورت 

آلوده شدن آب های زیر زمینی و در نتیجه آب آشامیدنی می شود. همچنین 

مقادیر باالی آن در خاک باعث تجمع نیترات در میوه و سبزیجات می شود. 

عالوه بر همه این موارد، رهاسازی سریع نیتروژن از این کود باعث می شود 

که وجود نیتروژن در خاک بر نیازهای گیاه منطبق نبوده و در نتیجه تولید 

کارایی  افزایش  منظور  به  موثر  روش های  از  یکی  یابد.  کاهش  محصول 

آهسته/ رهایش  هدف  با  پلیمری  پوشش های  بکارگیری  نیتروژن،  کودهای 

کنترل شده است که موجب کاهش آالیندگی زیست محیطی، بهبود حفظ 

و نگهداری اوره در خاک، جلوگیری از حذف مواد مغذی در نتیجه فرایند 

شستشو و کوددهی متناسب با نیاز غذایی گیاه در طول فصل رشد می شود. 

کارآمد  و  تخریب پذیر  زیست  پلیمری  نانوکامپوزیت  پوشش  تهیه یک  اخیرا، 

پلیمر  این پوشش  جهت تهیه کود اوره آهسته-رهش گزارش شده است. در 

طبیعی نشاسته به عنوان پایه اصلی در نظر گرفته شده است. در ابتدا به منظور 

اصالح خواص این پلیمر از روش پلیمریزاسیون درجا در حضور نانوذرات بیوچار 

استفاده شد. سپس نانوکامپوزیت پلیمری با خواص بهینه به منظور پوشش دهی 

کود اوره سنتز شد. با تغییر نسبت های اجزاء موثر در فرموالسیون، نظیر میزان 

نشاسته، منومرها، کراس-لینکر و نانوذرات نمونه های مختلفی تهیه و سپس با 

ارزیابی میزان رهایش اوره در شرایط مختلف )pH متفاوت و حضور نمک ها( 

بهترین ترکیب اجزا پیشنهاد شد. بررسی عملکرد کودهای پوشش دهی شده نهایی 

به لحاظ خواص ساختاری و عملکردی نشان داد که ترکیب اوره در ماتریس نانو 

بیوکامپوزیت منجر به فرموالسیون آهسته رهش کارآمد با جذب آب قابل توجه 

)215/1 گرم در گرم( می شود. نانوذرات در ماتریس پلیمر از طریق برقراری 

پیوند هیدروژنی با گروه های عاملی روی زنجیره های پلیمری نقش یک عامل 

فاز  تقویت  موجب  این طریق  از  و  دارند  را  فیزیکی  عرضی  اتصاالت  ایجاد 

پلیمری و بهبود خواص مکانیکی، حرارتی و رهایش آن می شوند. اندازه گیری 

الگوی رهایش اوره در آب حاکی از خاصیت آهسته رهشی فرموالسیون دانش 

نتایج این بررسی نشان داد که 70% اوره موجود در ساختار پلیمر در طی 21 روز 

و به طور پیوسته آزاد شده است. افزایش مقدار نانوذرات، موجب طوالنی تر 

شدن زمان رهایش اوره شد که به دلیل تعامل مطلوب پلیمر و نانوذرات پرکننده 

است. این امر منجر به رهایش آهسته بویژه در pH های خنثی و بازی می شود. 

میزان نگهداری آب در خاک های حاوی دو نمونه آهسته رهش مختلف )با 

نانوذرات می توانند میزان نگهداری آب در  نانوذرات( نشان داد که  و بدون 

نیترات در  نتایج میزان آبشویی  افزایش دهند. همچنین  تا دو برابر  خاک را 

خاک برای اوره خالص 591/8 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد در حالیکه در 

شرایط مشابه، کود اوره آهسته رهش میزان نیترات آبشویی شده را به 49/5 

میلی گرم در لیتر کاهش داد. در نهایت آزمون زیست تخریب پذیری در خاک 

نشان داد که فرموالسیون ها به تدریج در خاک تجزیه شده و آلودگی ثانویه 

به همراه ندارند. حضور نانوذرات در شبکه پلیمر توانست فرایند تجزیه پلیمر را 

تسهیل کند. نتایج این تحقیق می تواند به تهیه فرموالسیون های جدید و کارآمد 

بر مبنای کود اوره پوشش دهی شده با ساختارهای نانوکامپوزیت پلیمری کمک 

کند. با توسعه کاربرد این ترکیبات در صنایع کشاورزی می توان به  محصوالت 

سالم با مقادیر باالی مواد مغذی   توأم با عملكرد مناسب بدون  آنكه  هیچگونه  

اثر مخربی  بر روی  محیط زیست  داشته  باشند دست یافت.

Salimi, M., Motamedi, E., Motesharezedeh, B., Hosseini, H.M., 
Alikhani, H.A. 2020. Starch-g-poly (acrylic acid-co-acrylamide) 
composites reinforced with natural char nanoparticles toward 
environmentally benign slow-release urea fertilizers. Journal of 
Environmental Chemical Engineering 8 (3), 103765
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 فراخوان مسابقات نقاشی، مقاله نويسی و عكاسی

نفر اول

برترین هـای مسـابقات نقاشـی، مقالـه نویسـی و عكاسـی مـاه مبـارک 

رمضـان معرفـی شـدند. روابـط عمومـی پژوهشـگاه بـه مناسـبت مـاه 

مبارک رمضان، مسـابقه ویژه ای را در رشـته های نقاشـی، مقاله نویسـی 

و عکاسـی در گروه هـای سـنی مختلـف از پیش دبسـتانی تا بزرگسـاالن 

و  محتـرم  همـکاران  سـطح  در  کـه  مسـابقه  محورهـای  کـرد.  برگـزار 

خانواده هـای گرامـی آن هـا برگـزار شـد شـامل »محصـوالت پروبیوتیـک 

و شـادی«، »رشـد گیاهـان در شیشـه«، »DNA  در رایانـه « و »مرجـع 

معرفـی مـواد غذایـی سـالم« بـود. در پایـان بـا داوری آثـار رسـیده، 

برگزیـدگان ایـن مسـابقات معرفـی و جوایز ویـژه ای به آن ها اهدا شـد.
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