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ــید.  ــران رس ــادت و غف ــت و عب ــاه رحم ــدا، م ــی خ ــاه میهامن ــان، م رمض

ــارک توشــه ای از تقــوی برگرفتنــد و  ــان کــه در ایــن مــاه مب ــر آن خوشــا ب

ــد ــاد کردن ــش را آب ــه آخــرت خوی خان

امیــد کــه لطافــت روح و رس زندگــی دل و پرهیــز از گنــاه بــه یمــن 

مداومــت بــر ذکــر پــروردگار منــان و پیــروی از ســنت رســول اکــرم )ص( و 

امئــه معصومیــن )ع( در لحظــه لحظــه حیــات و گوشــه گوشــه وجودمــان 

جــاری و ســاری باشــد و بــا کــرم بی منتهــای خداونــد کریــم، همــه مــا در 

زمــره مومنــان راســتین قــرار گیریــم.

حلــول عیــد ســعید فطــر، موســم تولــد دوبــاره انســان و شــکوفایی 

جوانه هــای ایــامن در جان هــای پــاک و بیــدار را بــه عمــوم مومنــان 

ــوژی کشــاورزی  ــز در پژوهشــگاه بیوتکنول ــکاران عزی علی الخصــوص هم

ــارک  ــداوم روحانیــت رحمــت و آرامــش مــاه مب تربیــک عــرض کــرده و ت

ــالت دارم. ــال مس ــد متع ــان را از خداون ــی فردفردم ــان در زندگ رمض

در پایــان تقــارن عیــد مبــارک فطــر امســال بــا ایــام ســالگرد عــروج 

ملکوتــی امــام راحــل )ره( و شــهادت پیشــتازان رسافــراز انقــالب در یــوم 

اللــه 15 خــرداد را گرامــی داشــته و امیــدوارم بــه حرمــت انفــاس قدســیه 

آن بزرگــواران و عبــادات خالصانــه مومنــان در مــاه صیــام، میهــن و ملــت 

ــند. ــون باش ــان مص ــای بدخواه ــا و توطئه ه ــع بالی ــران از جمی ــور ای صب

ضمــن تربیــک فــرا رســیدن ســالی جدیــد بــه شــام همــکاران گرامــی 

معززتــان؛  خانواده هــای  و  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه 

امیــدوارم کــه بــا همــت خــود در ســال جدیــد نیــز برگ هــای زریــن 

دیگــری بــر کتــاب پرافتخــار ایــن پژوهشــگاه بیافزاییــد و بــه فضــل الهــی 

بــه جایگاه هــای واالتــر و باالتــر دســت یابیــد. در پایــان امیدواریــم ســال 

ــد. ــزان باش ــام عزی ــه ش ــرای هم ــالمتی ب ــت و س ــراز برک ــالی پ ــد س جدی

پیام رییس پژوهشگاه

به مناسبت عید سعید فطر

با  خوش خلق سیام  دکرت  رسکارخانم  نوروزی  و  عیدانه  دیدار 
همکاران محرتم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
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رییـس مرکـز تحقیقـات بیوشـیمی و بیوفیزیـک دانشـگاه تهـران در ادامـه 

بـا اشـاره بـه رضورت اجـرای برنامه هـای مشـخص بـرای تربیـت و جـذب 

دانشـمندان تـراز اول در کشـور بـه تجربـه موفـق چیـن در جلـب نخبـگان 

چینـی و خارجـی بـه دانشـگاه های آن کشـور اظهـار داشـت: بـا رشـد جریان 

تولیـد مقـاالت در چیـن سـهم آمریـکا از تولید علم جهـان از 34 درصد به 27 

درصـد کاهـش یافته اسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه سیاسـت مرکـز بیوشـیمی و بیوفیزیـک دانشـگاه 

تهـران بـرای بورسـیه و جـذب تعـدادی دانشـجوی خارجـی در مرکـز گفـت: 

فرسـتادن دانشـجویان ایرانـی بـه مراکـز تحقیقاتـی خارجـی بـرای دوره هـای 

چند ماهه و همچنین حضور دانشـجویان و محققان خارجی در دانشـگاه ها 

و مراکـز تحقیقاتـی کشـور ضمـن ایـن کـه فرصـت تبـادل فرهنگی و آشـنایی 

هـر چـه بیشـرت جوانـان ما بـا فضـای علمـی بین املللـی را فراهـم می کند ولع 

مهاجـرت بـه خـارج را هـم در آنهـا از بیـن می برد.

