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عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در فهرست طالیه داران علم

بیوتکنولـوژی پژوهشـکده پژوهشـی معـاون سـالکده، حسـینی قاسـم دکتـر

کشـاورزیدرفهرسـتدانشـمندانبرترپایگاهاسـتنادیطالیهدارانعلمتامسون

رویتـرزدرزمـرهیـکدرصداولدانشـمندانپراسـتنادجهاندرحـوزهبیولوژی

وبیوشـیمیمعرفیشـد.

ازبیـندانشـمندانبرتـرجهانیایـراندرتازهترینفهرسـتطالیـهدارانعلمتنها

سـهنفـرازپژوهشـگاههاومراکـزتحقیقاتـیخـارجازوزارتعلوموبهداشـت

حضـوردارنـدکهدکترحسـینیسـالکدهازپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی

درحـوزهموضوعـیبیولوژیوبیوشـیمیدراینفهرسـتثبتشـدهاسـت.

مبنـایگزینـشدانشـمندانبرتـردرپایـگاهطالیـهدارانعلـم،مرجعیـتعلمی

اسـتکهبراسـاستعـدادارجاعاتصـورتگرفتهبهپژوهشهایپژوهشـگران

تعیینمیشـود.ارجاعاتیااسـتنادهابیانگرمیزاناسـتفادهازنتایجپژوهشهای

منتشـرشـدههسـتند.هـرچهتعـداداسـتنادهایصـورتگرفتهبـهپژوهشهای

یـکمحققبیشـترباشـد،کیفیـتپژوهشهـایویباالتربودهوایـنپژوهشها

ازطـرفجامعـهعلمیبیشـترپذیرفتهشـدهاند.

گفتنـیاسـتدکتـرقاسـمحسـینیسـالکدهدرسـال1381پـسازدریافـت

مـدرکدکتـریازموسسـهتحقیقاتبینالمللـیبرنج)IRRI(مسـتقردرفیلیپین

همکاریخودراباپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیآغازکرد.ویتحقیقات

خـودرابـررویکشـفژنهـاومکانیسـمهایدرگیـردرتنشهـایزیسـتی

زنـدهوغیرزنـدهمتمرکـزکـردهاسـت.بیـانپروتئینهـایمهـمدرسیسـتمهای

پروکاریوتـیویوکاریوتـیازدیگـرزمینههـایتحقیقاتـیدکتـرحسـینیاسـت.

ویمعـاونسـازمانپروتئـومکشـاورزیآسـیا-اقیانوسـیه)AOAPO(،عضـو

YورئیـسپـروژهپروتئـومکرومـوزومAOHUPO،HUPOشـورایمرکـزی

اسـت.ازفعالیتهـایملـیویمیتـوانبهتاسـیسانجمنپروتئومیکـسایران

درسـال1383اشـارهکرد.دکترحسـینیسـالکدهبهعنوانعضوهیئتتحریریه

 Nature Scientific Reports, Journal of Proteome:بـامجالتـیازجملـه

Research ,Proteome science  Proteomics ,Frontiers in plant science

همـکاریدارد.انتشـاربیـشاز150مقالـهعلمیدرمجـالتبینالمللیازجمله

فعالیتهـایعلمـیدکترحسـینیاسـت.
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کارگاه بین المللی مهندسی ژنتیک و ویرایش ژنومی گیاهی برگزار شد
و ژنتیــک مهندســی عملــی و تئــوری کارگاه
ویرایــشژنومــیگیاهــیبــاهــدفآمــوزش
ــخ16 ــودرتاری ــکج ــیژنتی ــایمهندس روشه
و17اردیبهشــتبــاحضــوردکتــرهنــزل،رییــس
)IPK( موسســه گیاهــی بیولــوژی آزمایشــگاه
ــاورزی ــوژیکش ــکدهبیوتکنول ــاندرپژوهش آلم

ــد. ــزارش برگ

پژوهشــکده عمومــی روابــط گــزارش بــه
ــزل، ــزهن ــرگوت ــاورزی،دکت ــوژیکش بیوتکنول
رییــسآزمایشــگاهگــروهبیولــوژیگیاهیموسســه
تحقیقــاتژنتیــکگیاهــیوگیاهــانزراعــی
الیبنیتــس)IPK(درایــندورهســهروزهکــهازروز
ــااســتقبالاعضــایهیــات شــنبه16اردیبهشــتب
ــی ــزتحقیقات ــانودانشــجویانمراک علمــی،محقق
ــکجــو، ــایمهندســیژنتی ــزارشــد،روشه برگ
ــتفادهاز ــااس ــوب ــارسج ــنن ــهجنی ــالژنب انتق

ــیو ــشژنوم ــاروشهــایویرای ــردنژندلخــواهب ــالک ــی،غیرفع ــگژن تفن
ــامیکروســکوپفلوئورســنترادردوبخــشنظــری آنالیزهــایعملکــردیب

ــوزشداد. ــیآم ــانایران ــهمحقق ــیب وعمل

دکتــرهنــزلدرپایــانایــنکارگاهدرگفتوگــوبــاروابــطعمومــیپژوهشــکده
بیوتکنولــوژیکشــاورزیبــاابــرازخرســندیازســفربــهایــرانوتدریــسدر
کارگاهســهروزهمهندســیژنتیــکوویرایــشژنومــیگفــت:فضــایعلمــیو
اجتماعــیکــهدرایــنســفربــاآنمواجــهشــدم،بســیارفراتــرازانتظــارمــن
بــودومطمئنــًادربازگشــتبــهآلمــانهمــکارانرابــهســفربــهایــرانترغیــب

خواهــمکــرد.

ویافزود:شــباهتپژوهشــکدهبیوتکنولوژیکشــاورزی
ــن ــرایم ــمب ــهدرآنکارمی کن ــه)IPK(ک ــاموسس ب
بســیارجالــببــودهــمازلحــاظمحیــطدوســتانهایکــه
درآنوجــودداردوهــمســطحعلمــیبــاالیمحققــانو
دانشــجویان،بــهطــوریکــهدرایــنمــدتخــودرادر
خانــهخــودتصــورمیکــردم.همچنیــناوخاطــرنشــان
ــرای کــردکــهمحیــطسرســبزوشــادابپژوهشــکدهب

کارهــایتحقیقاتــیبســیارمناســباســت.

ــادر ــهآی ــوالک ــنس ــهای ــخب ــاندرپاس ــزلدرپای هن
موسســهتحقیقــاتژنتیــکگیاهــیوگیاهــان
زراعــیالیبنیتــسهــمدرزمینــهگیاهــانمقــاوم

ــهمشــکلیجــدیدرکشــورهایی ــهخشــکیک ب
ــت: ــهگف ــان ــودی ــتکارمیش ــراناس ــدای مانن
ــی ــمآب ــهک ــاومب ــانمق ــدگیاه ــهتولی درزمین
اجــراشــدهو )IPK( در متعــددی پروژههــای
طرحهــایتحقیقاتــیمتعــددیهــمدرحــال
اجراســتچــونمناطقــیازآلمــانهــمبــامســاله

ــتند. ــههس ــیمواج ــمآب ک

دکتــرپژمــانآزادی،مســوولراهانــدازیمعاونــت
ــاورزیو ــوژیکش ــکدهبیوتکنول ــاوریپژوهش فن
ازاعضــایهیــاتعلمــیشــرکتکننــدهدرایــن
ــل ــنقبی ــزاریای ــندوره،برگ ــانای کارگاهدرپای
ــاحضــورمحققــانبرجســتهخارجــی کارگاههــاب
ــد ــایجدی ــالتکنیکه ــتدرانتق ــیمثب راگام
بــهاعضــایهیــاتعلمــیودانشــجویانکشــورو
ــا ــرچــهبیشــترب ــله ــهتعام ــردنزمین ــمک فراه
ــرد. ــوانک ــیخارجــیعن ــزعلم ــاتیدومراک اس

ویگفــت:برگــزاریچنیــنبرنامههــایعلمــیصــرفنظــرازبعــدآموزشــی
ــهآشــناییمحققــانخصــوصدانشــجویانتحصیــالتتکمیلــی ــدب مــیتوان
بــافضــایعلمــیبینالمللــیوحوزههــایتحقیقاتــیروزوزمینههــای
ــای ــرحایدهه ــهط ــردهوزمین ــانخارجــیکمــکک ــاتیدومحقق ــتاس فعالی
ــیخارجــی ــزتحقیقات ــامراک ــیمشــترکب ــفپروژههــایتحقیقات ــووتعری ن

راهــمفراهــمکنــد.

ــی ــیمهندس ــگاهمل ــیپژوهش ــاتعلم ــوهی ــی،عض ــریاصفهان ــرکس دکت
ــط ــنکارگاهتوس ــزاریای ــرازبرگ ــاتقدی ــزب ــاورینی ــتفن ــکوزیس ژنتی
پژوهشــکدهبیوتکنولــوژیکشــاورزیاظهــارداشــت:درایــنکارگاهآموزشــی
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ــد ــکجدی ــهتکنی ــاهجــوازجمل ــکگی ــفمهندســیژنتی ــایمختل تکنیکه

کریســپرتوســطیکــیازمدرســانمجــربآلمانــیارائــهشــدکــهامیــدوارمدر

آینــدهنیــزشــاهدبرگــزاریکارگاههایــیبــاچنیــنســطحمطلوبــیدرکشــور

باشــیم.

ــتیواز ــیزیس ــیایمن ــعمل ــورتیمرج ــورایمش ــرش ــک،دبی ــمیراکه س

ــوب ــدومطل ــامفی ــمب ــاورزیه ــوژیکش ــکدهبیوتکنول ــانپژوهش محقق

ــک ــوزشتکنی ــًاآم ــدهدرکارگاهخصوص ــهش ــثارائ ــردنمباح ــفک توصی

ــود،از ــناختهمیش ــکش ــیژنتی ــرفتهمهندس ــایپیش ــهازروشه ــپرک کریس

ــانپژوهشــکدهدر ــتادانومحقق ــنکارگاهخصوصــًاحضــوراس ــزاریای برگ

کنــارمــدرسخارجــیبــرایارائــهتوضیحــاتالزمبــهمحققــانودانشــجویان

ــرد. ــرک ــدهتقدی ــیشــرکتکنن ایران

مهنــدسپونــهپورامینــی،کارشــناسارشــدگیاهــاندارویــیوازدیگــرشــرکت

ــیگیاهــیهــم ــشژنوم ــکوویرای ــدگانکارگاهآموزشــیمهندســیژنتی کنن

ــوژیومهندســی ــنبیوتکنول ــیم ــهتحصیل ــهزمین ــنک ــاوجــودای ــت:ب گف

ــیرا ــوریوعمل ــثتئ ــدیمباح ــهح ــزلب ــرهن ــیدکت ــتول ــکنیس ژنتی

روشــنومناســببــهشــرکتکننــدگانآمــوزشمیداننــدکــهبــرایمــنهــم

ــودوبســیارازایــنکارگاهاســتفادهکــردم. ــلفهــمب کامــالقاب

ــگاه ــسآزمایش ــتیوریی ــیزیس ــوولایمن ــزل،مس ــرهن ــت،دکت ــیاس گفتن

گــروهبیولــوژیگیاهــیموسســه)IPK( مقطــعدکتــریخــودرادرســال1999

ــت. ــردهاس ــانب ــهپای ــگاه" Braunschweig "ب ــوژیدردانش ــتهبیول دررش

ــکجــو، ــتومهندســیژنتی ــزلدرکشــتباف ــرهن ــایدکت ــدهفعالیته عم

ــد.وی ــدمیباش ــدهاپلوئی ــوندابل ــالتوتوت ــدغ ــونوتولی ــدموتوت ،گن

ــفاز ــانمختل ــکگیاه ــیژنتی ــرایمهندس ــودب ــیخ ــایتحقیقات درپروژهه

روشهــای"TALENوCRISPR" اســتفادهمیکنــد.هنــزلهمچنیــندرزمینــه

ــا ــیبادیه ــبوآنت ــدواکســنهاینوترکی ــتتولی ــیجه ــاورزیمولکول کش

ــعو ــاتتوزی ــپرم،مطالع ــصآندوس ــیمخت ــتمهایبیان ــو،سیس ــهج دردان

ــاعوامــل جــذبآهــندرگنــدمتراریختــهوهمچنیــناثــرمتقابــلگیاهــانب

ــتدارد. ــزفعالی ــزایقارچــیوویروســینی بیماری

ــع ــاومجام ــتدرانجمنه ــنعضوی ــیضم ــتهآلمان ــمندبرجس ــندانش ای

ــی ــربینالملل ــابســیاریازمجــالتمعتب ــوانداورب ــهعن ــیب علمــیبینالملل

 Biotechnology Journal، BMC Plant Biology، Molecular Biology "ماننــد

 Reports، Molecular Breeding، Molecular Plant Pathology، The Plant

Journal، Transgenic Research "و...نیــزهمــکاریدارد.همچنیــنایشــان

 PlantوCell"ــد ــیمانن ــربینالملل ــددیدرمجــالتمعتب ــاتمتع دارایتألیف

Cell"  اســت.
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کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  از  اقیانوسیه  و  آسیا  فناوری  انتقال  مرکز  رییس  بازدید 
علوم وزارت دعوت به که اقیانوسیه و آسیا فناوری انتقال مرکز رییس
در باحضور 96/1/22 مورخ شنبه روزسه بود،صبح کرده ایرانسفر به
و مختلف بخشهای از بازدید ضمن کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده
راهبردهای درخصوص پژوهشکده دستاوردهای و توانمندیها با آشنایی
و خصوصی شرکتهای کشاورزی، بخش پژوهشکده، بین فناوری تبادل

مراکزداخلیوخارجیبحثوتبادلنظرکرد.
قاسم دکتر کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده عمومی روابط گزارش به
معرفی ضمن دیدار این در پژوهشکده پژوهشی معاون سالکده، حسینی
ظرفیتها، خصوص در گزارشی پژوهشکده، مختلف مدیریتهای
توانمندیهاوزمینههایفعالیتپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیارائهداد.
درادامهدکترپژمانآزادی،مسئولراهاندازیمعاونتفناوریپژوهشکدهنظر
)APCTT(دکترمیشیکوانوموتو،رییسمرکزانتقالفناوریآسیاواقیانوسیه
رادرخصوصمدلوراهبردهایپیشنهادیبرایگسترشارتباطپژوهشکده
بامراکزداخلیوخارجیوهمچنین فناوری مبادله بابخشخصوصیو

راهکارهایانتخابپروژههایقابلتجاریسازیجویاشد.
دکترانوموتودرنشستخودبامعاونانومدیرانپژوهشکدهباتأکیدبراهمیت
راهبردیفناوریهایزیستیدرفائقآمدنبربحرانغذادردنیا،پیشرفتهای
دودههاخیرجمهوریاسالمیایراندراینحوزهوسایرشاخه هایعلمو

فناوریراکهبهرغمتحریمهایشدیدغربحاصلشده،ستود.
رییسمرکزانتقالفناوریآسیاواقیانوسیهتوجهبهمقولهتجاریسازیرااز
ماموریتهایاصلیمراکزپژوهشیوفناوریعنوانکردوگفت:موسساتی
مثلپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدرصورتیکهباایجادساختارهایی
مشخص،ابتدانیازهایکشاورزیکشورراشناساییکنندوسپسپروژههای
تحقیقاتیخودرابراساسایننیازهاتعریفکنند،مشکلیبرایتجاریسازی

دستاوردهایخودنخواهندداشت.
به نیازسنجیوتوجه تلفنژاپنبرضرورت بهتجربهصنعت بااشاره وی
ملزوماتبازارجهانیتاکیدکردوافزود:براساسچنیننگرشیاستکهصنعت

تلفنژاپنبااینکهنتوانستهبازاراینمحصولدردنیارادراختیاربگیردولی
جایگاهیپیداکردهکهمیتوانداستانداردهایاینحوزهراتعیینکند.