دکـرت خوش خلق سـیام، رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی هـم طـی 

سـخنانی در ایـن نشسـت با تشـکر از همـکاری خوب علمی مرکـز تحقیقات 

بیوشـیمی و بیوفیزیک دانشـگاه تهران با پژوهشـگاه و حضور دکرت موسـوی 

موحـدی و دکـرت کاووسـی مدیـر گـروه بیوانفورماتیـک  مرکـز در پژوهشـگاه 

گفـت: منشـاء ثروت آفرینـی در دنیـای امـروز، علـم اسـت و حتـی اگـر 10 

درصـد خروجـی مراکـز پژوهشـی هم بـه خلق ثروت منجر شـود، اثربخشـی 

قابل توجهی در کشـور خواهند داشـت. مبنای حرکت ما در پژوهشـگاه هم  

انجـام تحقیقـات معطـوف بـه محصـول قابـل تجاری سـازی اسـت و در ایـن 

راسـتا از هرگونـه کمـک و حامیـت از خـارج پژوهشـگاه اسـتقبال می کنیم.

جـذب  انسـانی  نیـروی  بحـث  در  پژوهشـگاه  رویکـرد  کـرد:  تاکیـد  وی 

مسـتعدترین افـراد اسـت بـه طـوری کـه طـی دو سـال متوالـی کـه امـکان 

جـذب 50 نفـر عضـو هیـات علمی را داشـتیم سـالی بیش از سـه تـا پنج نفر 

عضـو هیـات علمـی نگرفتیم و در حال حارض هم به رصف داشـن سـهمیه تا 

زمانـی کـه فـرد مناسـبی را پیـدا نکنیـم هیـات علمـی جـذب منی کنیـم.

تفاهم نامـه  امضـای  بـا  کـرد  امیـدواری  ابـراز  پایـان  در  خوش خلق سـیام 

همکاری هـای مشـرتک علمی، آموزشـی و تحقیقاتی زمینـه همکاری در حوزه 

آمـوزش نیـروی انسـانی و اجـرای طرح هـای تحقیقاتـی مشـرتک فراهم شـود.

علمی  کنرسسیوم  پژوهشی  آموزشی  همکاری های  توسعه  هدف  با 
و  بیوشیمی  تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

بیوفیزیک دانشگاه تهران تشکیل می شود

تحقیقـات  مرکـز  و  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

امضـای  بـا  تهـران  دانشـگاه  بیوفیزیـک  و  بیوشـیمی 

تفاهـم نامـه ای مشـرتک بـر تعامـل و همـکاری 

فعـال در راسـتای برقـراری ارتبـاط علمـی 

در  کنرسسـیوم پژوهشی  قالـب 

علمـی تاکید 

کردند.

بـه 

رش  ا گـز

بـط  ا و ر

پژوهشـگاه  عمومـی 

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی 

همکاری هـای  تفاهم نامـه 

روز  مرکـز  و  پژوهشـگاه  مشـرتک 

چهارشـنبه 4 اردیبهشـت ماه98، بـه امضـای 

دکـرت نیراعظم خوش خلق سـیام رییس پژوهشـگاه 

رسـید.   مرکـز  رییـس  موحـدی،  موسـوی  علی اکـرب  دکـرت  و 

گسـرتش  منظـور  بـه  علمـی  کنرسسـیوم  تشـکیل  بـر  تفاهم نامـه  ایـن  در 

و  مشـرتک  تحقیقـات  انجـام  آموزشـی،  پژوهشـی  سـازنده   همکاری هـای 

تشـکیل هسـته های علمـی پژوهشـی مشـرتک و همچنیـن بهره بـرداری بهینه 

بین املللـی  ارتبـاط  و  پژوهشـی  فنـی  امکانـات  و  تجربـی  علمـی،  تـوان  از 

طرفیـن در پیشـربد برنامه هـای کنرسسـیوم علمـی و نیـز برگـزاری کارگاه هـا 

و دوره هـای آموزشـی و توسـعه همکاری هـای مشـرتک بـا سـایر موسسـات 

آموزشـی پژوهشـی داخـل و خـارج کشـور تاکیـد شـده اسـت.

اسـتاد موسـوی موحـدی، رییـس مرکـز تحقیقـات بیوشـیمی و بیوفیزیـک 

بـا همراهـی دکـرت کاوه کاووسـی، مدیـر گـروه  تهـران کـه  دانشـگاه 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  در  مرکـز  بیوانفورماتیـک 

حضـور یافتـه بـود طـی سـخنانی در نشسـت مشـرتک بـا 

رییس و جمعی از معاونان و مدیران پژوهشـگاه اظهار 

داشـت:  حـدود چهـار میلیـون دانشـجو و  حـدود 80 

هـزار نفـر عضـو هیات علمـی در دانشـگاه های مختلف 

دولتـی و غیردولتـی کشـور داریـم یعنـی یـک اسـتاد بـه ازای 

هـر 50 دانشـجو کـه طبعـا منی توان انتظار داشـت دانشـگاه های ما 

در تربیـت نیـروی انسـانی موفـق باشـند. 