گفتنیاست،مرکزانتقالتکنولوژیآسیاواقیانوسیه)APCTT(کهمقرآندر
شهردهلینوکشورهنداستدرسال1977توسطکمیسیوناقتصادیاجتماعی
سازمانمللمتحد)اسکاپ(هندتاسیسشدهاست.اینمرکزبهعنوانیکسازمان
منطقهایدرنظاممللمتحد،تحتهدایتاسکاپدرزمینهواسطهگریتکنولوژی
درسطحکشورهایمنطقهفعالیتدارد.اینمرکزبهدنبالشناساییعرضهکنندگان
وتقاضاکنندگانتکنولوژیاستویکیازفعالتریننهادهایانتقالتکنولوژیدر

منطقهآسیاواقیانوسیهمحسوبمیشود.
سازمانپژوهشهایعلمیوصنعتیایرانوابستهبهوزارتعلوم،تحقیقاتو
فنآوریمحورملیوارتباطیایرانبامرکزانتقالفناوریآسیاواقیانوسیهاست.

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند 

و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یگانه راز جـاودانگی 

اوسـت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم 

از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
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بازدید اعضای کارگروه زیسـت بانک ستاد زیست فناوری از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

نخسـتینجلسـهکارگـروهتخصصـیزیسـتبانـکوذخایـرژنتیـکسـتاد
توسـعهزیسـتفناوریدرسـالجدیـدروزشـنبهمـورخ96/1/26باحضور

اعضـایکارگـروهدرپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبرگـزارشـد.

بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،اعضـای
پژوهشـکده میکروبـی بانـک از جلسـه ایـن برگـزاری از بعـد کارگـروه
بیوتکنولـوژیکشـاورزیبازدیـدوازنزدیـکبـاظرفیتهـا،توانمندیهـاو

نیازهـایایـنزیسـتبانـکآشـناشـدند.

میکروبـی بیوتکنولـوژی تحقیقـات بخـش رییـس هاشـمی، مریـم دکتـر
پژوهشـکدهدرخصـوصمباحـثمطـرحشـدهدرنشسـتامـروزکارگـروه
تخصصـیزیسـتبانکهـایسـتادتوسـعهزیسـتفنـاوریکـهبـهمیزبانـی
پژوهشـکدهبرگـزارشـدگفـت:درایـننشسـتبحـثتشـکیلکارگروههای
تخصصـیازجملـهکارگـروهتخصصـیبانکهـایمیکروبـیذیـلکارگـروه
زیسـتبانکهـایسـتادوراهاندازیشـبکهمجازیزیسـتبانکهایکشـور

مـوردبحـثوبررسـیقـرارگرفت.

ویخاطرنشـانکـرد:اعضایکارگروه
کـهنماینـدگاندسـتگاههـایذیربطو
ازمدیـرانزیسـتبانکهـایبـزرگ
بانـک از بازدیـد در هسـتند کشـور
طرحهـای و امکانـات از میکروبـی
و کـرده اسـتقبال بانـک کاربـردی
قالـب در کـه کردنـد تمایـل ابـراز
بانـک زیسـت بـا تفاهمنامههایـی
ظرفیتهـای از و کـرده همـکاری

کننـد. اسـتفاده موجـود

دکتـربهـزادسـرخیرییـسکارگـروه

تخصصـیزیسـتبانـکوذخایـرژنتیکیسـتادتوسـعهزیسـتفنـاوریهم
درپایـانایـنبازدیـداظهـارداشـت:پژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیاز
قویترینپژوهشـکدههاوموسسـاتتحقیقاتزیسـتفناوریکشـوراسـت
کـهازلحـاظامکانـاتونیـرویانسـانیوضعیـتخوبـیدارد.تنهـانگرانـی
موجـوددربخـشسیسـتماتیکاسـتکهدرصـورتحمایتمناسـبدولت
ازطرحهـاوبرنامههـایآیندهنگرانـهپژوهشـکدهمیتوانـددربعـدکاربـردی

خدمـاتفراوانـیبـهبخـشتولیدارائـهکند.

ویتصریـحکـرد:درنشسـتکارگـروهکـهپـسازبازدیدازبانـکمیکروبی
پژوهشـکدهبرگـزارشـدتعامـلهـرچـهبیشـترایـنبانکبـاسـتاددرزمینه
استانداردسـازیوگسـترشفعالیتها،تعاملبیشـترباسـایرزیسـتبانکها،
بحـثشبکهسـازیورعایتسـازوکارهایمربوطـهبرایارتباطموثرزیسـت
بانـکها،تقویتزیرسـاختهاوتربیتنیرویانسـانیمتخصـص،طبقهبندی
واولویتبنـدیزیسـتبانکهـابـهمنظـورتوزیعبهینـهامکانـاتوکمکها،
تزریـقمنابـعمالـیوفرهنـگسـازیوتبییـناهمیتزیسـتبانـکوذخایر

ژنتیـکبرایمسـووالنمـوردتاکیدقـرارگرفت.

گفتنـیاسـتدرایـنبازدیدعـالوهبردکترسـرخی،دکترنصـرودکترامیری
نیاازسـتادتوسـعهزیسـتفناوری،دکتـرمحمدرضازمانیرییسپژوهشـگاه
ملـیمهندسـیژنتیـکوزیسـتفنـاوری،دکتـرسـیدابوالحسـنشـاهزاده
فاضلـیرییـسمرکـزملـیذخایـرژنتیکـیوزیسـتیایـران،دکتـرمحسـنی،
رییـسمرکـزکلکسـیونقارچهـاوباکتريهايصنعتـيایران،دکتـرآموزگار،
مدیـربانـکمیکروارگانیسـم هایمرکـزملـیذخایرژنتیـکوزیسـتیایران،
دکتـرعنایـترادازوزارتنفـت،دکتـرشـکرگزارمدیـرگـروهفناوریهـای
نویـنازانسـتیتوپاسـتورایـرانودکتـرحامدی،عضـوهیاتعلمیدانشـگاه

تهـرانحضورداشـتند.
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آموزش نحوه ارائه مطالب علمی
توسط استاد ایرانی موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی آلمان

گیاهان و گیاهی ژنتیک تحقیقات موسسه تمام استاد حاجیرضایی، دکتر
پژوهشکده ارتباطاتعلمی تقویت و منظورمشاوره به آلمان )IPK( زراعی 

بیوتکنولوژیکشاورزیبهایرانسفرکرد.

بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکترمحمدرضا
حاجیرضاییدرراستایانتقالتجاربخودبهمحققانودانشجویانجوان
پژوهشکدهروزسهشنبه96/1/29کارگاهیآموزشیدرخصوصنحوهارائه

مطالبعلمیدرمراکزعلمیدانشگاهیومجامعبینالمللیبرگزارکرد.

دکترحاجیرضاییکهمتولدتهراناستتحصیالتخودراتامقطعدبیرستاندر
اینشهرگذراندهوتحصیالتدانشگاهیخودرادرآلماندررشتهزیستشناسی
بهپایانبردهاست.ویدانشآموختهدکتریفیزیولوژیوبیوشیمیگیاهیازدانشگاه
بایرویتآلماناست.تحقیقاتایشاندرزمینهمقاومتگیاهانبهتنشدرگیاهان

زینتیوغیرزینتیومهندسیریشهزاییدرگیاهانزینتیمیباشد.ازجملهتحقیقات
برجستهویدرمقطعدکتریکاربررویانتقالژنبهگیاهانازجملهکاربرروی
P-enzymeوتاثیرآنهابررویمتابولیسموانجامآزمایشهایفیزیولوژیو

ISIبیوشیمیبودهاست.چاپدوکتاببهزبانانگلیسیوانتشارافزونبر80مقاله
بخشیازکارنامهعلمیایناستادایرانیموسسه)IPK(راتشکیلمیدهد.

ایجادارتباطاتگستردهبامراکزعلمیجهانازجملهموسسهتحقیقاتژنتیکگیاهی
وگیاهانزراعی)IPK(،همکاریدراخذگرنتهایپژوهشیازبنیادپژوهشیآلمان
Federal Ministry of Education and Research (DFG(dوبرگزاریکارگاههای

آموزشیبهمنظورآشناییمحققانپژوهشکدهباتکنیکهایبرتربینالمللیموسسه
)IPK(وارزیابیپروژههایپژوهشیدرحالانجامدرپژوهشکدهازجملهاهداف

فعالیتدکترحاجیرضاییدرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیمیباشد.

بازدید مدیران شرکت فرانسوی لیماگرین از پژوهشکده
96/2/2ضمن شنبه روز لیماگرین، فرانسوی مدیرانشرکت از متشکل هیاتی
بازدیدازپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیازهمکاریپژوهشکدهدراجرای

طرحهایتولیدیوانتقالدانشفنیخوددرایراناستقبالکردند.

بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکترپژمانآزادی
،قائممقامفناوریپژوهشکدهدرحاشیهبازدیدهیاتفرانسویازپژوهشکده
لیماگرینیکمجموعهبزرگتعاونیفعالدرزمینهاصالحبذر گفت:شرکت
غالتوسبزیجاتاستکهحدوددوهزارکشاورزفرانسویدرآنعضویت
شده اصالح بذرهای تولیدکننده بزرگترین حاضر حال در شرکت این دارند.

سبزیجاتدردنیاپسازشرکتمونسانتواست.

ویخاطرنشانکرد:لیماگرین-ویلمورینازسالگذشتههمکاریهاییرادرزمینه
تولیدبذرغالتبامعاونتزراعتوزارتجهادکشاورزیآغازکردهکهپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزینیزمیتوانددرزمینهتولیدارقامجدیدانواعسبزیجاتهمکاری
خوبیبااینشرکتفرانسویداشتهباشد.مدیرانلیماگریندربازدیدازپژوهشکدهبا
مالحظهتوانمندیهاوظرفیتهایموجودنسبتبههمکاریهایمشترکدرزمینه

تولیدارقاماصالحشدهسبزیجاتابرازعالقهکردند.

آزادیتصریحکرد:درهمکاریمشترکازمنابعژنتیکدراختیارآنشرکتبرای
دورگگیریارقامایرانیاستفادهمیشودومحصولنهایی،دورگههایحاصل

ازآنمنابعخواهدبود.

گفتنیاستدربازدیدازپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،آرنومشاژه،رییس
بخشتحقیقاتصیفیجاتوسبزی،برونوالندن،رییسبخشتجاریسازیو
مارکتینگصیفیجاتوسبزی،آلنبونژان،محققگندمورییسبخشاستراتژی

شرکتودوتنازمشاورانایرانیلیماگرین-ویلمورینحضورداشتند.
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سـخنرانی عضو هیات علمی پژوهشـکده در کنفرانس منطقه ای مالکیت فکری آسـیا 2017

علمی کنفرانس دومین
منطقهایمالکیتفکری
 IPSCHOLAR" آسیا
مدیریت تحت "ASIA

مالکیت جهانی سازمان
فکریوسازمانتجارت
حضور با جهانی
متخصصانحقوقمالکیت

فکریآسیادردانشکدهحقوقدانشگاهملیسنگاپوربرگزارشد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دراینکنفرانسکه
همزمانبادومینگردهماییسالیانهاساتیدمنتخبحقوقمالکیتفکریمنطقهآسیا
"ARCIALA"ازسویمرکزتحقیقاتکاربردیداراییهایفکریوحقوقدرآسیا
برگزارشددکترمحمدرضاپروین،عضوهیأتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژی

کشاورزینیزشرکتداشت.
ادارهمالکیتفکریپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیطیگزارشیاز رییس
برگزار اسفند( 6 لغایت 2( فوریه 24 تا 20 که گردهمایی این برگزاری روند
مباحث شامل ساالنه کنفرانس این پوشش تحت موضوعات عمده گفت: شد
الملل، ارتباطآنباحقوقرقابت،حقوقتجارتبین حقوقمالکیتفکریو
فناوریاطالعاتو...است.دراینکنفرانسپسازبرگزاریپنلاصلیوارایه
مقاالتکلیدی،جلساتدرقالبپنلهایموازیباموضوعاتیازقبیلپتنت،حق

بهنژادگریگیاهی،دانشسنتی،اسرارتجاری،منابعژنتیکو...ادامهیافت.
دکترپروینبااشارهبهاینکهازایرانعالوهبرویدکترفرزانهشاکریازدانشکده
حقوقدانشگاهتهراننیزدردومینکنفرانسعلمیمنطقهایوگردهماییسالیانه
مالکیتفکریمنطقهآسیاشرکتداشت،دربارهترکیب اساتیدمنتخبحقوق
مالکیت اساتید از وسیعی طیف گفت: علمی نشست این در کنندگان شرکت
فکرینهفقطازکشورهایآسیایینظیرمالزی،هند،اندونزی،مغولستان،ویتنام،
کشورها سایر از که کنگ هنگ و تایلند ژاپن، چین، تایوان، ایران، سنگاپور،
سازمان مدیران و نمایندگان و انگلیس استرالیا، ایتالیا، متحده، ایاالت همچون
جهانیمالکیتفکریوسازمانتجارتجهانیدراینکنفرانسشرکتداشتند.
ویادامهداد:هدفاصلیازبرگزاریاینکنفرانسارایهمقاالتبهروزمرتبط
باحقوقمالکیتفکریدرمرزهایعلومباتأکیدبرمنطقهآسیاجهتبررسی،

تطبیقوتبادلنظرپیرامونهریکازموضوعاتباسایرکشورهابودهاست.
دکترپروینباحضوردراینکنفرانسضمنارائهمقالهخودبهعنوانسخنران
اولدرپنلتخصصیحمایتازارقامگیاهیدرگردهماییاساتیدمنتخبمالکیت
فکریآسیانیزدرموضوعاتمربوطبهمنابعژنتیک،حمایتازنژادهایجانوری

و...مشارکتفعالداشتهاست.

خود سخنرانی در وی
منبع داشت: اظهار
ازیک ژنتیککشاورزی
نیاز مورد خام مواد سو
و زیستی فناوریهای
مهندسیژنتیکبودهواز
سویدیگربهعنوانیک
زیستی تنوع مهم عنصر
تلقیمیشود.ایننقشبیانگراهمیتاینمنابعوارتباطالینفکآنباحقوق
منظرشایستهاستکه ازهمین مالکیتفکریوحقوقیمحیطزیستاست.
با متناسب منابعژنتیککشاورزی اقداماتوسیاستهایمتخذهدرخصوص
اصولحقوقمحیطزیستوهمچنینحقوقمالکیتفکریباشد.بویژهآنکه
"اصلتناسب"بهعنوانیکیازاصولحقوقبینالمللمحیطزیستحاکیازبه

رسمیتشناختهشدناینهدفدرعرصهبینالمللیاست.
ویدرخصوصسایرمباحثجالبتوجهمطرحدراینکنفرانسگفت:یکی
ازمباحثبرجستهکنفرانسمربوطبهموضوعمقالهارایهشدهازسویمعاون
مالکیتفکریسازمانتجارتجهانیبودکهبهعنوانیکموضوعزیربناییکه
الزماستهموارهدرمحافلعلمیورسمیمالکیتفکریدرکشورلحاظشود،
تلقیمیشود.آنتونیتوبمندرارائهمقالهخودتاکیدکردکهتعریفتجارت
امروزهباتعریفیکهدرگذشتهازآنارایهمیشد،کاماًلمتفاوتاست.تحول
بهجایتجارتدرکاال،شاهد امروز اینمهماستکه بر صورتگرفتهدال
تجارتدرایدهوخدماتمیباشیموآنچهکهدرعمدهصنعتامروزهمطرح
استتجارتحقوقمالکیتفکریاستونهتجارتکاال.درهمینخصوص
پروینافزود:اینموضوعتائیدیبرایناستکهبهجایانتظاروبرداشتمحدود
ازمفهوم"تجاریسازی"درقالبصرفبیعکاال،بایستبهسمتتجاریسازی
حقوقمالکیتفکریبرنامهریزیملیدقیقاتخاذواقداممقتضیمعمولداشت.
پروینخاطرنشانکرد:موضوعقابلتوجهدیگردراینکنفرانسمربوطبهرانجیت

شماره ششم٬ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی
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کومارعضوهیاتعلمیموسسهفناوریاطالعاتهندبود.ویدرمقالهارایهشده
خودتحتعنوان"تحلیلجستجویاختراعبراساسارجاعاتبهکارگرفتهشده
دراسنادثبتاختراع"،اذعانکردکهتمامارجاعاتیکهمخترعدراسنادثبتاختراع
دانشو تمام بیانگر بوده پیشین فنی بهوضعیت انجاممیدهدومعطوف خود

معلوماتیاستکهاختراعحاضرویبرآناساسساختهشدهاست.
این ما پژوهشیکشور مراکز دولتیو متأسفانهدرسیستم پروینتصریحکرد:
موضوعچنداننهادینهنشدهواستقبالینیزازآنبهعملنیامدهاست.ایندرحالی
استکهیکیازمهمتریناصولتجاریسازیموفقدربخشهاییازجملهدارو

وکشاورزی،تحلیلاطالعاتاینقبیلپتنتهااست.
عضوهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیخاطرنشانکرد:موضوع
جالبتوجهدیگرتوسطروحیتمونکاازموسسهحقوقیدانشگاهنیرمایهند
مطرحشدکهدرمقالهخودتحتعنوان"حمایتازارقامگیاهیدرمقابلحق
کشاورز"،بهطرحبرخیتعارضاتمیانحقوقمالکیتفکریوحقوقکشاورز
درمواردمربوطبهبذورعقیمشدهومواردمشابهپرداختهبود.ازدیدگاهوی،با
اعطایحقمالکیتفکریبهبهنژادگرگیاهیعدمملحوظنمودنحقکشاورز،
کشاورزقادرنخواهدبودکهبذرمازادخریداریشدهرابرایمعیشتسالآینده
خودنیزنگاهداردواینعملفقطبهنفعدارندگانحقوقمالکیتفکریاستکه
بهفکرافزایشسودومنفعتخودمیباشند.بهنظردکترپروین،دیدگاهویاز
اینجهتقابلنقداستکهدرغالبنظامهایبهنژادگریگیاهیاگرچهالزامی
نیستولیحقکشاورزنیزقابلرعایتشدهاست.لیکناینادعاشایدازاین

منظراهمیتیابدکهبذورعقیمشدهصرفًاباهدفحمایتمطلقازبهنژادگران
توزیعمیشودوحقسایربهنژادگراندرانجامتحقیقاتمضاعف)ایجادبذور

غیراساسًامشتقشده(وحتیحقکشاورزتضعیفشدهاست.
ویآشناییباتحوالتنوینعلمیدرعرصههایمتعددحقوقمالکیتفکریبه
ویژهدرسطحآسیا،شناساییزمینههایهمکاریمشترکتحقیقاتیبادانشگاهها
ومراکزپژوهشیپیشرفتهحقوقیآسیاوبعضًااروپاوآشناییبااساتیدومدیران
سازمانهایبینالمللیازجملهپرفسورشویهاگوش،استادحقوقومدیربرنامه
فکری مالکیت بخش مدیر آمریکا سیراکوس دانشگاه سازی تجاری حقوق
در فعالیت به نسبت که وایپو علمی موسسه اجرایی معاون و تجارت سازمان
حوزهمالکیتفکریدرحوزهکشاورزیوهمکاریهایعلمی-پژوهشیابراز
و منطقهای علمی کنفرانس در شرکت دستاوردهای از را کردهاند عالقمندی

گردهماییسالیانهاساتیدمنتخبحقوقمالکیتفکریمنطقهآسیاعنوانکرد.
پرویندرپایانبااشارهبهآشناییبامدیرانارشدسازمانجهانیمالکیتفکریوسازمان
تجارتجهانیووجودزمینههایمساعدهمکاری،پیشنهادکردنسبتبهبررسیو
تعیینزمینههایهمکاریتخصصیباایندوسازماندرعرصهحقوقمالکیتفکری

وکشاورزی،ازسویوزارتجهادکشاورزیاقداموتصمیمگیریشود.
ویهمچنینپیشنهادکردبامرجعثبتاختراعووزارتدادگستریهمجهت
یا و رسمی جلسات در متبوع وزارت از حقوقی نماینده یک حداقل شرکت
باحقوقمالکیتفکریدرسازمانجهانیمالکیتفکری کنفرانسهایمرتبط

هماهنگیهایالزمصورتگیرد.

بازدید سـه محقق برجسـته خارجی اصالح و تکثیر گیاهان زینتی از پژوهشکده
سهنفرازمتخصصانبرجستهحوزهاصالحوتکثیرگلوگیاهانزینتی
به بومی زینتی گیاهان و گل بینالمللی سمپوزیوم در شرکت برای که
کردند. بازدید کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده از اند، آمده ایران
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکتریوهان
دانشگاه دامی علوم و کشاورزی تحقیقات موسسه از هلینبروک وان
گیاهان شاخه رییس گونزالس، باربارا رودریگو ،دکتر بلژیک گنت
در فراوانی تجارب که باغبانی علوم بینالمللی انجمن وحشی زینتی
اصالحی های برنامه در مکزیک بومی ژنتیک منابع از بهرهگیری زمینه
قطبهای از یکی عنوان به - شیلی کشور در که مرالس پابلو و دارد
زینتی گیاهان زمینه در خصوص بخش در پیازی زینتی گیاهان تولید
توانمندیها با نزدیک از بازدید این در دارد فعالیت کشور آن بومی
شدند. آشنا کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده دستاوردهای و
دکترپژمانآزادی،قائممقامفناوریپژوهشکدهبابیاناینکهسطحفعالیت
پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیازسویبازدیدکنندگانباالترازانتظار
توصیفشدهاستاظهارداشت:بازدیدکنندگانازهمکاریباپژوهشکده
استقبالکردهاندکهامیدواریمبتوانیمازهمکاریآنهابرایتعاملبیشتربا
فعاالنحوزهگیاهانزینتیدربلژیک،مکزیکوشیلیاستفادهکنیم.

ویخاطرنشانکرد:اولینسمپوزیومبینالمللیگلوگیاهانزینتیبومی
کهروزسهشنبهرسمادررامسرافتتاحشدبزرگترینرویدادعلمیکشور
درزمینهگیاهانزینتیاستکهمحققانیاز12کشورجهاندرآنشرکت
داشتند.هدفازبرگزاریاینسمپوزیومافزایشتعاملمحققانداخلیو
خارجیاینحوزهوانتقالتجاربکشورهایدیگردرزمینهاستفادهاز
بود. منابعژنتیکبومیدراصالحوتجاریسازیگلوگیاهانزینتی
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دومین جلسه کارگاه آموزشی
برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن برگزار شد

آموزشي کارگاه جلسه دومین
برنامهریزیاستراتژیکبارویکرد
با )BSC(امتیازيمتوازن کارت
حضورمدیرانارشدموسسههای
تحقیقات، سازمان تحقیقاتی
به کشاورزی ترویج و آموزش
بیوتکنولوژی میزبانیپژوهشکده
96/2/4 تاریخ در کشاورزی

برگزارشد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزی،اینکارگاه
آموزشیدرراستایسیاستهاو

رویکردهایکالنسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیمبنیبربرنامهمحوری
وهماهنگیوانسجامدرتدوینبرنامههادرسطحموسساتدرهشتجلسهطراحی
شدهکهجلسهنخست28فروردینماهدرموسسهتحقیقاتگیاهپزشکیکشوربرگزار
شدهبود.دکترامیرمسعودصابری،عضوهیاتعلمیورئیسگروهتدوینسیاستهاو
راهبردهايسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیدرگفتوگوباروابطعمومی
پژوهشکدهباابرازخرسندیازاستقبالوحضوربیشترمدیرانموسساتتحقیقاتیدر
جلسهدومکارگاهگفت:برنامهمحوریواتخاذرویکردیمنسجمدرتدوینبرنامهها
ازسهسالپیشبهطورجدیدرسازمانمدنظرقرارگرفتهودراینراستابابرگزاری
کارگاهیدراوایلسال94برنامهاستراتژیکسازمانبارویکردکارتامتیازیمتوازندر
سطحکالنسازمانتدوینشد.همچنینازحدودیکسالونیمپیشتدوینبرنامههای
استراتژیکتحقیقاتدرپنجحوزهامنیتغذایی،منابعطبیعیوآبوخاک،ذخایر
ژنتیک،تغییراقلیمومدیریتاقتصادی،اجتماعیوترویجیدردستورکارقرارگرفت.
ویخاطرنشانکرد:باتوجهبهضرورتتدوینبرنامههایراهبردیموسسات
سازمانبراساسبرنامهکلی،برگزاریکارگاههایآموزشیدراینزمینههمدر

دستورکارقرارگرفت.

برنامه کالن طرح مجری
در تحقیقات استراتژیک
اقتصادی، مدیریتی، حوزه
اجتماعیوترویجیسازمان
ترویج و آموزش تحقیقات
کشاورزیتصریحکرد:هدف
آموزش کارگاه برگزاری از
با استراتژیک برنامه تدوین
متوازن امتیاز کارت رویکرد
اول وهله در  که است این
ادامه در و ارشد مدیران
اولیه مبانی با میانی مدیران
برنامهریزیاستراتژیکبیشترآشناشدهوعمالاینکارراتمرینکنندتامقدمهای

برایتدوینبرنامههایاصلیموسساتباشد.
ویدرادامهبابیاناینکهمسائلمبتالبهموسساتتحقیقاتیاغلبپیچیدهبودهو
حلآنهابههمفکریواتفاقنظرمدیراننیازدارد،اظهارداشت:برگزاریچنین
نشستهایآموزشیزمینهایبرایگردهماییمدیرانوهمفکریوتعاملآنها

برایارزیابیبهترمشکالتورسیدنبهراهحلهایموثربرایرفعآنهاست.
دوره و کارگاه جلسه چند برگزاری کهصرف سوال این به پاسخ در صابری
آموزشیبرایمدیرانتاچهحدمیتوانددرروندبرنامهریزیمناسبموسسات
موثرباشدگفت:اگرمدیرانموسساتتاآخردردورهشرکتکنندودرفاصله
مطمئنًا کنند عملی و فکری کار شده مطرح مباحث روی هم جلسات بین
ببرندوحتیاگرحضورفعالیدرجلسات ازآموزشها میتوانندبهرهزیادی
نداشتهیامطالعهوتمرینآنهابههمانچندساعتزمانهرجلسهمحدودباشد
بازهمنفسشرکتدردورهبیتاثیرنیستچوندراینکارگاهصرفًامباحث
عمال هرجلسه دارندطی فرصت بلکهشرکتکنندگان نمیشود مطرح نظری
مهارتهایآموزشدادهشدهراتمرینکنندودرپایانجلسههمهکارهاارزیابی

وبهشرکتکنندگانگزارشمیشود.
استراتژیک برنامههای ویتصریحکرد:کارگاهآموزشیتدوین
بارویکردکارتامتیازمتوازندرقالبمجموعهایهشتجلسه
ایطراحیشدهکهجلساتبهصورتهفتگییایکهفتهدر

میانبرگزارمیشود.
تحقیقات، سازمان راهبردهای و تدوینسیاستها گروه رییس
این آیا که سوال این به پاسخ در کشاورزی ترویج و آموزش
کارگاهمحدودبهمدیراناستیابرایسطوحدیگرنیزدورههای
مشابهیبرگزارخواهدشدگفت:هدفماتوسعههربیشتراین
سازمان حمایت به منوط زیادی مقدار به البته که دورههاست

ومطالبهواستقبالموسساتتحقیقاتیمربوطهاستکه
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بازدید پژوهشگر برجسته موسسه بین المللی تحقیقات دام

دکتــرجیانلیــنهــان،عضــوهیــاتعلمــیموسســهتحقیقــاتبینالمللــیدامو
پروفســورآکادمــیعلــومکشــاورزیچیــنروزدوشــنبهمــورخ96/2/11ضمن
بازدیــدازپژوهشــکدهبیوتکنولــوژیکشــاورزیدرزمینــهژنتیــکگوســفندان
اروپــاوآســیاورونــداهلــیشــدنگوســفنددرایــنمنطقــهدرجمــعمحققــان

پژوهشــکدهســخنرانیکــرد.
بــهگــزارشروابــطعمومــیپژوهشــکده
بیوتکنولــوژیکشــاورزی،دکتــرهــانکه
ــی ــیدربرخ ــاورخارج ــوانمش ــهعن ب
طرحهــایپژوهشــکدههمــکاریدارددر
ســفربــهایــرانازمدیریــتبیوتکنولوژی
کشــاورزیشــمالکشــورنیــزبازدیــدو
ــاتعلمــیو ــااعضــایهی ــکب ازنزدی
محققــانپژوهشــکدهبحــثوتبــادلنظر

داشــت.
پروفســورهــاندرگفتوگــوبــاروابــطعمومــیپژوهشــکدهبــااشــارهبــهاین
کــهازســال2000همزمــانبــاپیوســتنبــههیــاتعلمــیموسســهبیــنالمللــی
ــترک ــیمش ــروژهبینالملل ــکپ ــبی ــادرقال ــیکنی ــاتدامدرنایروب تحقیق
بــافائــووموسســهبــاپژوهشــکدهبیوتکنولــوژیکشــاورزیهمــکاریداشــته
اســتاظهــارداشــت:مــنســالگذشــتههــمازپژوهشــکدهبازدیــدداشــتمو
بــاامکانــاتآزمایشــگاهیومحققــانبســیارخــوبپژوهشــکدهآشــناییدارم

وامیــدوارمکــهایــنهمکاریهــادرآینــدهبیشــترشــود.
ــرا ــتهواخی ــکدهداش ــاپژوهش ــتمریب ــاطمس ــال2000ارتب ــهازس ویک
ــس ــاژنومیک ــطب ــرحمرتب ــکط ــکاریدری ــههم ــوتب ــسازدع پ

ــری ــاطنزدیکت ــیارتب ــاورخارج ــوانمش ــهعن ــیب ــیووحش ــایاهل دامه
ــوژیکشــاورزیدارد،خاطرنشــانکــردکــهیکــیاز ــاپژوهشــکدهبیوتکنول ب
ــتدر ــامقاوم ــطب ــایمرتب ــاییژنه ــرویشناس ــیاخی ــایتحقیقات زمینهه

ــت. ــفنداناس ــفدرگوس ــیمختل ــرایطآبوهوای ــرش براب
ــرایط ــهش ــهب ــاتوج ــت:ب ــانگف ه
ســختآبوهوایــیچیــن،بــابررســی
نژادهــایمختلفگوســفندتعــدادیژن
ــرشــرایط ــهتغیی ــدایمقاومــتب کاندی
ــم. ــاییکردهای ــیراشناس آبوهوای
در هــان دکتــر میشــود، یــادآوری
ــود ــرایتخصصــیخ ــال2000دکت س
ــوم ــیوب ــکمولکول ــتهژنتی رادررش
Lanzhouــژو ــگاهالن ــیازدانش شناس
درکشــورچیــندریافــتکــرد.ویدر
 International Livestock"ســال2001بــهموسســهبینالمللــیتحقیقــاتدام
ــای ــانپژوهشه ــاپیوســتوازآنزم ــیکنی Research Institute"درنایروب

گســتردهایرادرزمینــهپایــشونگهــداریوهمچنیــناصــالحنــژادمولکولــی
دامهــایاهلــی)نشــخوارکنندگانکوچــکوبــزرگ،اســبوطیــور(انجــامداده

ــهاســت. ــنزمین ــردرای ــهمعتب ــشاز140مقال ودارایبی
ــیدرکشــورهای ــیوجهان ــا40پژوهشــکدهمل ــکاریب ــههم ــهتجرب ویک
توســعهیافتــهودرحــالتوســعهرادرکارنامــهخــوددارد،رئیــسآزمایشــگاه
 CAAS-ILRI Joint Laboratory on Livestock and Forage Geneticمشترک

)Resources (JLLFGRنیــزمیباشــد. i

سعیمی کنیمحتیاالمکاندراینزمینهدرخدمتموسساتباشیم.
روابط با گفتوگو در هم دامی علوم تحقیقات موسسه رییس رضایی، دکتر 
عمومیپژوهشکدهباابرازرضایتازمباحثکاربردیومفیدارائهشدهازسوی
مدرسکارگاهاظهارداشت:کارگاهبسیارپرباربودهومباحثجدیدارائهشدهدر
آنبرایشرکتکنندگانکهاغلبآشناییتخصصیباحوزهبرنامهریزیراهبردی
ندارندبسیارجالبومفیداستومیتواندباکمکبهبرنامهریزیهرچهبهتر

سرنوشتموسساتوسازمانراتحتتاثیرقراردهد.
کهچهطور میدهد کنندگان بهشرکت را دید این کارگاه  کرد: ویخاطرنشان
استراتژیکفکروبرنامهریزیکنند.امیدوارمپسازارائهاینآموزشهادرمرحلهبعد

شاهدپیادهسازیآنهادرموسساتدرقالبتدوینبرنامههایراهبردیباشیم.
بیان با نیز آموزشی کارگاه در شرکتکننده مدیران از دیگر یکی کرمی، دکتر
اینکهافزایشقابلتوجهشرکتکنندگاندرجلسهدومکارگاهحاکیازاعتقاد
مدیرانبهاهمیتواثربخشیمباحثطراحیشدهدرکارگاهاستاظهارداشت:

اینکارگاهقطعامیتوانددرجهتدهیوبرنامهریزیبهتردرموسساتتحقیقاتی
سازمانتحقیقاتآموزشوترویجکشاورزیدرراستایششسیاستمحوری

سازمانبسیاراثرگذارباشد.
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تولید کودهای زیسـتی برای صیفی جات گلخانه ای

محققانپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیباجمعآوریوشناسایی400گونه
انواع باکتریبومیازگلخانههاومزارعصیفیجاتکشورموفقبهشناسایی
مختلفیازباکتریهایالقاکنندهرشدگیاهیوممانعتکنندهرشدبیمارگرهای
قارچیشدند.دکتراکرمصادقی،عضوهیاتعلمیبخشبیوتکنولوژیمیکروبی
عمومی روابط به مطلب این اعالم با کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده

پژوهشکدهخاطرنشانکرد:

که کشـاورزی بخـش در شـیمیایی کودهـای و سـموم از گسترده اسـتفاده
تبعـاتزیسـتمحیطـیومخاطـراتبهداشـتیبسـیارزیـادیرابـههمـراه
دارد،ضرورتاستفادهازکودهاوسمومزیستیرابیشازپیشموردتوجه
قراردادهاست.بهطوریکهارزشبازارجهانیعوامـلکنترلزیسـتیدرحـال
حـاضربهحـدود3.3میلیـارددالررسیدهکهساالنه18.8درصدهمرشددارد.
ارزشساالنهبازارجهانیکودهایزیستیهمحدود800میلیوندالربرآورد
شدهاست.دراسنادباالدستیکشورماهمبرتولیـدوافزایـشمصرفکودهـای
زیسـتیوآلـیوهمچنیـنعوامـلکنترلزیستیآفات،بیماریهاوعلفهای
هرزتاکیدشدهاستکهبرایناساسپروژههایمتعددیدرزمینهتولیدکودو

سمومزیستیدردستورکارپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیقراردارد.