وی با اشاره به این که بحث دانشگاه های نسل سوم و سوق دادن دانشگاه ها 

داشت:  اظهار  بوده  مطرح  آمریکا  در   1980 دهه  از  کارآفرینی  سمت  به 

دانشگاه های ما همچنان در مسائل دانشگاه های نسل اول و آموزش مناسب 

مشکل دارند و الزم است بیش از هر چیز به رفع مشکالت آموزشی و تربیت 

نیروی انسانی مناسب در دانشگاه ها توجه کنیم.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به بودجه شش هزار میلیارد تومانی پژوهشی 

است  کمرت  هم  منطقه  کشورهای  دانشگاه های  برخی  بودجه  از  که  کشور 

اظهار داشت: باید برای جذب و تربیت نیروهای انسانی برجسته از سنین 

قبل از دانشگاه اقدام کنیم و توجه داشته باشیم که  پایه همه کارهای بزرگ 

و دستاوردهای کاربردی، علوم پایه و بنیادی است. 
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بازار  فن  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همکاری  تفاهم نامه 
بین املللی گیاهان دارویی خراسان

بر  مبتنی  پروبیوتیک  تولید  فنی  دانش  به  دستیابی 
سویه های بومی قارچ

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و فن بازار گیاهان دارویی و فرآورده های 

طبیعی پایا متین پارس با امضای تفاهم نامه ای مشرتک در قالب کنرسسیومی 

علمی در حوزه های مختلف تحقیقاتی همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این تفاهم نامه 

پیش از ظهر امروز به امضای دکرت نیراعظم خوش خلق سیام، رییس پژوهشگاه و 

امیرحسین خرسوی، مدیرعامل رشکت فن بازار گیاهان دارویی و فرآورده های 

طبیعی پایا متین پارس )و فن بازار بین املللی گیاهان دارویی خراسان( رسید.

موضوع این تفاهم نامه پنج ساله، تعامل و همکاری فعال و سازنده پژوهشگاه 

و فن بازار در قالب کنرسسیوم علمی، برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، 

ارائه خدمات مشاوره ای و تحقیقات مشرتک در زمینه های مورد عالقه است.

مشهد،  در  کار  و  کشت  مناسب  دارویی  گیاهان  ژنوتیپ های  معرفی 

و  سموم  برای  زیست  محیط  دوستدار  و  موثر  نانومیکروفرموالسیون های 

کودهای شیمیایی از قبیل کودهای آهسته رهش و همکاری در استفاده از 

سموم و کودهای زیستی مناسب کشت گیاهان دارویی از جمله زمینه های 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  توسعه ای  و  تحقیقاتی  همکاری های  عالقه  مورد 

کشاورزی و فن بازار گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی پایا متین پارس 

است.

و  دارویی  گیاهان  بازار  )فن  خراسان  دارویی  گیاهان  بین املللی  بازار  فن 

سپاد  گردشگری  تجاری  منطقه  در  پارس(  متین  پایا  طبیعی  های  فرآورده 

خراسان در حاشیه شاملی و غربی مشهد مقدس فعالیت دارد.

منطقه منونه گردشـــگری ســـپاد به عنوان یکی از بزرگـرتین مجموعه های 

قبیل  از  متعدد  تفریحی  مراکز  و  پروژه ها  شامل  کشور  گردشگری  تجاری 

مسکونی،  برج های   ، پرندگان  باغ  علمی،  پارک  تجاری،  بزرگ  مجتمع های 

آکواریوم آب شور، شهربازی، پارک ساحلی، بازارهای بزرگ بین املللی است.

و  تولیـد  فنـی  دانـش  بـه  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  محققـان   

فرموالسـیون جدیـد پروبیوتیـک گیاهـی )بیوکنـرتل/ بیوفرتیالیـزر( مبتنـی بـر 

یافتنـد. تریکودرمـا دسـت  قـارچ  سـویه های بومـی 

 دکـرت مـژگان کوثـری، عضو هیات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

و مجـری ایـن طـرح در گفت و گو با روابـط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی اظهـار داشـت: بـرای کنـرتل عوامـل بیامرگـر گیاهـی که خسـارتی 

حـدود 35 تـا 50 درصـد بـه تولیـد کننـدگان وارد می کننـد، سـاالنه حـدود 

25 میلیـون لیـرت انـواع سـموم شـیمیایی و دو میلیـون تـن کـود شـیمیایی در 

مـزارع، گلخانه هـا و باغ هـای کشـور مـرف می شـود. 