توجه با پژوهشکده میکروبی بیوتکنولوژی بخش محققان کرد: تصریح وی
بهحساسیتوضرورتمضاعفکاهشمصرفکودهاوسمومشیمیاییدر
صیفیجاتیمثلخیار،گوجهفرنگیوفلفلدلمهایکهبهدلیلتازهخوریبیش
ازسایرارقامکشاورزیبامشکلبقایایسموموعواملشیمیاییبیماریزامواجه
هستندتولیدکودهایزیستیمورداستفادهدراینمحصوالترادردستورکار
قراردادهاند.درتولیداینمحصوالتخصوصاًگوجهفرنگیوخیارکهبوتههای
آنهامعموالًحدود8الی9ماهدرگلخانهمحصولمیدهندناچاراازکودوسموم
شیمیاییزیادیاستفادهمیشود.استفادهازکودهایبیولوژیکمناسبوبومی
میتواندموجبافزایشحجمووسعتریشهودرنتیجهباالبردنجذبمواد
مغذیموجوددرکودبویژهکودهایدامیشود.همچنینآنزیمهایتولیدشده
توسطباکتریهایمورداستفادهبههضمبهترکودهایآلیمانندکمپوستکمک
میکنند.درمجموعاستفادهازکودهایزیستیراندمانکودهایشیمیاییودامی
مورداستفادهدرگلخانهراافزایشدادهودرنتیجهمیزانمصرفآنهاوهزینههای
ایننهادههاراکاهشمیدهد.باتوجهبهاثراتضدقارچیباکتریهایموجود
درکودهایزیستیاستفادهازآنکشاورزانراازمصرفبیرویهسمومشیمیایی

بهعنوانعاملپیشگیریازبیماریگیاهبینیازخواهدکرد.

صادقیخاطرنشانکرد:درمرحلهنخستطرح400گونهباکتریمختلفاز29
گلخانهصیفیواقعدرسهاستاناصفهان،یزدوکرمانجمعآوریوبررسیشد.

درمرحلهبعدتاثیراینباکتریهابررشدگیاهوافزایشحجمریشهبررسیشد.
مطالعهتاثیرباکتریهایمنتخببرعملکردوکیفیتمحصوالتدرمرحلهبعدانجام
خواهدشد.باکتریهایبومیشناساییشدهمتعلقبهسهجنساسترپتومایسس
)Streptomyces(،سودوموناس)Pseudomonas(وباسیلوس)Bacillus(هستند.
درمرحلهنهاییفرموالسیونوبستهبندیباکتریهابرایافزایشپایداریکودزیستی

درشرایطمحیطیانجامخواهدشد.

ویتصریحکرد:دراینپروژهتالشداریمکودهایزیستیراحسبنیازکشاورزان
دراشکالمتنوعبهآنهاعرضهکنیم.مثالدرموردارقامیمثلخیارکهرشدطولیبوته
چندانمدنظرنیستازباکتریهاییاستفادهمیشودکهاختصاصابهافزایشحجم
ریشهکمککنند.همچنینباتهیهفرموالسیونمناسبامکاناستفادهتوامکودهای

زیستیهمراهباکودهایشیمیاییودامیخواهدبود.

صادقیدرپایانبابیاناینکهاینطرحهاباسرعتخوبیدرحالپیگیری
هستندابرازامیدواریکردکهطیچندماهآیندهنخستینکودهایزیستیتولید
شدهبرایاستفادهآزمایشیدرگلخانههایتجاریدراختیارکشاورزانکشور

قرارگیرد.
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درختی در عملکرد سیب  تحول 
به روش کشت بافت برتر  تولید نهال  از طریق اشاعه دانش فنی 

بـادانـشفنـیتولیدنهالبرتربهروشکشـتبافـت،افزایش30درصدی
درعملکـردسـیبمحقـقشـدوتحولیبـزرگدرعملکردسـیبدرختی

رخداد.

بـهگـزارشروابـطعمومیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبهنقلاز
معاونتپژوهشوفناوریسـازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،
دکتـرخوشخلقسـیمارئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیاعالم
کـرد:دانـشفنـیتولیدنهـالسـیبمالینگازطریقکشـتبافتتوسـط
ایـنپژوهشـکدهایجادشـدودرسـال1389بـهبخشخصوصـیواگذار
شـد.ازآنزمـانشـرکتهایدریافـتکننـدهدانـشفنـیاقـدامبـهتولید
نهالهـایسـالموشناسـنامهدارنمودنـد.ویاضافهنمـودبخشخصوصی
میتوانـدضمـنتولیـدنهالمـوردنیازکشـور،ظرفیتـیرابـرایصادرات
نهـالایجـادنمایـد.بخـشباغبانیکشـور،ازجملـهبخشهاییاسـتکه
دارایظرفیـتبـاالیصادراتیاسـت.خوشخلقسـیماگفـت:بـادانـش
فنـیفـوقمیتـوانبازسـازینهالسـتانهایموجـودراطـی8تـا9سـال
آینـده،کامـلنمـودوتولیـدسـیبکشـوررابـاحفـظسـطحزیرکشـت

موجـود،تـامیـزان2برابـر)افزایشصـددرصـدی(افزایشداد.

رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،درادامـهسـخنانشگفـت:
میانگیـنعملکـرددرکشـورمـاحـدود16/5تـندرهکتـارمیباشـد،اما
میانگیـنعملکـردجهانـی32تـندرهکتـاربـرآوردمیشـود.ویاشـاره
کـرد:عملکـردحاصـلازانتقـالفناوریتولیـدپایههایسـیب"مالینگ-
مرتـون"بـاروشکشـتبافـتدراوایلسـال1395مـوردارزیابـیدقیق
قـرارگرفـت،بررسـیهایاقتصـادیبراسـاسمنافـعاقتصـادیحاصلهدر
باغهایـیکـهازپایههـایتولیـدشـدهازطریـقایـنفـنآوریدرداخـل

کشـورتوسـعهیافتهانـد،انجامشـد.

نتایجاینبررسینشانگرآناستکهقیمتتمامشده ویاظهارداشت:
فنآوریتولیدپایههایسیب"مالینگ-مرتون"ازروشکشتبافتبرای
قابل میباشد. ریال میلیارد وتورم98/5 بهره نرخ محاسبه با پژوهشکده،
ذکراست،کهقیمتتمامشدهفناوریتولیدپایههایسیبمالینگ-مرتون
اضافه با انتظار، از5سالدوره بعد باغداران برای بافت بهروشکشت
کردنبهرهسالیانه،تقریبا1/980میلیاردریالمیباشد،کهدراینمحاسبه

هزینههایتولیدلحاظشدهاست.

اسـکندرزنـدمعـاونوزیرورئیـسسـازمانتحقیقات،آمـوزشوترویج
کشـاورزیدرایـنرابطهاظهارداشـت:تعدادیکمیلیونودویسـت

هـزاراصلـهنهـالسـیب"مالینـگ-مرتـون"ازروشکشـتبافـتبیـن
بهرهبـرداراناسـتانهایآذربایجـانغربیوشـرقیتوزیعشـدهاسـت،که

بهطـورمتوسـطدرهـرهکتارتعـداد1500اصلـه،موردنیازمیباشـد.

زنـددرادامـهسـخنانخـودگفـت:بنابراینتعـدادیکمیلیونودویسـت
هـزاراصلـهنهالتولیدشـده،درسـطح800هـزارهکتارازباغاتسـیب،

درایندواسـتانکشـتشـدهاست.

اسـتانهای در سـیب بـاغ هکتـار هـزار 800 توسـعه بـه توجـه بـا
آذربایجانشـرقیوغربـیبـااسـتفادهازایـنپایههـا،منابـعایـنفنـآوری
ازسـالپنجـمتـادهـم،جمعـًا72میلیـاردریـالبرآوردمیشـود)نسـبت
سـود-هزینـهایـنفنـآوریبـرایبهرهبـردار36میباشـد(.بـهعبـارت
دیگـرمنافـعایـنبهرهبرداریبـراییکباغدارکـهازاینفنـآوریدریک

هکتـاراسـتفادهمیکنـد18میلیـونریـالخواهـدبـود.

قابـلذکـراسـت،کهمقـدارمنافعاولیهبـرایاقتصادملیدرطولیکسـال،
ازناحیـهایـنفنـآوری،عدد2/7میباشـد.بدینشـرحکهبـا1ریالهزینه
درتولیـدایـنفنآوری،2/7ریالسـوداولیـهبهاقتصادملـیتزریقخواهد

شـد)نسـبت36برای5سال(.

بـهایـننکتـهنیـزبایدتوجـهداشـت،کهمقـدارمنافعمحاسـبهشـده،تنها
آثـاراولیـهیکفنآوریاسـت،کهدرواحـدهکتاروبازهزمانیمشـخص
بـهدسـتآمدهاسـت.درصورتـیکهبـاافزایشسـطحبکارگیـریوزمان
بهرهبـرداری،آثـاراولیـه،آثارثانویـهوآثارانباشـتیحاصلهنیزبسـیارزیاد

خواهـدبود.

14

شماره ششم٬ تیر ۱۳۹۶ خورشیدیشماره ششم٬ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی



ورود بیوتکنولوژی به ســرفصل برنامه های ترویج کشاورزی
به کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده همکاری با بیوتکنولوژی مباحث

برنامههایترویجکشاورزیواردمیشود.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکترشاهپسند،قائم
مقاممعاونتترویجسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیبااعالماین
مطلبخاطرنشانکرد:جایمباحثبیوتکنولوژیکشاورزیدرحوزهترویج
خالیاستکهامیدواریمباکمکاعضایهیاتعلمیومحققانبیوتکنولوژی
بتوانیمیافتههاواطالعاتعلمیاینحوزهرادرسطوحمختلف کشاورزی

ترویجیدراختیارکشاورزان،کارشناسانوسایربهرهبردارانقراردهیم.
ویکهدرنخستینجلسهکارگاهآموزشمباحثترویجیدرجمعاعضای
هیاتعلمیپژوهشکدهسخنمیگفتازمحققاناینحوزهدعوتکرددرکنار
انتشارفعالیتهایتحقیقاتیوارائهیافتههایپژوهشیدرقالبمقاالتعلمی
نسبتبهتدویننوشتارهایترویجیجهتارائهمستقیمبهکشاورزانیاکمک

بهمروجانحوزهکشاورزیدرانتقالیافتههایجدیداینحوزهاقدامکنند.
کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ترویج معاونت مقام قائم
خاطرنشانکرد:نهضتیبرایتولیدمحتوابراساسنیازمراکزجهادکشاورزی
دهستانهادرسازمانشکلگرفتهکهبهتهیه100عنواننشریهوهندبوک
ترویجیمنجرشدهاست.امیدواریمامسالدرکتابیافتههایقابلترویج

سازمانشاهدارائهمباحثزیستفناوریکشاورزینیزباشیم.
شاهپسندتصریحکرد:محتوایفنیوتخصصیقابلترویجگستردهوسیعی
ازیافتههایتحقیقاتی)دانشفنیجدید(تادانشبومی،دانشتجربی،دانش
فنیموجودودانشسایرکشورهاراشاملمیشودکهمیتوانآنرامتناسب
باسطحدانش،سنوتحصیالتمخاطباندرقالبمحتوایترویجیازطریق

رسانههایمختلف– متناسبباشرایطمخاطبان–دراختیارآنهاقرارداد.
ویخاطرنشانکرد:متناسبباسطحسوادمخاطبوحجموفشردگیمطالب
میتوانازپوستر،چارت،تکبرگترویجی،بروشور،نشریهترویجی،نشریه

فنی،هندبوکوکتاببرایانتقالمباحثترویجیبهمخاطباستفادهکرد.
شاهپسنددرادامهباارائهتوضیحاتیدرخصوصویژگیهاوکارکردهای
متفاوتاینابزارهایترویجیآموزشهاییرادرخصوصنحوهارائهمناسب

اطالعاتعلمیویافتههایتحقیقاتیازطریقآنهاارائهداد.
اینکارگاهباهدفآموزشعملیتهیهاقالمترویجیدرقالبچندجلسهدر

پژوهشکدهادامهخواهدداشت.

بازدید اختصاصی تعدادی از دانشــجویان گروه 
تهران دانشگاه  کشاورزی 

از بخــش تحقیقات نانوتکنولوژی
دانشجویانمقطعکارشناسیارشدرشتهاصالحنباتاتدانشگاهتهران
کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده نانوتکنولوژی تحقیقات بخش از

بازدیدکردند.

نباتاتمقطعکارشناسی ازدانشجویانرشتهزراعتواصالح جمعی
سرپرستی به تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس ارشد
بخش از بازدید در 96/2/25 تاریخ در رشته این گروه کارشناس
این تجهیزات و اهداف و دستاوردها اهم با نانوتکنولوژیکشاورزی
ترویج و ادارهروابطعمومی .بهگزارش آشناشدند تحقیقاتی بخش
یافتههاطیاینبازدیدخانممهندسملکمحمدیکارشناسآزمایشگاه
نانوتکنولوژیبهتوضیحاتیپیرامونعلمسیتوژنتیکپرداختوتشریح
کردسیتوژنتیکعلمیاستکهبهبررسیساختاروشناساییکروموزومها
میپردازد.ویدرتکمیلتوضیحاتشافزوددرنانوتکنولوژیبااستفاده
ازنانوذراتورنگهایفلورسنتمیتوانبهرنگکردنقسمتهای
مختلفکروموزمپرداختتاازاینطریققسمتهایجابهجاشدهو
یاناهنجاریهایکروموزمیقابلشناساییشوند.دربخشدومبازدید
نانوتکنولوژی تحقیقات بخش دیگر کارشناس هادیان مهندس خانم
کشاورزیتوضیحاتتکمیلیدرراستایتجهیزاتمیکروسکوپیبخش
یافتهها ترویج و عمومی روابط اداره با مصاحبه در وی نمود. ارائه
انواع با آشنایی دادیم ارائه دانشجویان به که توضیحاتی در افزود
کانفوکال، فلورسنت، اپتیکی، میکروسکوپهای نظیر میکروسکوپها
الکترونیومیکروسکوپنیرویاتمی)AFM(شرحدادهشد.ویادامه
AFMدادهرچنددربخشنانوتکنولوژیتنهادومیکروسکوپاپتیکیو
موجودمیباشداماسعیشدبادرمعرضنمایشگذاشتننمونههای
اسکنشدهازاینتجهیزات،دانشجویانراازنزدیکبانحوهبزرگنمایی

دراینمیکروسکوپهاآشناکنیم.
گفتنیاستدانشجویانمذکورپسازاینبازدیدضمنابرازخرسندی
رادر نانوتکنولوژی بازدید،تجهیزاتموجوددربخش از ورضایت

سطحباالیتحقیقاتدانستند.