بی رویه سموم  به عوارض و مشکالت مرف  توجه  با  کرد:  وی خاطرنشان 

بیولوژیک  کنرتل  روش های  تالش اند  در  دانشمندان  شیمیایی  کودهای  و 

کنرتل  روش های  کنند.  شیمیایی  نهاده های  مرف  از  بخشی  جایگزین  را 

بیولوژیک ضمن این که سامل تر و ایمن تر از روش های شیمیایی است از دوام 

بیشرتی برخوردار بوده و تاثیر بسیار کمی بر تعادل اکولوژیکی محیط دارند.

کوثـری تریـح کـرد: بـه دلیـل درک صحیـح از مزایـای اسـتفاده از عوامـل 

بیوکنـرتل و محرک هـای زیسـتی، میـزان مبـادالت تجـاری جهانـی ایـن عوامل 

در دنیـا در حـال گسـرتش اسـت. تاکنـون فرموالسـیون های مختلفـی از ایـن 

عوامـل در بـازار جهانـی عرضـه شـده انـد کـه پیـش بینـی بـازار جهانـی آنها 

تـا سـال 2020 بـرای عوامـل بیوکنـرتل حـدود پنـج هـزار میلیـون دالر و برای 

عوامـل بیوفرتیالیـزر حـدود سـه هـزار میلیـون دالر اسـت.

قارچ  که  این  بیان  با  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  عضو هیات علمی 

تریکودرما از جمله موفق ترین عوامل کنرتل بیولوژیک است، اظهار داشت: 

بسیاری  علیه  شدید  آنتاگونیستی  خاصیت  داشن  با  تریکودرما  قارچ   

 Rhizoctonia , Fusarium, جمله  از  گیاهی  بیامریزای  قارچ های  از 

 60 حدود   Macrophomina و   Phytophthora Pythium Alternaria

درصد از عوامل بیوکنرتل قارچی را به خود اختصاص داده است . این قارچ 

با ترشح آنتی بیوتیک ها، آنزیم ها و همچنین پارازیتیسم باعث متالشی شدن 

می شود.  گیاهی  بیامریزای  قارچ های  در  فیزیولوژیکی  اختالالت  و  هیف ها 

تریکودرما از جمله اولین کلنیزاتورهای خاک بوده و از رسعت رشد و قدرت 

رقابت و بقا ساپروفیتی بسیار خوبی نیز برخوردار است. 

بـه  قـارچ  ایـن  کـرد:  تریـح  کوثـری 

مانده هـای  پـس  روی  سـهولت 

گیاهی قابل دسـرتس و ارزان 

پـس  و  شـده  تکثیـر 

در  شـدن  وارد  از 

خوبـی  بـه  خـاک 

اسـتقرار  خـاک  در 

مناسـب  می کنـد.  پیـدا 

صنعتـی،  تولیـد  بـرای  بـودن 

سـازگاری بـا صنعت تخمیـر، تحمل به 

طیـف وسـیعی از ترکیبـات حیات کـش 

در  کاربـرد  امـکان  و   )Biocide(

دیگـر  از  تلفیقـی  کنـرتل 

برتری هـای ایـن قـارچ 

نسـبت به سـایر 

نیسـت ها  گو نتا آ

اسـت. 

بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  وی 

راسـتای  در  سـاله   15 تالش هـای 

دسـتیابی بـه عوامـل بیوکنرتلـی و محـرک 

رشـدی با منشـاء قارچ تریکودرما در پژوهشگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی کـه بـه کسـب دانـش فنی و 

فـروش آن بـه بخـش خصوصـی منجـر شـده اسـت، اظهـار 

داشـت:

 اولیـن گام بـرای ایجـاد تولیـدات موفـق بـر پایـه میکروارگانیسـم ها 

یافـن و خالص سـازی میکروارگانیسـم بومی متناسـب با رشایـط اکولوژیکی 

آن منطقـه اسـت زیـرا میکـرو ارگانیسـم های بومـی قـدرت سـازگاری بهـرت 

و بیشـرتی بـه منطقـه و نیـچ طبیعـی خـود دارنـد؛ لـذا بـرای دسـتیابی بـه 
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بیوکنـرتل و بیوفرتیالیـزر تریکودرمایـی مناسـب بومـی حـدود 600 جدایـه 

و  خالص سـازی  آوری،  جمـع  ایـران  مختلـف  مناطـق  از  تریکودرمـا  قـارچ 

شناسـایی شـد.

کوثـری خاطرنشـان کـرد: پـس از جداسـازی و خاص سـازی جدایه هـای قـارچ 

تریکودرمـا، جدایـه هایـی بـا قـدرت بیوکنرتلـی بـاال در برابـر پاتوژن هـای 

بـر  آنتاگونیسـتی جدایه هـای تریکودرمـا  اثـر  مهـم گیاهـی جهـت بررسـی 

بیامرگر هـای مهـم گیاهـی تقابـل بیـن جدایه هـای تریکودرمـا و تعـدادی از 

بیامرگرهـای مهـم گیاهـی انجـام شـد. 