شماره ششم٬ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی
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دالیاداودی،دانشآموزنخبهکرجیوفرزندشایستهدکترداریوشداودی

عضوهیاتعلمیبخشنانوتکنولوژیکشاورزیپژوهشکدهبیوتکنولوژی

کشاورزیدرکنفرانسبینالمللیدانشمندانجواندرآلمانموفقبهکسب

نشانبرنزاینرقابتهاشد.

بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دالیاداودی

دانشآموزسالسومرشتهریاضیدبیرستانفرزانگان1کرجباارائهپروژهای

Green Nanotechnology Approach in“باعنوان

شرکت و  ”Manufacturing of CaCo3 Nanoparticles from Eggshell

درکنفرانسدانشمندانجوان2017کهاواخرفروردینماه1396درشهر

اشتوتگارتآلمانبرگزارشدهبودباارائهطرحینودرحوزه"نانوفناوری

سبز"دربخشمحیطزیستبیستوچهارمیندورهکنفرانسدانشمندان

جوان،موفقبهکسبایننشانشد.

دراینپروژهبرگزیده،پوستتخممرغبهعنوانیکمادهخامبیارزش

ورهاشدهدرطبیعتبهمادهایباارزشافزودهبسیارباالتبدیلمیشود

کهعالوهبرکاربردهایغذاییوصنعتیفراواندرزمینهنانوپزشکینیزبه

عنوانناقلدارودرسیستمهایدارورسانیهدفمندکاربرددارد.

Brain(دالیاداودیپیشازایننیزدرمسابقهدانشآموزیعلوماعصاب

Bee(کهاسفند1393دردانشگاهتربیتمدرسبرگزارشدهبودوهمچنین

تیم باحضور31 ماهگذشته آبان که ریاضیاتشهری پیکار دوره دومین
سهنفرهدردانشگاهصنعتیشریفبرگزارشد،موفقبهکسبعناوینبرتر

کشوریشدهاست.

کسبرتبهدومنخستینجشنوارهدانشآموزیزیستفناوری1390در
بخشمقالهتحلیلینیزازدیگرافتخاراتملیایننوجوانخانوادهپژوهشکده

بیوتکنولوژیکشاورزیاست.

علوم زمینه در مسابقهای ،)ICYS( جوان دانشمندان بینالمللی کنفرانس 
کامپیوتر علوم و زیست، محیط زیستی، علوم فیزیک، ریاضی، شامل پایه
استکههرسالهبهصورتدورهایدرکشورهایمختلفبرگزارمیشود.
نوجوانانردهسنی14تا18سالمیتواننددراینکنفرانسشرکتکنندو
پروژههایارائهشدهایدراینکنفرانسبرگزیدهمرحلهکشوریمیباشند
کهجنبهنوآوریداشتهباشند.ایرانازسال2010دراینکنفرانسحضور

داشتهاست.

دربیستوچهارمیندورهکنفرانسدانشمندانجوانICYS(2017(کهدر
بخشهایمختلفازجملهمهندسی،ریاضی،کامپیوتر،فیزیک،علومزیستی
ومحیطزیستوباحضور27کشوربرگزارشد،تیمایراندرمجموعها

پسازآلمانرتبهدومراکسبکرد.

کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو  فرزند 
درخشید 2017 خوش  دانشمندان جوان  بین المللی  کنفرانس  در 
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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.

واردات کاهش12 میلیون دالری 
واگذاری دانش فنی و  ایجاد  از طریق  تیوبر سیب زمینی  مینی 

دانـشفنـیتولیـدمینیتیوبـرسـیبزمینیدرداخـلکشـورتاکنـون29
میلیـوندالرصرفهجویـیارزیبـههمـراهداشـتهویکـیازمهمتریـن
عوامـلموثـردرافزایـشسـالمتوتولیدسـیبزمینیبااسـتفادهازغده

بذریسـالمومناسـبشـناختهشـدهاسـت.
بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیایـرانبـهنقـل
ازمعاونـتپژوهـشوفنـاوریسـازمانتحقیقـات،آمـوزشوترویـج
کشـاورزیدکتـرخـوشخلـقسـیمارئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولـوژی
کشـاورزیاظهارداشـت:تولیدمینیتیوبرسـیبزمینییکـیازمهمترین
عوامـلموثـردرسـالمتوافزایـشتولیدسـیبزمینیبااسـتفادهازغده
بـذریسـالمومناسـباسـتکهبنـابهگفتـهکارشناسـانکشـاورزیتا
30درصـدبـرمیـزانتولیـدسـیبزمینیکشـورتاثیـرگـذاربودهاسـت.
تولیـدغـدهبذریدرکشـورموجبشـدهاسـتتـاضمـنجلوگیریاز
خـروجمقدارمتنابهـیارزازکشـور،ازوروداحتمالیآفاتوبیماریهای

قرنطینـهاینیـزممانعـتبهعمـلآید.
رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیگفت:درسـالهایگذشـته
بـذرسـیبزمینیازکشـورهایخارجـیواردمیشـد،امـادرسـالهای
اخیـر،تولیـدغـدهبـذریایـنمحصـولدرداخـلکشـورمنجربـهقطع

وابسـتگیبهکشـورهایخارجیشـدهاسـت.
ویگفـت،سـیبزمینیبـهعلتتکثیررویشـی،یکیازگیاهانحسـاس
بـهانـواعبیماریهـایگیاهـیبـامنشـاویروسـیاسـتکـهابتالبـهاین

بیماریهـاسـببکاهـشعملکرددرواحدسـطحمیشـود.
الزمبـهتوضیحاسـتکهبـهغدههایحاصلازکشـتبافـتگیاهچهها

وکشـتدرونشیشـهوگلخانه،مینـیتیوبریاریزغدهگفتهمیشـود.
درادامـهایـنگـزارشدکترزندمعـاونوزیرورئیسسـازمانتحقیقات،
آمـوزشوترویـجکشـاورزیاضافـهنمـود:ازجملـهمزایایبسـیارمهم
دانـشفنـیتولیـدمینیتیوبـردرداخلکشـور،ممانعتازخـروجبیش

از29میلیـوندالرارزبـهخارجازکشـورواشـتغالبـهکاربیشاز200
نفـرافـرادتحصیلکـردهدردوبخـشآزمایشـگاهوگلخانـه)118نفـر
کارشـناسدربخـشآزمایشـگاهو82نفـردربخـشگلخانه(میباشـد.

زنـدبـااشـارهبـهآثـاراقتصـادیفنـاوریمینـیتیوبـراضافـهکـرد:بذر
تولیـدشـدهطـیسـالهای94-83مقـدار5/8میلیـونکیلوگـرمبـوده
اسـت.ارزشاقتصـادیحاصـلازمابهالتفاوتهزینهتمامشـدهتولیدات
داخلـیوهزینـهارزیالزمبـرایوارداتهمیـنمقـداربذرتولیدشـده،
بیـشاز286میلیـاردریـالمیباشـدکـهدرنهایـتبـهنفـعاقتصـادو
اشـتغالدربخـشکشـاورزیبودهاسـتوطیمـدت10سـال،بهطور
میانگیـنحـدودسـهمیلیونودویسـتوپنجاههزاردالردرسـالصرفه
جویـیارزیصـورتگرفتـهاسـت.ویدرادامهبهمقداربـذرموردنیاز
سـاالنهکشـوراشـارهکردکـهبـراسـاسآمـاروارداتسـال1383مقدار
4000تـنمی--باشـد.تولیدغده هایبذریگواهیشـدهازسـال1383
تـا1394تقریبا5برابرشـدهاسـت.رئیسسـازمانتحقیقـات،آموزشو
ترویـجکشـاورزیهمچنیـناعالمکرد:اگـرحداقلافزایشمقـدارتولید
رابـرایسـالهایآینـدهدرنظـربگیریـم،درسـال1400ازنظـرتولیـد
مینـیتیوبـرسـیبزمینـیتقریبـاخـوداتـکاخواهیمشـد،کهسـاالنه8
میلیـوندالرمعـادل24میلیاردتومانصرفهجوییارزیخواهیمداشـت.
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دانشجویان توانمند سازی  بزرگ  گام  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  با  آشنایی 
طبـقروالمعمـولومطابـقتقویـمآموزشـیدانشـکدههایکشـاورزی
کشـور،پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدراردیبهشـتمـاهواوایـل

خردادمـاهجـاریمیزبـانگروههـایمختلـفدانشـجوییبـود.

20 کشـاورزی، بیوتکنولـوژی پژوهشـکده عمومـی روابـط گـزارش بـه
اردیبهشـتمـاهگروهـیازدانشـجویانمقطـعکارشناسـیرشـتهزراعـت
واصـالحنباتـاتدانشـگاهصنعتـیاصفهـانبـاحضـوردرپژوهشـکدهاز

بخشهـایمختلـفتحقیقاتـیبازدیـدکردنـد.

23اردیبهشـتمـاههـمپژوهشـکدهمیزبـانهشـتنفـرازدانشـجویان
دکتریرشـتهبیوتکنولوژیکشـاورزیدانشـگاهفردوسـیمشـهدبودکهبه

سرپرسـتیدکتـرعلیرضـاسـیفیازپژوهشـکدهبازدیـدکردند.

دکترسـیفیکهسرپرسـتیمدیریتبیوتکنولوژیکشـاورزیمنطقهشـرقو
شـمالشـرقکشور)مشـهد(رابرعهدهدارددرگفتوگوباروابطعمومی
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیگفـت:هـدفازانجـامایـنبازدیـد
آشـناییدانشـجویانبـاپـروژههـایمختلـفوقابلیتهـاوپتانسـیلهای
بیوتکنولـوژیکشـاورزیمـیباشـدکـهبـهدانشـجویانکمـکمیکنددر
انتخـابموضـوعپایـاننامـههـایخـودهوشـمندانهعمـلکننـد.ازآنجا
کـهپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدرایـنحـوزهازجایـگاهاولیا
دومدرسـطحکشـوربرخـورداراسـتمسـلماامکانـاتوتجهیـزاتمورد
اسـتفادهدرایـنمجموعـهدرسـطحباالیـیقـرارداردکـهسـببمیشـود

دانشـجودیـدوسـیعومتفاوتـیبـهبیوتکنولوژیپیـداکند.

ویهمچنیـنابـرازامیـدواریکـردپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی
مشـهدطـیماههـایآینـدهبـهطـورجـدیورسـمیراهانـدازیشـود.

سرپرسـتمدیریـتبیوتکنولـوژیکشـاورزیمشـهددرپایـاناضافهکرد:
درایـنتـورعلمـیدوروزهبازدیدهاییازبخشژنتیکموسسـهتحقیقات
اصـالحوتهیـهنهالوبذر،موسسـهکنتـرلوگواهیبذر،پژوهشـگاهملی
مهندسـیژنتیـک،موسسـهگیـاهپزشـکیوبـاغگیاهشناسـیچیتگـربرای

دانشـجویانتدارکدیدهشـدهاسـت.

27اردیبهشـتمـاههـمتعـداد30نفـرازدانشـجویانرشـتهبیوتکنولوژی
کشـاورزیدانشـگاهشـهیدمدنیآذربایجـاندرمعیتدکتـرپژوهنده،مدیر

گـروهبیوتکنولوژیکشـاورزیدانشـگاهازپژوهشـکدهبازدیـدکردند.

درایـنبازدیـدکـههمزمـانبـاروزروابـطعمومـیوارتباطـاتصـورت
گرفـتدانشـجویانپـسازورودبهپژوهشـکدهومشـاهدهفیلـممعرفیو
ارائـهتوضیحـاتکارشـناسادارهروابـطعمومـیوترویـجیافتههـاازدو

بخشتحقیقاتیکشـتبافتوسـلولومهندسـیژنتیکوایمنیزیسـتی
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبازدیـدوازنزدیـکبـااهـموظایف

دوبخشآشـناشـدند.

بازدیـدازاتـاقرشـد)فیتوترون(وگلخانهکشـتمحصـوالتتراریختهاز
دیگـربرنامههـایاینبازدیـدبود.

عمومـی روابـط بـا مصاحبـهای طـی بازدیـد پایـان در پژوهنـده دکتـر
پژوهشـکدهضمنتشـکرازفراهمشـدنزمینههایاینبازدید،پژوهشـکده
راقویتریـنوبزرگتریـنمرکـزبیوتکنولوژیکشـاورزیجمهوریاسـالمی
ایـرانعنـوانوبـامفیـدتوصیفکـردنبازدیددانشـجویانازپژوهشـکده

چنیـنبازدیدهایـیراازضرورتهـایدانشـجویانایـنرشـتهخوانـد.

مدیـرگـروهبیوتکنولـوژیدانشـگاهآذربایجـاندرپایانباتأکیـدبراهمیت
ایـنمجموعـهعلمـیبـرایاقتصـادکشـور،مراکـزعلمـیبیوتکنولـوژی
کشـاورزیکشـورراازبارزتریـننقـاطقـوتایـنعلـموازسـرمایههای
کشـوربرایامیددهیبهآیندهسـازانکشـورکهاینرشـتهرابرایتحصیل

برگزیـدهاند،برشـمرد.

درادامـهبازدیدهـایدانشـجویی،10نفرازدانشـجویانکارشناسـیارشـد
امـامخمینـی)ره(قزویـنهـم30 بینالمللـی نباتـاتدانشـگاه اصـالح
اردیبهشـتمـاهبـهسرپرسـتیدکتـرراحلـهخادمیـان،عضـوهیـاتعلمی 18
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دانشـگاهازپژوهشـکدهبازدیدکردند.دانشجویانپسازاستماعتوضیحاتی

دربـارهاهدافوفعالیتهایپژوهشـکدهازبخشهـایتحقیقاتیفیزیولوژی

مولکولـی،کشـتبافـتوسـلول،بیوتکنولـوژیمیکروبـی،نانوتکنولوژی،

زیستسـامانههاوسـالنفیتوترونهایپژوهشـکدهبازدیدکردند.

دکتـرخادمیـانطـیسـخنانیدراینبازدیدبـابیاناینمطلبکـهامکانات

واسـاتیدبرجسـتهپژوهشـکدهبیوتکنولوژيکشـاورزی،اینپژوهشکدهرا

بـهقطـبعلمیکشـوردرزمینـهبیوتکنولوژیکشـاورزیوشـاخصمهم

نیازسـنجیعلمیدانشـجویانمقاطعکارشناسـیارشـدودکتریرشـتههای

مرتبـطکشـاورزیتبدیـلکـردهاسـت،افـزود:پژوهشـکدهبیوتکنولـوژی

کشـاورزیدارایفعالیتهـاوامکانـاتمنحصـربـهفـردیاسـتکـهالزم

اسـتدانشـجویانبـهدلیـلانتخابـیکـهدرآینـدهخواهنـدداشـتبـااین

مرکـزمهمعلمیآشـناشـوند.

آخریـنگروهـیکـهپیـشازمـاهمبـارکرمضـانامسـالازپژوهشـکده

بازدیـدکردنـدگروهی10نفرهازدانشـجویانکارشناسـیزراعتواصالح

نباتـاتدانشـگاهرامیـنخوزسـتانبودنـدکـهاولخردادمـاهبهسرپرسـتی

دکتـرموسـویازبخشهـایتحقیقاتیفیزیولـوژیمولکولی،کشـتبافت

وسـلول،مهندسـیژنتیـکوایمنـیزیسـتی،بیوتکنولـوژیمیکروبـیو

زیسـتشناسـیسـامانههـابازدیـدکردند.

دکترموسـویدرپایاناینبازدیدضمنتشـکرازمدیرانپژوهشـکدهبابت

فراهـمکـردنامـکانایـنبازدیـد،اظهـارداشـت:امکانـاتوفعالیتهـای

پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدرحـدیاسـتکـهآشـناییبـاآنها

بـرایهمـهدانشـجویانومتخصصـانایـنحـوزهورشـتههایمختلـف

کشـاورزیمفیداسـت.