تسـت های گلخانـه ای و مزرعـه ای فرموالسـیون بـه دسـت آمـده حاکـی از 

کارایـی 80 تـا 100 درصـدی آن  علیـه عوامـل بیامرگـر گیاهـی بـود. عـالوه 

بـر آن بـا مـرف ایـن محصـول عملکـرد در سـطح گلخانـه و مزرعـه 20 تـا 

40 درصـد افزایـش یافـت کـه نشـان از اثربخشـی آن در کاهـش میـزان کـود 

شـیمیایی مرفـی توسـط کشـاورزان دارد.

بـه گفتـه ایـن عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی از 

جملـه دسـتاوردها و مزایـای تولیـد پروبیوتیـک تریکودرمـا، کاهـش میـزان 

مـرف سـموم و کود های شـیمیایی، توان بیوکنرتلـی و بیوفرتیالیزری توامان، 

امـکان اسـتفاده ایـن فرموالسـیون در رشایط آب و هوایـی و گیاهان مختلف، 

بیوکنـرتل طیـف وسـیعی از پاتوژن هـا، افزایـش تـوان تحمـل تنـش خشـکی، 

افزایـش فاکتورهـای رشـدی گیـاه و افزایش زنـده مانی نهال های منتقل شـده 

بـه عرصـه، کاهـش تولید پسـاب های آلـوده و کاهش تخریب محیط زیسـت 

و اسـتفاده بهینـه از ضایعات کشـاورزی اسـت.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به فعالیت های 

این پژوهشگاه را برای  متنوع پژوهشگاه در حوزه گیاهان دارویی آمادگی 

حامیت از استارتاپ های این حوزه اعالم کرد.

پژمان  دکرت  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

آزادی این مطلب را در مذاکره با مسوول فن بازار محصوالت گیاهی منطقه 

همکاری  زمینه های  بررسی  منظور  به  که  مشهد  سپاد  گردشگری  تجاری 

یافته بود مطرح و خاطرنشان  پژوهشگاه و فن بازار در پژوهشگاه حضور 

کرد: تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی حقیقتا مغفول مانده و پژوهشگاه 

با توجه به توامنندی ها و تجارب خود در این زمینه آمادگی دارد در قالب 

قراردادهای واگذاری دانش فنی و مشاوره از استارتاپ ها و گروه های فعال 

در این حوزه حامیت کند.

وی تریح کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از مجموعه های پژوهشی 

مدت  این  طی  و  شده  راه اندازی  سال   20 حدود  که  است  جوان  نسبتا 

فناوری  زیست  مختلف  زمینه های  در  متنوعی  دستاوردهای  و  فعالیت ها 

کشاورزی داشته است. در حال حارض عالوه بر پنج بخش تحقیقاتی تخصصی 

در ستاد پژوهشگاه، سه پژوهشکده منطقه ای در رشت و اصفهان و تربیز و 

یک مدیریت منطقه ای در مشهد داریم.

آزادی با بیان این که رویکرد پژوهشگاه عمدتا فناوری محور و محصول محور 

و  معطوف به جلب مشارکت بخش خصوصی است اظهار داشت: سیاست 

پژوهشگاه، واگذاری فناوری های حاصل شده به بخش خصوصی است و البته 

پس از آن هم در متام مراحل به عنوان مشاور و ... در کنار خریدار فناوری 

هستیم. پژوهشگاه برای واگذاری دانش فنی فقط پیش پرداختی از رشکت 

آن،  تجاری سازی  و  رسیدن  نتیجه  به  از  پس  ادامه  در  و  می گیرد  متقاضی 

درصدی از فروش محصول را به عنوان رویالیتی دریافت می کند.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به فناوری های 

واگذار شده به بخش خصوصی در حوزه بذور هیربید گفت: در زمینه گیاه 

سالیکورنیا هم قرارداد خیلی خوبی برای کشت 80، 90 هکتار از این گیاه 

داشتیم که برای توسعه تا چند هزار هکتار هم هدفگذاری شده است. در 

خصوصی  بخش  با  قراردادی  زودی  به  هم  استویا  گیاه  بذری  کشت  زمینه 

منعقد خواهد شد.

ساخت  زمینه  در  پژوهشگاه  دستاوردهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

مواد  تولید  برای  کم هزینه  عین حال  در  و  کارآمد  بسیار  فتوبیوراکتورهای 

موثره گیاهی اظهار داشت: یکی از مشکالت کشور در زمینه گیاهان دارویی 

عدم دسرتسی به بذر مناسب است که در این راستا همکاران ما در پژوهشکده 

منطقه ای اصفهان گنجینه ای ارزشمند از ارقام مناسب شیرین بیان کشور را 

گردآوری کرده اند. عالوه بر این آمادگی داریم پروتکل های تکثیر کشت بافتی 

برخی گیاهان دارویی را نیز به متقاضیان ارائه کنیم. 

صبوری، مسوول فن بازار محصوالت گیاهی منطقه آزاد تجاری گردشگری سپاد 

هم با اشاره به تالش فن بازار برای ارتباط با بخش های اجرایی و پژوهشی 

گفت: زمینه بسیار مساعدی برای تولید انواع محصوالت و فرآورده های گیاهی 

در رشق کشور وجود دارد که می توان با استفاده از تحقیقات و فناوری های 

به دست آمده به بهرتین شکل از ظرفیت های موجود استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: افغانستان همسایه رشقی ما که از مزیت آب کافی، خاک 

خوب و نیروی کار ارزان برخوردار است عالوه بر قاچاق گسرتده پیاز زعفران 

ایران و تصاحب بازارهای جهانی در مورد محصوالت گیاهی دیگر مثل زیره 

هم به شدت فعال است با این حال هنوز هم می توانیم از مزیت دانش فنی 

که در اختیار محققان کشور است برای موفقیت در این عرصه استفاده کنیم.

صبوری خاطرنشان کرد: روستایی در خراسان داریم که قابلیت کوبیدن فلفل 

قرمز در آن وجود دارد با این حال هیچ استفاده ای از این ظرفیت منی شود 

با وجود  ادویه  باشد. در زمینه  انحصار هند  کامال در  این محصول  بازار  تا 

ظرفیت های خوبی که وجود دارد حتی از بسته بندی مناسب هم محرومیم. 

توامنندی های  از  بهره گیری  با  گیاهی  محصوالت  بازار  فن  در  امیدواریم 

ظرفیت های  از  استفاده  امکان  بتوانیم  تحقیقاتی  مراکز  و  پژوهشگاه ها 

خراسان در زمینه محصوالت گیاهی را فراهم کنیم.

پژوهشگاه  رییس  دکرت خوش خلق سیام،  با حضور  که  نشست  این  پایان  در 

همکاری  مختلف  زمینه های  شد  مقرر  شد  برگزار  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

تفاهم نامه ای  قالب  در  و  شناسایی  طرفین  سوی  از  بازار  فن  و  پژوهشگاه 

مشرتک اجرایی شود.

ایجاد کلکسیون ارقام مناسب شیرین بیان کشور

حامیت پژوهشگاه از استارتاپ های گیاهان دارویی

دستیابی به برترین جدایه های تریکودرما

با بیش از 80% فعالیت بیوکنرتلی در برابر 

بیامرگرهای مهم گیاهی

دستیابی به برترین جدایه های تریکودرما  

با توان افزایش رشد گیاه و گسرتش سیستم 

ریشه ای جهت افزایش تحمـل به تنش 

خشکی

بیو فرتیالیزربیو کنرتل
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در مراسم روز مزرعه معرفی شد:

تولیـد گراس هـای علوفـه ای متحمـل بـه رسمـا و خشـکی در 
کشـاورزی بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعی با بیان اینکه افزایش تولید شیر 

به تولید علوفه بستگی دارد افزود: با تغییر الگوی کشت و اصالح سیستم 

زراعی، تولید علوفه افزایش می یابد، برای افزایش میزان تولید شیر باید از 

تنوع علوفه و جایگزینی علوفه دارای ارزش غذایی باال، با علوفه مرسوم و 

کشت علوفه خارج از فصل استفاده کرد.

کشاورز با بیان اینکه رشد اقتصادی، تقاضای مواد غذایی را افزایش می دهد 

اظهار داشت: با توجه به این که به دلیل محدودیت هایی نظیر آب زراعی، 

امکان توسعه اراضی و سطح زیر کشت وجود ندارد الزم است تا رویکرد و 

الگوی کشت را تغییر دهیم.

وی به خودکفایی باالی 80 درصدی کشور در تولید محصوالت کشاورزی اشاره 

کرد و افزود: هیچ کشوری در تولیدات محصوالت کشاورزی به خودکفایی صد 

در صدی منی رسد و همین میزان از خودکفایی نیز در کشور نیز قابل توجه است.

مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام نیز در این مراسم 

در  مهم  این  که  است  کشور  کشاورزی  چالش  مهمرتین  آب،  کمبود  گفت: 

حوزه دامپروری نیز اثرات خود را در تولید محصوالت دامی نشان می دهد. 