خوزسـتان رامیـن دانشـگاه کشـاورزی دانشـکده علمـی هیـات عضـو

خاطرنشـانکـرد:بیوتکنولـوژیکشـاورزیرشـتهاینوپـاوتـازهورودبـه

دانشـکدهکشـاورزیرامیـناسـتکـهبـهتازگـیجایـگاهخـودشرادر

اسـت. پیـداکـرده تحقیقاتـی آزمایشـگاههای

ویادامهدادطیدوسـالگذشـتهدانشـگاهرامیناقدامبهجذبدانشـجو

درمقطعکارشناسـیارشـدبیوتکنولوژیکشـاورزیمیکندکـهامیدواریم

ایـنحرکتدرحلمعضالتجدیاسـتانخوزسـتانمفیدباشـد.

دکتـرموسـویادامـهدادازآنجاکهبیوتکنولوژیرشـتهایجدیـددرگروه

کشـاورزیدانشـکدهکشـاورزیدانشـگاهرامینمیباشـد،هنوزپروژههای

جـدیدرایـنزمینـهآغـازنشـدهاسـتامـاامـروزهپروژههـایکالنبـا

ترکیـباصـالح،زراعـتوبیوتکنولـوژیمیتوانددرکشـوربسـیارنتیجه

بخـشباشـندوچهبسـاجـدادرنظرگرفتـنهریکازآنهـاباعثتوقف،

افزایـشهزینـهوبـینتیجهمانـدنکارهایتحقیقاتیشـود.

مـدرسدانشـگاهخوزسـتانبـااشـارهبـهمعضـلجدیاسـتانخوزسـتان

کـهآلودگـیهـواوریزگـردهاهسـتنداظهارداشـت:مـیتوانبـااصالح

گیاهـانبومـیاسـتانوافزایـشکاشـتنهـالوگیاهـانمقاومبهخشـکی

وشـوریوبـااسـتفادهازفنآوریهـاینویـننظیـربیوتکنولـوژی،تنفس

سـالمرابـهریههـایمـردمایـناسـتانبازگرداند.بـهعقیدهویبااسـتفاده

ازفنـاوریزیسـتیمیتـواندرراسـتایحـلمشـکالتاسـتانخوزسـتان

نظیـربیابـانزدایـی،جلوگیـریازفرسـایشخـاکوکنتـرلریزگردهـاکه

مسـتقیمًابـاسـالمتیمردمشـهرمرتبطهسـتنداقـدامکـرد.ویدرپایانبا

تأکیـدبـراینکـهبرخـیگیاهـانبومیخوزسـتاننظیرنخـل،کنـاروانجیر

معابـدازارزشاقتصـادیباالیـیبرخوردارندگفت:انتظـارمیرودمحققان

عرصـهکشـاورزیازروشهـاینویننظیرکشـتبافتومهندسـیژنتیک

درجهـتافزایـشسـطحتولیدوکشـتمحصـوالتمقاومبهآفـاتودر

نهایـتافزایـشسـرانهفضایسـبزشـهریدرایناسـتانبهـرهگیرند.
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نقش روغن خرما در پاکســازي محیط زیست
تهیه کننده: رزیتا مظلومی اسکویي

درخـتخرمـایکـيازقدیميترینمحصوالتشـناختهشـدهمي باشـدکه
بیـشاز5000سـالموردکشـتقرارگرفتهاسـت.امروزهخرمـامهمترین
محصـولبینالمللـياسـتکـهدرمناطـقوسـیعيازپاکسـتانتـاتانزانیـا
زراعـتوبـهبازارهـايسراسـرجهـانصـادرميشـود.ایـنمحصـولدر
فرهنـگسـومریباسـتانیبیـنالنهریـن،بیـنرودخانههایدجلـهوفرات
کـههـماکنـوندرمناطـقعـراقوسـوریهدرگیرجنگميباشـد،بسـیاربا
ارزشبـودهاسـت.میـوهخرمـاحاوییکهسـتهبزرگاسـتکـهبهطور
معمـولدورانداختـهميشـودوبـهطـورسـنتیدرخاورمیانـهجمعآوری

شـدهوبـرایتغذیـهدامویـاسـاختمهرههـایتزئینیبـهکارميرود.
هسـتهخرمـامیتوانـددرجهتحلیکمشـکلجدی،درسراسـرجهان
بـهخصـوصدرمناطـقدرگیـرجنگماننـدعراقوسـوریهمورداسـتفاده
قـرارگیـرد.هسـتهیخرمـاحـاویمقادیـرکـماماقابـلتوجهـیازروغن
ميباشـدکـهمیتوانـدتحتفشـاراسـتخراجشـود.ایـنروغـندرفرآیند
سـاختصابـونوسـایرمحصـوالتآرایشـياسـتفادهميشـود.دریـک
طـرحمشـترکبیـنسـوریه،فرانسـهودانشـگاهوالـزجنوبـي،ایـنروغن
برایپاکسـازيمحیطزیسـتازموادسـميپیشـنهادشـدهاسـت.محققان
ایـنتحقیـقرادرراسـتايحـذفمـوادسـميبـهنـامدیواکسـینهاکهبه
دلیـلآلودگيهـايصنعتـيوجنـگدرآبنهرهـاوخـاکتجمـعميیابد

آغـازنمودند.
شـاید و هسـتند صنعتـی فرآیندهـای جانبـی محصـوالت دیوکسـینها 
مشـهورترینمادهشـناختهشـدهازجنگویتنامدردهه1960بهدلیلاسـپري
مقادیـربسـیارعظیمـیازعلـفکشـيبـهنـام"عامـلنارنجـی"بـهمنظور
حـذفپوشـشگیاهیدرآنمنطقهميباشـد.متأسـفانهفرموالسـیونعامل
نارنجـیدارايمقـدارزیـاديدیواکسـینبـودکهمنجـربهتلفـاتزیادیاز
مـردمدراثـربیمـاریونقـصمـادرزاديشـدکهامـروزههمادامـهدارد.

درحـالحاضـردیواکسـینتولیـدشـدهبـهروشصنعتـي،دربسـیاریاز
مناطـقجهـانبـهطورگسـتردهایوجـودداردکـهازطریـقدام،ماهیویا
آبآشـامیدنیدرمناطـقآلـودهبهزنجیرهغذاییانسـانواردميشـود.این
مـادهدربـدنانسـانتجمـعودرنهایـتمنجـربهمشـکالتتولیـدمثلي،

رشـدونمـو،آسـیببهسیسـتمایمنیبدنوسـرطانميشـود.
یکـیازبزرگتریـنمشـکالتدرتـالشبرایحـذفدیوکسـینازمحیط،
خاصیتنامحلولیوماندگاریشـدیددرآبميباشـدکهمانعيدرجهت
شستشـويایـنمادهاسـت.محققاندریافتندکهدرهسـتهخرمـا،روغندر
سـاختارهايبسـیارپایـداربهصـورتقطـراتچربیمحصورميباشـدکه
ایـنقطـراتنیـزتوسـطیـکالیـهازپروتئینهایخاصـياحاطهشـدهاند
کـهآنهارابهشـکلامولسـیونبسـیارپایـداردرميآورد.اعتقـادبراین
اسـتکـهایـنامولسـیونروغنیممکناسـتدیوکسـینراجذب

وبـهصـورتکارابـهعنـوانآهـنرباهـايمولکولـيبرايحـذفآنهااز
محیطزیسـتعمـلکند.

چالـشاولدرایـنزمینـهاسـتحصالقطرههـايچربـیازدانههایسـخت
خرمـاقبـلازاسـتخراجقطـراتچربـيبـهفـرمامولسـیونخامـهايبـود.
بنابرایـندانـههـادرآببـهمـدتدوهفتهخیسـاندهشـدندتانرمشـوند.
درمرحلـهبعـد،اینامولسـیونبـهمخلوطآب/حـاللحـاويرایجترینو
سـمیتریندیوکسـین)TCDD(اضافـهشـد.نتایجحاصلبسـیارچشـمگیر
وبیـشازانتظـاربـود.ظـرفیکدقیقـه،تقریباهمـهدیوکسـینازمحلول

زدودهوبـهداخـلقطـراتچربـیجذبشـدهبود.
ایـنشـروعيبرايماههاتحقیقاتفشـردهتوسـطآزمایشـگاههایمربوطه
درسـوریه،فرانسـهوانگلسـتانبـود.بـهخاطـرجنـگجـاریدرسـوریه
امـکانمالقـاتحضوریمیسـرنبـودومحققاندمشـقيباکمبـودامکانات

وتجهیـزاتمواجـهبودند.
اکنوناینپژوهشـگرانعالقمندبهکاربردهايعملیاینفرمبیوتکنولوژي
زیسـتمحیطـيهسـتند.ایـدهاسـتفادهازایـنروشميتوانـددرمـزارع
پـرورشماهـیکـهسـطوحباالیـيازدیوکسـیندرآبهـایسـاحلیدر
مقایسـهبـااقیانوسهـاوجـوددارد،عمليشـدهودرنهایـتازتجمعقابل
توجـهآندرماهـیوصدفجلوگیريشـود.درایـنروشآبمیتوانداز
طریـقکارتریـجحـاویامولسـیونقطرههايچربیهسـتهخرمـابهمنظور

حذفدیوکسـینعبوردادهشـود.
امیـداسـتازایـنفـنآوريدرکوتـاهمدت،درراسـتايپاکسـازيتعداد
زیـادیازسـایتهایآلـودهدرمناطقجنـگزدهودربلندمـدتبهعنوان
تیمـارزیسـتيدرجهتمقابلهباموادسـميدرسراسـرجهـانبهکارگرفته
شـود.شـایددانههـايخرمـاحتـيمفیدتـرازآنـيباشـندکهگذشـتگانما

ميکردند. تصـور
http://theconversation.com :منبع
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تهیه کننده: مریم رویان

)FAO(وسازمانجهانی میالدی،سازمانخواروبارجهانی درسال2001
بهداشت)WHO(،پروبیوتیکهارااینگونهتعریفکردند:"ریزسازوارههای
زندهایکهاگردراندازههایکافیتجویزشوند،اثرسودمندیرویتندرستی

میزبانخودمیگذارند".
سودمندیپروبیوتیکهادرصنعتدام،طیوروآبزیانثابتشدهاست.از
آنجائیکهاستفادهازآنتیبیوتیکهابهعنوانمحرکرشددرصنعتدامپروری
کنندهترین امیدوار از یکی عنوان به پروبیوتیکها است، گردیده ممنوع
ابزارهایموجودبرایمبارزهباعواملبیماریزاوبهبودعملکردداممطرح
میباشند.سازمانجهانیبهداشت)WHO(وسازمانپایشوپیشگیریاز
بیماری)CDC(درسال2014هشداردادهاندکهمقاومتآنتیبیوتیکی،یکیاز
مهمترینتهدیدهابرایتندرستیانساندرسراسرجهاناست.امروزهگستره
بزرگیازریزسازوارههایپروبیوتیکیباروندفعالیتمتابولیکیگوناگون،
. دارند وجود جهان بازار طیوردر و دام تغذیه درصنعت بهرهگیری برای
مکملهایپروبیوتیکیباایجادیکفلورمیکروبیسالم،میتواننددرتغذیه

دام،طیور،آبزیانوزنبورعسلسودمندباشند.باافزودنپروبیوتیکهابه
غذایاآبباکتریهایسودرساندررودهجایگرفتهوکلونیزاسیونعوامل
بیماریزاکاهشمییابد.ازعواملیکهمیتواندنتایجمتفاوتحاصلازکاربرد
پروبیوتیکهاراتوجیهنماید،گونهوسویهیریزسازوارهاست.پسدوراز
ذهننیستکهسویههایباکتریاییتازهیافتشدهازدستگاهگوارشدامهای
بومیایران،بهمنظوربکارگیریدرصنایعمربوطهدرکشوربهینهتربودهوبه

بهرهوریبیشتربیانجامند.
درهمینراستاپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیایران-منطقهشمالکشور
طرحیدردستانجامدارد.دراینطرحابتداپسازجداسازیوشناسایی
سویههایباکتریاییپروبیوتیکیازدستگاهگوارشدام،طیور،آبزیانوزنبور
عسلایرانویژگیهایپروبیوتیکیاینباکتریهادرشرایطبرونتنبررسی
میشود.پسازآنعملکردباکتریهایمنتخبومطلوبحاصلازآزمایشات
برونتندرشرایطدرونتنارزیابیشدهوباکتریهایمطلوببرایاستفاده

درفرموالسیونمکملپروبیوتیکیجدیدمعرفیمیشوند.

تغذیه برای  جدید  پروبیوتیکی  مکمل های  تولید 
،آبزیان و حشرات صنعتی دام ، طیور 

به کارگیری باکتریوفاژهای برنامه ریزی شــده
برای مقابله با بیماری کلی باســیلوز در طیور

تهیه کننده: سید محمد فرهاد وحیدی

بیمـاریکلـیباسـیلوزیکـیازبیماریهـایشـایعواحدهـایپـرورش
مـرغگوشـتیبودهکـهبواسـطهمقاومـتباکتریایـیواسـتفادهبیرویهاز
داروهـاطـیسـالیانمتمـادیبروزایـنبیماریاکثـراًدرمرغداریهاشـایع
بـودهو آن پاتوژنیـکعامـلاصلـی )E.coli( اشریشـیاکلـی میباشـد.
بررسـیهانشـاندادهکه10تـا15درصدازکلیفرمهـایرودهایپرندگان
متعلـقبـهسـروتیپهایبیماریـزاهسـتند.باکتریهـایE.coliموجوددر
محیـطرودهپرنـدگان،تـوانبالقـوهانتقـالآلودگـیبیـنانسـانوحیوان
ازطریـقمـوادغذایـیرانیـزدارنـد)zoonotic potential(.ایـنبیمـاری
خسـارتهایاقتصـادیجـدیبهصـورتبیاشـتهایی،عـدموزنگیری
مناسـب،افزایـشضریـبتبدیـلودرنهایتمـرگومیر)حذفالشـه(
بـهپـرورشدهندگانطیـورواردمیکنـد.افزایشتهدیدمقاومـتپاتوژن
بـهآنتیبیوتیکهـادرصنعـتطیورنیـازبهتوسـعهاسـتراتژیهایجدید
ضـدمیکروبـیدارد.درمـانفـاژی)Phage therapy(بـهعنـوانیکـیاز
موثرتریـنروشهـابـرایحـلمشـکلمقاومـتبـهآنتیبیوتیـکمطـرح

شـدهاند.

یـکاسـتراتژیژنتیکـیقابـلبررسـی،حسـاسکـردنباکتریهـابـه
آنتـیبیوتیکهـاوکشـتنانتخابـیباکتریهـایمقـاومبـهآنتیبیوتیـک
میباشـد.درایـناسـتراتژی،ازتکنولـوژیCRISPR/Casوپتانسـیل
اندونوکلئازهـایمهندسـیشـده،بـهعنـوانآخریـنابزارشـناختهشـده
بـرایویرایـشهـدفدارژنـوم،اسـتفادهمیشـود.ازفاژهـایمعتـدل
ژنـوم داخـل بـه CRISPR/Cas سیسـتم انتقـال بـرای )temperate(
باکتریهـایمقـاومبـهآنتی بیوتیـکوهمچنیـنازفـاژلیتیـکT7بـرای
کشـتنباکتریهـایحسـاسنشـدهاسـتفادهمیشـود.ژنهـایدخیلدر
ایـنسیسـتمبـههمـراهژنهایمقـاومبـهآنتیبیوتیـکهایمـوردنظر
)تتراسـایکلین،سـولفادیمتوکسـینتـریمتوپریـم،انروفلوکساسـینو
...(کـهاطالعـاتتوالـیآنموجودمیباشـد،برایطراحـیSpacersو
اسـتفادهازآندرسیسـتمCRISPR/Casبهـرهگرفتـهمیشـود.فاژهـای
طراحـیشـدهبدیـنصـورت،ممکـناسـتبـهصـورتشـویندهویـا
اسـپریبـرایتیمارکردنبسـترسـالنهاوتبدیـلباکتریهـایمقاومبه
حسـاسبـرایافزایـشکارآیـیآنتـیبیوتیکهـایمصرفیبـهکاررود.
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پیشرفتهایبیوتکنولوژیزیادیدردستکاریگلهایمهمتجاریانجام
است. شده متنوعی زینتی گیاهان الینهای توسعه موجب که است شده
به وابسته بیوسنتزی مسیرهای تنظیم که میدهد نشان وضوح به دادهها
خصوصیاتیمانندتولیدرنگدانه،مورفولوژیگلوتولیدعطرامکانپذیرو
قابلپیشبینیاست.علیرغماهمیتزیاد،تعدادکمیازواریتههایمهندسی
شدهدرگیاهانزینتیدرمزرعهموردآزمونقرارگرفتهاست.امروزهتولید
گیاهان از تجاریعمدهحاصلشده عنوانسود به رنگهایجدیدگل
اهمیت درگلها دیگر اماصفات است. گرفته قرار توجه مورد تراریخته
به دادهاند. اختصاص بهخود را باالتری تجاری پتانسیل و دارند بیشتری
جزمعماریجدید،ایجادرنگهایگلاصالحشدهگزارشکمیازانتقال
موفقیتآمیزدیگراختصاصاتباغیارزشمندگزارششدهاست.تالشهای
دیگربیوتکنولوژیمرتبطباافزایشگلوالقاگل دهیزودهنگامهمراهبا
تغییردرآناتومیومورفولوژیموردبحثقرارگرفتهاست.صنعتباغبانی
گیاهان امروزه است. یافته آشکاری تحول زینتی گیاهان بهسهم توجه با
زینتیمختلفبهشکلوسیعیدرباغبانیخانگی،محوطهسازیحرفهایو
گلهایشاخهبریدهمورداستفادهقرارمیگیرند.محصوالتگیاهیوگیاهان
زینتیدرسطحجهانمعاملهمیشوند.باتوجهبهنیازهایدرحالافزایش،
صنعتگیاهانزینتیبهواریتههایجدیدبرایتغییردرصفاتبرجستهای
و تنش به تحمل رنگدانهها، آناتومی، ،صفات گل رنگ بهبودی ازجمله
مقاومتبهبیمارینیازدارد.تغییرصفاتدرگلهاتوجهویژهایرامیطلبد.
صفاتیمانندشکل،عطرورنگگلبهخودیخودوهمراهبادیگرصفات
اهمیتویژهایدارد.برخیازگلهاعالوهبرارزشزینتیدرصنایعدارویی
وصنایعدیگرمورداستفادهقرارمیگیرند.بنابرایناختصاصاتگلاهمیت
تا که رنگهایجدید تولید پتانسیل دارند. ژنتیک مهندسی برای ویژهای
کنوندرطبیعتیافتنشدهاستازجملهاستراتژیهابرایگیاهانتراریخته
است.تغییردرسطحژنومبرایگلهاموجبسودمندیآنهاازجنبههای
بارنگهای تراریخته تولیدگیاهان برای امروزهکارهایی نیزهست. دیگر
زینتی گیاهان معموالً است. گرفته مختلفصورت دیگرصفات و متنوع
دارایمشکالتیبهدلیلاشکالدرهیبریداسیونجنسیهستند.اینمسئله
بیشتربهدلیلهتروزیگوسیتیباال،تعدادزیادکروموزوم،ذخیرهژنیناکافی
وعقیمبودناست.برایمثالآلوپلوئیدیدرکریزانتموم)گلداودی(باعث
افزایشتعدادکروموزومآنهااز36تا72عددبیشترازتعدادپایهآنها)9(
میشود.درآنتوریومچرخهزندگیگیاهسهسالهاستکهموجبمیشود
تاتوسعهارقامجدیدبیشتراز8تا10سالطولبکشد.سایزبزرگژنوم
اطالعات ایجاد در بزرگ مانع مانندسوسنیک پیازی گیاهان در

ژنومیاست.عالوهبرمواردژنومی،حضوریاغیابمتابولیتهایخاص
نیزمارابهتغییراتیدرگلهاهدایتمیکند.همچنینازدیگرچالشهای
افزایشمیزانرنگدانهدر گزارششده،قرارگیریرنگدانهدرگلبرگهاو
مهندسی نقش شده یاد موارد به توجه با است. لیسیانتوس کاسبرگهای
میشود. بیشترمشخص گل ویژگیهای در تغییر بیوتکنولوژی در ژنتیک
تغییردررنگگلمیتواندمستقیمًابهتنظیمژنهایهدفکنترلکنندهپیش
سازهایرنگدانههامربوطشود.گلهایسفیدازگیاهانتراریختهمختلفی
بهدستمیآیندکهژنهایتولیدکنندهآنتوسیانیندرآنهاکاهشبیانیافته
و کاروتنوئیدها وجود نتیجه داودی در مختلف رنگهای چنانچه باشد.
دلفینیدین به وابسته آنتوسیانینهای غیاب است. سیانیدینی گلوکوزیدهای
نیزعمدتًابهدلیلنقصژنتولیدکنندهرنگآبی)F3’ 5’ H(است.بههمین
دلیلرنگآبیدرداودیدیدهنمیشود.اگرچهانتقالاینژنبهداودیتحت
و زمانگلدهی کنترل است. مانده باقی ناموفق پیشبرهایمختلفهنوز
القایزودترازموعدگلدهینیزیکیازعواملموفقیتدرتجارتگیاهان
زینتیاست.القایگلدهیزودترازموعدموجبرسیدنگلهاومیوههادر
زمانکوتاهتریمیشود.چنینتغییراتاقتصادیبزرگمیتواندازتوسعه
عملسیستمگلدهیگیاهنشاتگیرد.گزارشاتموفقیدربارهایجادگلها
MADSBOXدرزمانکوتاهتروجودداردکهیکیازآنهاژنهایخانواده

زینتی گیاهان  در  گل  بهبود صفات  در  بیوتکنولوژی  پیشرفت های 
تهیه کننده: پریسا کوباز

شکل فواید برگرفته شده از تغییرات بیوتکنولوژی در گل ها 
به عنوان مدارکی در جهت کاربرد موفق بیوتکنولوژی
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پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی،میزبان مبدعان ژاپنی گل های آبی

پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی16و17اردیبهشتماهجاریمیزبان
دودانشمندبرجستهژاپنیبودکهنخستینوتنهاتولیدکنندهرز،میخک

وارکیدههایآبیرنگدردنیاهستند.

دکترپژمانآزادی،قائممقامفناوریپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی
درگفتوگوباروابطعمومیپژوهشکدهاظهارداشت:دکتریوشیکاتزو
آموزش کارگاه برگزاری و بازدید منظور به ماساهیرومی دکتر و تاناکا

دعوت پژوهشکده به زینتی گیاهان مولکولی اصالح
شدند.درایندورهآموزشیکهبااستقبالخوبمحققان
ودانشجویانطیروزهایمذکوردرپژوهشکدهبرگزار
و گل بهنژادی بیوتکنولوژیک تکنیکهای آخرین شد
گیاهانزینتیبهصورتتئوریوعملیآموزشدادهشد.

دانشمند دو این باحضور امیدواریم کرد: ویخاطرنشان
برجستهژاپنیدرپژوهشکدهضمناستفادهازدانشوتجارب
آنها،زمینههمکاریباشرکتسانتوری-تنهاتولیدکننده
تجاریگلهایزینتیمهندسیژنتیکشده-درتولیدارقام
جدیدگیاهانزینتیحاصلازمهندسیژنتیکازارقامبومی

درکشورفراهمشود.

آزادیبااشارهبهگردشمالی200میلیارددالریگلوگیاهانزینتیدر
جهانکهموتورمحرکهآنتولیدارقامجدیداستاظهارداشت:گلهای
زینتیآبیرنگکهباروشهایسنتیقابلتولیدنیستندحداقل60برابر
گلهایمعمولیقیمتدارندلذادستیابیبهتکنیکهایمهندسیژنتیک

تولیداینگلهاارزشافزودهفوقالعادهباالییدارد.

استکهدرکنترلزمانگلدهیوتوسعهاندامهایگلنقشدارند.درداودی
افزایشبیانیکیازژنهایاینخانوادهموجبگلدهی14روززودتراز
گیاهانغیرتراریختهمیشود.بهمنظورایجادتغییراتآناتومیومورفولوژی
درگلها،تحقیقاتزیادیانجامشدهاست.کاهشارتفاعگیاهنیزازطریق
انتقالژنGAبهداودیحاصلشدهاست.همچنینانتقالژنGAGمیتواند
موجبتغییرمادگیونافهگلبهبافتیشبیهجامگلشود.استفادهازژنهای
گیاه در تولیدعطر ازجملهروشهای نیز الکلی کنندهسوبستراهای تولید
لیسینتوسمیباشدکهنشاندهندهحضورسوبستراهایالکلیبهعنوانبخش
القایگیاهانتراریختهشاخهبریدهمحسوبمیشود.اگرچه اساسیبرای
تولیدمتابولیتهایخاصبرایایجادعطرتنهاازطریقواکنشهایآنزیمی
برمیگردد. )TF( فاکتورها ترانسکریپشن نقش به زیادی حد تا و نیست
ایجادگیاهانتراریختهمتحملبهتنشهایزیستیوغیرزیستیازجمله
دیگرفعالیتهایانجامشدهدرحوزهمهندسیژنتیکگیاهانزینتیاست
کهتوانستهاستبرخیارقامرزمتحملبهسرماوداودیمتحملبهشوری

ایجادکند.ازدیگرمشکالتگیاهانزینتیکوتاهیعمرآنهاست.برگهای
گیاهانشاخهبریدهاغلباوقاتقبلازرسیدنبهمرحلهپیریزردمیشوند
ودرمعرضقرارگرفتنبااتیلناینپیریراتشدیدمیکند.اینزردشدگی
موجبازبینرفتنجذابیتگل،کاهشکیفیتوعمرآنمیشود.تولید
گلهایداودیتراریختهموجبکاهشحساسیتآنهابهاتیلنشدهوپیری
رابهتأخیرمیاندازد.توسعهنشانگرهایمولکولیوتوالیژنومکاملگیاهان
زینتی،مارابهتولیدژنهایجدیدومسیرهایوابستهبهآنهاهدایتمیکند
کهموجبواریتههایجدیدتراریختهمیشود.استفادهازتکنیکهاییمانند
را زینتی گیاهان تسهیل الزمجهت پتانسیلهای ZFN,TALEN ,CRISPR

گیاهان علمی جنبههای علیرغم البته میکند. فراهم آنها ژنوم در تغییر با
تراریخته،موانعاقتصادیوتنظیمیدرتجاریکردنگیاهانزینتیتراریخته
این آزادسازی جهت بیشتری کمک موجب میتواند زمان دارد. وجود

محصوالتباشد.
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،PrometheusWiki سایت 

راهنمای پروتکل هــا در زمینه فیزیولوژی گیاهی
تهیه کننده: مریم شهبازی

ایـنسـایتبـهمعرفیپروتکلهـایموردنیـازدرزمینهفیزیولـوژیگیاهی
ازتحقیقـاتگذشـته، بـاآنتوضیحـاتومـروری میپـردازدوهمـراه
اسـتانداردها،ونیـزمعرفـیمنابـعبیشـتریـاپیوندهایمـوردنیازنیـزارائه
میشـود.ایـنمجموعـهاطالعـاتکامـلومفیـدیرابـرایاسـتفادهکنند
فراهـممیسـازدکـهبـهصـورتپویـاوبـامشـارکتداوطلبیندردسـت
تدویـنوتکمیـلاسـت.ایـنمجموعـهبـهصورتـیطراحـیشـده،کـه
فیزیولوژیسـتهایگیاهـیبتواننـدبـادسترسـیآسـانبـهپروتکلهـا،در
مـوردآنهـابـهبحـثبپردازند.بـاتوجهبهپیشـرفتسـریععلـوم،اکثریت
محققیـنازروشهـایمشـابهاسـتفادهمیکننـدوازایـنطریـقمیتواننـد
ایـنروشهـاراتکـراروبازبینـینماینـد.درعینحـال،نیازاساسـیبرای
اسـتانداردکـردناینروشهاوجوددارد.وجهتسـمیهاینسـایت،پرومته
اسـطورهیونانـیاسـتکـهآتشرابـهعنوانتکنولـوژیبرترعصرباسـتان

بـهانسـانهدیـهنمود.
سـایتPrometheusWikiیـکتـالشمشـترکبیـنهیاتتحریریـهآنو
 CSIRO (The Commonwealth Scientific and مهـم  انتشـاراتموسسـه
Industrial Research Organization (دراسـترالیااسـتکـهبـاحمایـت

شـبکهتحقیقـاتبـرایفرآیندوکارکـردگیاهیبـهفعالیتمیپـردازد.این
سـایتتلفیقـیاسـتازمنابـعموجودکـهازکیفیتواعتبـارالزمبههمراه

تبـادلنظـروارتباطـاتبـهروزمحققیـنبرخوردارباشـند.
زمانـیکـهپروتکلـیبـهطـورکامـلآزمایـشوتاییدشـدوازاسـتاندارد
 Gold Leaf(الزمبرخـوردارگردیـد،ایـنپروتکلدرسیسـتمبرگطالیـی
Editorial Process(ایـنسـایتقـرارمیگیـردوازفرمـتقابـلتصحیـح

Munnsخـارجونهایـیمیشـود.اسـاتیدمعتبرومطرحـیمانندپروفسـور
وCornwellدرتهیـهپروتکلهـامشـارکتداشـتهاند.

پروتکلهـادردسـتههایمحیطزیسـت)خـاکوریزوسـفر،میکروبیـوم
و )آناتومـی هوایـی انـدام و ریشـه سـاختار اتمسـفر(، گیـاه، اطـراف
میکروسـکوپی،مورفولوژیومعماریوصفاتزایشـی(،کارکرد)تبادالت
گازیوفلورسـانسکلروفیـل،تکنولوژیهـایتصویربـرداری،روشهـای
ایزوتوپی،روابطآبیوشـیمیبافت(وآنالیزوطرح)تیمارهایآزمایشـی،

انتخـابفـردوتکـرار،آمـار(تقسـیمبندیشـدهاند.
برایاطالعاتبیشتربهمقالهزیرمراجهنمایید:

Lawren Sack, Will K. Cornwell, Louis S. Santiago, Margaret M. 
Barbour, Brendan Choat, John R. Evans, Rana Munns and Adrienne 
Nicotra. 2010.  A unique web resource for physiology, ecology and 
the environmental sciences: PrometheusWiki. Functional Plant 
Biology 37(8( 687693- https://doi.org/10.1071/FP10097

وبرایاستفادهبهسایتزیرمراجعهشود:
http://prometheuswiki.org/tiki-custom_home.php
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تهیه کننده: الهه معتمدی
هرچنداستفادهازفرموالسیونهایرهایشآهستهوکنترلشدهباتکیهبرفناوری
نانودرسیستمهایدارورسانیوپزشکیدرسالهایاخیربسیارگسترش
یافتهاند،اماکاربرداینفرموالسیونهابهمنظورانتقالموادمغذیبهگیاهانبه
تازگیبهعنوانیکزمینهجذابدرتحقیقاتکشاورزیمطرحشدهاست.در

کشورهایدرحالتوسعه،
اغلب کوددهی هزینههای
بهعنوانیکفاکتوراصلی
تغذیه در محدودکننده و
میشود. مطرح گیاهان
بنابراینتوسعهتکنیکهایی
را کوددهی هزینه که
با توأم و میدهند کاهش
مواد رسانش میتوانند آن