وی اظهار داشت: بیشرتین علوفه مورد نیاز کشور به صورت آبی کشت می 

شود که این امر هزینه های بسیاری را به کشور تحمیل می کند.

رضایی گفت: ایران از رشایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است و 

میزان تولید آب سبز یا هامن آب حاصل از بارندگی در کشور بسیار محدود است.

وی گفت: کمبود بارش نزوالت جوی باعث می شود تا تولید علوفه در مراتع طبیعی 

بسیار کم باشد که این مهم هزینه های تولید شیر و گوشت را افزایش می دهد.

تحقق  رشط  که  این  به  اشاره  با  دام  امور  در  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 

دست یابی به کشاورزی پایدار حفاظت از محیط زیست و منابع آب است 

افزود: جای تأسف است که به دلیل استفاده از شیوه های نادرست در کشت 

علوفه و محصوالت کشاورزی و آبیاری، منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی 

در کل کشور بسیار ضعیف شده است و این مهم تولید محصوالت کشاورزی 

را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی تریح کرد: استاندارد نبودن علوفه تولیدی یکی دیگر از محدودیت های 

شیوه های  مناطق  اکرث  در  امروز  است،  دامی  محصوالت  تولید  در  موجود 

مکانیزاسیون، به زراعی و به نژادی در تولید علوفه مورد توجه قرار منی گیرد 

که باید برای اصالح این روند برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد.

و  کشاورزی  حوزه  در  پایلوت  طرح های  اجرای  لزوم  بر  تأکید  با  رضایی 

در مراسم روز مزرعه در روز 28 فروردین ماه، که با مشارکت فعال 

گراس های  شد،  برگزار  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

در  شده  تولید  خشکی  و  رسما  به  متحمل  علوفه ای 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که از پاییز سال 

گذشته در مجتمع کشت و صنعت صفایی 

کشت شده بود به 

ن  رشکت کنندگا

معرفی شد.

عمومی  روابط  گزارش  به 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

دکرت  و  ناخدا  بابک  دکرت  کشاورزی، 

رضا محمدی در توضیح این دستاورد گفتند: 

تولید  برای  فراوانی  پتانسیل  علوفه ای  گراس های 

علوفه با کیفیت در رشایط سخت محیطی به خصوص 

در مناطق رسدسیری و مراتع مناطق شاملی و شامل غربی کشور دارند. با 

ساله  و خشکی، چند  به رسما  نسبی خوب  تحمل  استقرار رسیع،  به  توجه 

بودن و امکان استفاده از بارش های پاییزه و بهاری، از این گراس های علوفه ای 

می توان برای ایجاد چراگاه های دامئی و احیا مراتعی که در اثر چرای بی رویه 

و فشار بیش از حد دام از بین رفته اند به خوبی بهره برداری کرد.

 عالوه بر این با توجه به سیستم توسعه یافته ریشه ای در این گیاهان، کشت 

آنها در اراضی مرتعی و مناطق شیبدار، از روان آب و فرسایش آبی و بادی 

خاک به میزان چشمگیری جلوگیری کرده و باعث نفوذ بیشرت آب در خاک و 

تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شوند.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی عالوه بر گراس های علوفه ای در اجرای 

دامپروری  و  کشاورزی  مجتمع  با  نیز  مشرتک  تحقیقاتی  پروژه های 

صفاری همکاری دارد که از آن جمله می توان به اجرای پروژه 

بومی  باکرتی های  مناسب  فرموالسیون  تولید  تحقیقاتی 

سیالژ ذرت توسط دکرت غالمرضا صالحی جوزانی اشاره کرد. 

120 میلیارد مکعب آب زیرزمینی کرسی داریم. 

این  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  زراعت  معاون  کشاورز،  عباس 

زیر  منابع  آب  مرت مکعب کرسی  با 120 هزار  مراسم گفت: کشور 

زمینی مواجه است. از این رو باید به سمت تغییر الگوی کشت، شیوه های 

جربان  برای  اظهارداشت:  وی  کرد.  حرکت  گلخانه ای  کشت  و  آبیاری  نوین 

کرسی آب های زیر زمینی با آب های موجود فاصله زیادی وجود دارد و الزم 

کشاورزی،  آبیاری محصوالت  نوین  های  شیوه  به سمت  با حرکت  تا  است 

تغییر الگوی کشت و نیز حرکت به سمت کشت گلخانه ای، این کرسی جربان 

شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به رسانه پایین مرف 

شیر در کشور گفت: کشور از ظرفیت باالیی در تولید شیر برخوردار است و 

تالش می کنیم تا طی 5 سال آینده رسانه مرف شیر را به 130 لیرت برسانیم 

که این مهم با اصالح ترکیب تغذیه ای در کشور محقق می شود.