مغذیرابصورتهدفمندوکنترلشدهانجامدهند،بسیارحائزاهمیتاست.
یکیازمهمتریننهادههایکودیدرکشاورزیدنیا،ترکیباورهاستکهغنی
ازنیتروژنمیباشد.اخیرادرتحقیقیکهنتایجآندرمجلهACS NANOبه
چاپرسیدهاست،تولیدنانوذراتدوستدارمحیطزیستبهعنوانحاملکود
اورهبرایتغذیهگیاهانگزارششدهاست.ایننانوحاملها،میتوانندبصورت
برنامهریزیشدهجهترهایشموادمغذیبهعنواننانوکوداستفادهشوند.درحال
حاضر،یکیازمعضالتکوداورهکهموجباتالفوهدررفتبسیارباالیاین
ترکیبدرخاکشدهوآلودگیزیستمحیطیرابههمراهدارد،حاللیتباالی
اینترکیبدرآباست.Kottegodaوهمکاران،طیاینتحقیقتوانستهاندبا
سنتزموفقنانوذراتهیدروکسیآپاتیت)HA(وبارگذاریکوداورهدرساختار
ایننانوذرات،بهفرموالسیونهایکوداورهآهستهرهشدستپیداکنندکهدر
عینزیستسازگاربودن،میتوانندبهعنوانیکمنبعغنیازنیتروژنوفسفر
برایتأمیننیازغذاییگیاهانعملکنند.بیوسرامیکهايکلسیمفسفاتيبه
ویژههیدروکسيآپاتیت])Ca10(PO4(6(OH(2[بخشاصليمینراليدندان
واستخوانهستندکهزیستسازگاريعاليوبافتیسختدارند.تاکنون
مطالعاتبسیاریدرموردکاربردهاینانوذراتHAدرحوزههایعلممواد،
مهندسیبافتوپزشکیصورتگرفتهاست،امااستفادهازاینترکیباتدر
حوزهکشاورزیوبهعنواننانوحاملبرایترکیباتاگروکمیکالبسیارمحدود
است.اینگروهتحقیقاتیازروشسنتزدرجابرایتولیدسوسپانسیونهای
نانوهیبریدهیدروکسیآپاتیتاستفادهکردهاندکهیکروشآسانومقرون
بهصرفهبرایتولیدنانوهیبریدهایاورهاصالحشدهبانانوذراتHAاستو

قابلیتتولیددرمقیاسباالرادارامیباشد.عالوهبراین،سطحویژهباالی
نانوذراتهیدروکسیآپاتیتموجبمیشودتاظرفیتبارگذاریاورهدراین
نانوحاملباالبودهوترکیبهیبریدنهاییازپایداریمناسبیبرخوردارباشد.
ایننانوهیبرید،باداشتن40%وزنینیتروژنمیتواندیکبسترمناسببرای
کنترل و آهسته رهایش
شدهکوداورهدرونخاک
افزایش موجب و بوده
میزان کاهش و عملکرد
تولیدات در اوره مصرف

کشاورزیشود.
این میدانی ارزیابی نتایج
مؤسسه توسط ترکیب
در برنج توسعه و تحقیق
سریالنکا،بررویگیاهمدلبرنجبهانجامرسیدهوکاراییباالیآنموردتأیید
قرارگرفتهاست.طیاینآزمایشات،نانوهیبریدکوداوره-هیدروکسیآپاتیتبه
میزاننصفمقدارکوداورهمعمولیکهکشاورزانمنطقهبرایتولیدبرنجمورد
استفادهقرارمیدادند،استفادهشدهاست.نتایجنشاندادهاستکهکوددهیبا
کوداورهمعمولیعملکرد7/3تنبرهکتاررادرپیدارد،درحالیکهنصف
اینمقدارازنانوهیبریدکوداوره-هیدروکسیآپاتیتتهیهشدهدراینتحقیق
استفادهشود،میزانعملکردبه7/9تنبرهکتارافزایشپیداخواهدکرد.این
گروهتحقیقاتیاندرکنشبینگروههایآمینوکربونیلموجوددرکوداوره
راباگروههایعاملیهیدروکسیآپاتیتبهعنوانفاکتورمؤثردربارگذاری

موفقورهایشآهستهکوداورهدرساختارنانوهیبریددانستهاند.

نانوسـاختارهای هیبریدی اوره-هیدروکسـی اپاتیت برای تهیه کود نیتروژن آهسته رهش
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فراتر از تغییرات ســاختاری: الگوهای 5-متیل ســیتوزین که
RNA آرابیدوپســیس را شکل می دهند

تهیه کننده: کتایون زمانی
DNAبـااصالحـاتاپـیژنتیکـیمتعددیشـکلمیگیـردکهآثـارژرفیبر

بیـانژن،نمـووپاسـخبـهتنشهادارند.لیکـندرموردبیـشازصداصالح
شـیمیاییکـهRNAگیاهـانراتغییـرمیدهنـداطالعاتکمیموجوداسـت
موضوعـیکـهاخیـرابهعنـوانزمینهایجدیدبـاناماپیترانسـکریپتومیک
RNAپدیدارشـدهاسـت.ایناصالحاتپسازترجمهمیتواننـددربازهای
یـادراسـکلتقنـدیریبـوزآنانجـامشـود.نمونـهایازچنیـناصالحاتی
تبدیـلزیرواحدهـایسـیتوزینبـه5-متیـلسـیتوزین)m5C(اسـتکهبر
پایـداریوترجمـهtRNA،وپـردازش،سـاختاروترجمهrRNAدربسـیاری
ازارگانیسـمهااثـرمیگـذارد.بـهدلیلچالشهـایتکنیکی،اطالعاتبسـیار
کمـیدربـارهنقـشm5CدرRNAهایـیبـافراوانـیکـمهماننـدmRNAو
RNAهـایگوناگـونغیـررمزکننـدهnoncoding RNAs (ncRNAs(iوجـود

دارد.آنزیمهایـیکهواسـطهمتیالسـیونm5Cهنوزشـناختهنشـدهاند.
Davidوهمکاراندرسـال2017بابررسـیالگویm5Cدرآرابیدوپسـیس

تالیاناازطریقsingle-nucleotide resolutionوبررسـیکلیترانسـکریپتوم،
مطالعاتـیراانجـامدادنـد.تحقیقـاتآنهاترکیبـیازایجادتغییـردرRNAبا
کمـکبیسـولفیتوسـپستوالییابـینسـلدومIlluminaازبافتهـای
ریشـه،اندامهـایهوایـیوسـیلیکبـود.تیمـارRNAبابیسـولفیتبهطور
انتخابـیسـیتوزینراآمیـنزدایـینمودهوبهاوراسـیلتبدیـلمینمایدولی
بـررویm5Cاثـرینـداردوایـنامـکانپدیـدمیآیـدکـهزیـرواحدهای
تغییـریافتـهسـیتوزینوهمینطـورزیرواحدهـایباقیمانـدهm5Cبـاتکنیک
توالییابـیIlluminaشناسـاییشـوند.باهمردیفـیخوانشهـایIlluminaبا
ترانسـکریپتومآرابیـدوپسـیس،صدهاجایگاهجدیـدm5Cدرانواعمختلف
 m5CودرهـرسـهبافـتوهمچنیـنالگـویویـژهبافتاصالحـاتRNA

شناسـاییشد.
اینتحقیقاتسـپسبرروییکجهشیافتهآرابیدوپسـیسباجهشدرژندر
tRNA-specific methyltransferase 4b (trm4b(iکـهیکRNAمتیلترانسـفراز

اسـتمتمرکزشد،RNAمتیلترانسـفرازاصالحm5CدرmRNAودیگرانواع
ncRNAهارابرعهدهدارد.بررسـیومقایسـهترانسـکریپتومبافتریشـه،اندام

هوایـیدانهرسـتوسـیلیکهایگیاهانجهـشیافتهtrm4bبـاگیاهانطبیعی
بااسـتفادهازتکنیـکتوالییابـیبیسـولفیتRNA (bsRNA-seq(iجایگاههای
بیشـماریراباکاهشمتیالسـیونیاعدممتیالسـیوندرمقایسـهباگیاهطبیعی
آشـکارکردهاسـتکهنشـاندهندهنقشآنزیمTRM4Bدرتشـکیلبسیاریاز
جایگاههـایm5CدرانـواعگوناگونRNAدرهرسـهنوعبافتگیاهیاسـت.
درحقیقـتبیـشبیـاناینآنزیممنجربهافزایشسـهتـا124برابریدر

درصـدمتیالسـیونبهویـژهدرمکانهایTRM4Bوابسـتهبـهm5Cدارد.عالوه
بـراینبـابیانگـذرایTRM4BدربرگهـایNicotiana benthamianaنشـان
دادهشـدهاسـتکهیکتوالی50نوکلئوتیدیدراطرافجایگاهیکهm5Cرا
دربرمیگیـردبـرایبهکارگیـریTRM4Bبهمنظوراصالحm5Cکافیاسـت.

درجاییکهرشـدگلآذینواندامهواییدرگیاهانtrm4bنرمالاسـت،رشـد
ریشـهاولیـهکاهـشمعنیداریرادرمقایسـهباگیاهانطبیعینشـانمیدهدکه
میتواندبهدلیلکاهشتقسـیمسـلولیدربافتمریسـتمباشـد.درواقعکاهش
معنیداریدرفعالیتمیتوزیدرریشـههایگیاهانtrm4bدرمقایسـهباگیاهان
 ProCYCLINطبیعیتاییدشـدهاسـتکـهبااسـتفادهازتالقیالیـنگزارشـگر
B1;1-GUS)کـهفعالیـتمیتـوزیرانشـانمیدهد(باگیاهطبیعیدرمقایسـهبا

گیاهtrm4bمشـاهدهشـدهاسـت)شـکل1(.ازآنجاکهm5Cمتیلترانسـفرازها
درتنظیـمکنندههـایپاسـخگوبـهتنشهـایاکسـیداتیودارایاهمیتهسـتند
پاسـخگیاهـانtrm4bبـهایـنتنشهـانیـزبررسـیشـدهاسـتونتایجنشـان
دادهاسـتکهدرگیاهانجهشیافتهtrm4bحساسـیتبهتنشهایاکسـیداتیو
افزایـشمییابـدولـیدرپاسـخبـهتنششـوریبـدونتغییراسـت.ایننتیجه
بیانگـرعملکـردآنزیمTRM4Bدرآرابیدوپسـیسدرپاسـخبهتنشاکسـیداتیو
اسـت.فنوتیپهایجهشیافتهممکناسـتبهدلیلتغییردرسـطوحm5Cدر
tRNA هـاباشـد)کهمنجربهکاهـشپایداریtRNAمیشـود(ونهmRNA های

شـناختهشـده،اینمسـالهزمینهمناسـبیبرایپژوهشهایآتیاسـت.ژنهای
مرتبـطبـاتنـشاکسـیداتیودرایـنگیاهانجهشیافتـهحتیدرشـرایطکنترل
trm4bشـدهنیـزفعالمیشـوندکهنشـانمیدهدفنوتیپریشـهکوتاهگیاهـان
احتماالباواسـطهفعالسـازیبخشـیازمسـیرهایتنشاکسـیداتیواسـت.این
پدیـدهکـهآیـااصالحـاتm5CدرmRNAهـایـاncRNA هایدیگـریغیراز
tRNAهـابـهجـایآنکهپدیـدهایتصادفیدرنظرگرفتهشـوندازنظرزیسـتی

مهـماسـتیـاخیر،موردیاسـتکهبایدروشـنشـود.نقشـهبرداریm5Cدر
آرابیدوپسـیسابـزارالزمبرایپاسـخگوییبهاینمسـالهجالـبراتهیهمیکند.

شکل1:مشاهدهفعالیت
GUSژنگزارشگر
تحتکنترلپروموتر
ProCYCLIN B1در

گیاهانطبیعیوگیاهان
جهشیافتهtrm4bبا
  GUS.رنگآمیزی
.Bars= 100 um 26
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جذب باکتری و ســرکوب سیســتم "درک حد نصاب" توسط نماتد
یک عامل موثر بــر جمعیت باکتریایی خاک

تهیه کننده: اکرم صادقی

Caenorhabditis elegansیـکنماتـدباکتـریخـواراسـتکـهدرخاک، 

کمپوسـتومیوههـایدرحالپوسـیدگیزندگیمیکند.بـرهمکنشهای
شـیمیاییبـرایجفتگیـری،تشـخیصتراکـمجمعیـت،تشـخیصغـذا،
دوریازمیکروبهـایبیماریـزاودیگـرفعالیتهایضـروریاکولوژیکی
نماتـدمـوردنیـازاسـت.اگرچـهایـنموجـودیکـیازبهتریـنمدلهـای
C. elegansمطالعهشـدهدرزیستشناسـیاسـتامادرموردپیامهاییکه
ازآنهـابـرایتعامـلشـیمیاییبـامحیطزیسـتویادفـاعازخوداسـتفاده
میکنـداطالعـاتاندکـیدردسـتاسـت.معمـوالمولکولهـایکوچـک
عامـلوآغازگـرشـروعارتبـاطبـرایاکثـرموجـوداتهسـتند.باکتریهـا،
قارچهـاوگیاهـانانواعـیازموادشـیمیاییکـهموجوداتدیگـرراجذب
ویـادورمی سـازدآزادمیکننـد.ریشـهگیاهانترشـحاتیدارندکـهقادرند
میکروبهـاراازبیـنببرنـد.ایـنترشـحاتضـدمیکروبـیدرپاسـخبـه
عوامـلبیماریـزاافزایـشپیـدامیکننـد.گونههـایمتعـددیازباکتریهـا
)acyl homoserine lactones(مـوادیازگـروهاسـیلهوموسـرینالکتـون
رابـراینشـاندادنتراکـمسـلولیخـوددریـکمحلکهبهسیسـتمدرک
حـدنصـاب)quorum sensing - QS(معـروفاسـت،فعالسـازیعوامـل
بیماریزایـیوتجمـعدرسـاختاریبـهنـامبیوفیلـمترشـحمیکننـد.برخی
ازگیاهـانوقارچهـاترکیباتـیتولیـدمیکنندکـهسیسـتمQSباکتریاییرا

میکند. مختـل

بررسـیهایدقیـقمشـخصکـردهاسـتکـهترشـحاتنماتـدحـاوی36
متابولیـتشـناختهشـدهشـاملاسـیدهایآلـی،اسـیدهایآمینـهوقندهـا
درمقادیـرنسـبتابـاالاسـت.غلظـتبرخـیازایـنترکیبـاتدرترشـحات
)chemotaxis(نماتـدبـهمرحلهتکاملـیآنمرتبطاسـت.بازکنششـیمیایی
 Pseudomonas(ترشـحاتنماتدبااسـتفادهازباکتریسـودوموناسپوتیـدا
putida(کـهیکباکتریمحرکرشـدگیاهیاسـت،سـودوموناسایروژنوزا

)aaeruginos Pseudomonas(کـهیـکباکتـریبیمارگـرنماتداسـتوای

کـوالی )E. coli(یـکباکتریبیتحرکبهعنوانکنترلبررسـیشـدهاسـت.
نتایـجایـنبررسـیهانشـاندادکـهترشـحاتنماتـدمیتوانـدهـردوگونه
سـودوموناسرابـهعنـوانمنابـعغذایـیبهسـمتخـودجذبکنـدوهیچ
تاثیـرضدباکتریایـیبرگونهبیماریزاندارد.هرچندترشـحاتنماتدهاییکه
درمرحلـهبلوغواوایلآنهسـتندازسیسـتمQSباکتـریبیماریزایدیگری
بـهنـام)Vibrio fischeri(کـهمعمـوالدرآبوخـاکوجـودداردممانعـت
میکننـد.پژوهشـگراناحتمـالمیدهنـدنماتـدبرایدفـاعدربرابـربیمارگر

aaeruginos P.ازسیسـتمدیگـریغیـرازکشـتنآناسـتفادهمیکنـد.ایـن

نکتـهکهنماتدهاباتنظیمترشـحاتخودبراکوسیسـتموفلـورمیکروبیآن
تاثیـردارنـدومیتواننـدمنابـعغذاییباکتریاییمـوردنیازخودرابهسـمت
خـودجـذبکـردهودربرابـرعوامـلبیمارگـرازخـوددفاعکننـدمیتواند
جهـتتغییـرفلـورمیکروبیخـاکبهنفـعگیاهیـاگیاهانخـاصزراعیو

یـاحفـظجنگلهـاومنابعطبیعـیجالـبتوجهومفیدباشـد.

چـهنتایـجایـنپـروژهخطـوطپایـهرابـرایمطالعـاتآتـیرسـممیکند
امـاتنهـادرکـیسـطحیازمیکروبیـومارائهکردهوالزماسـتکهتوسـعه
پیـداکنـدوکامـلشـود.ایـندانشـمندزنخـودبـررویمطالعـاتعمیق
درمـوردچگونگـیبرهمکنـشگیاهـانوباکتریهـاکـهبـرایدرکنقش

میکروبهـادرسـالمتیگیـاهضـروریاسـت،متمرکزشـدهاسـت.

J Chem Ecol. 2009 35(8(: 878–892 :منبع
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