کشاورز تریح کرد: میزان تولید شیر و فرآورده های آن در کشور به حدی است 

که ساالنه 450 هزار تن شیر و فرآورده های آن به سایر کشورها صادر می شود.
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این  :اجرای  گفت  کشاورزی  نوین  شیوه های  به  دست یابی  برای  دامپروری 

طرح ها به بهره برداران کمک می کند تا از روش های نوین در حوزه کشاورزی 

و دامپروری درک واقعی و ملموس پیدا کنند.

این  در  هم  تهران  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  ذوالفقاری،  کریم 

مراسم گفت: کشاورزان استان تهران ساالنه 6 میلیون تن محصول کشاورزی 

به ارزش 320 هزار میلیارد ریال تولید می کنند.

وی اظهار داشت: با این که وسعت اراضی کشاورزی در استان تهران 187 

بهره وری  دلیل  به  ولی  است  کمرت  استان ها  سایر  به  نسبت  و  هکتار  هزار 

باال در استفاده از آب، نهاده های کشاورزی و استفاده از شیوه های نوین، 

ریال  میلیارد  هزار  ارزش320  به  کشاورزی  محصوالت  تن  میلیون   6 ساالنه 

تولید می شود که بیشرت از سایر استان ها با اراضی بیشرت است.

تهران  استان  در  قرمز  گوشت  که مرف رسانه  این  به  اشاره  با  ذوالفقاری 

13 کیلوگرم است افزود: نیاز ساالنه استان تهران به گوشت قرمز حدود یک 

میلیون تن است که از این میزان، 900 هزار تن تولید و یکصد هزار تن دیگر 

از طریق واردات تأمین می شود.

وی اظهار داشت: استان تهران با داشن بیش از یک میلیون رأس دام سبک و 

450 هزار رأس دام سنگین، رتبه نخست تولید شیر کشور را در اختیار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تولید شیر و گوشت را در ارتباط 

مستقیم با تولید علوفه دانست و افزود: در حال حارض ساالنه یک میلیون 

و 800 هزار تن علوفه در استان تولید می شود که از این میزان یک میلیون 

تهران تالش  استان  دارد،  اختصاص  تولید ذرت علوفه ای  به  تن  و 300 هزار 

دارد تا با تولید محصوالت علوفه ای با نیاز آبی کمرت، در مرف بهینه آب 

نیز پیشگام باشد.

وی با اشاره به لزوم ورود تولیدکنندگان شیر به پرورش دام پروری و گوشتی 

نیز  گوشت  تولید  به  باید  گوشتی  شیری  به  هلشتاین  نژاد  اصالح  با  گفت: 

نیاز به واردات حتی یک کیلوگرم گوشت  تا برای تأمین گوشت  توجه شود 

قرمز نداشته باشیم.

الربز،  تهران،  استان های  از  کشاورزانی  حضور  با  که  مزرعه  روز  مراسم  در 

در  قزوین  و  رضوی  خراسان  قم،  فارس،  مرکزی،  اصفهان،  زنجان،  سمنان، 

تجربیات  تولیدکنندگان  و  کشاورزان  شد،  برگزار  پیشوا  چالتاسیون  روستای 

خود را در کشت گیاهان علوفه ای و تولید سیالژ و همچنین فناوری های نوین 

آبیاری و تغییر آرایش کاشت ذرت به منظور افزایش بهروری آب با یکدیگر 

به اشرتاک گذاشتند.

در بازدید معاون وزیر علوم فیلیپین از پژوهشـگاه تاکید شـد:

گسـرتش همکاری هـای علمی ایـران و فیلیپیـن در فناوری های 
نانو و زیسـتی

ــاوری هــای  ــن در فن ــران و فیلیپی جهــت گســرتش همکاری هــای علمــی ای

نانــو و زیســتی هیاتــی از مدیــران و مســووالن علمــی و فنــاوری فیلیپیــن 

ــوژی  ــگاه بیوتکنول ــن از پژوهش ــوم فیلیپی ــر عل ــاون وزی ــت مع ــه ریاس ب

ــد. ــد کردن کشــاورزی بازدی

ــرت  ــاورزی، دک ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

راونــا کریســتینا ژوارا، معــاون وزیــر علــوم و فنــاوری فیلیپیــن، دکــرت 

ــی  ــای علم ــتان ه ــام دبیرس ــابق نظ ــر س ــت و مدی ــو، بیولوژیس ژوزت بیی

فیلیپیــن و دکــرت بلســی باســیلیا، رییــس بخــش علــوم مــواد موسســه 

ــی  ــی علم ــات عال ــب هی ــه در قال ــن ک ــی فیلیپی ــوژی صنعت توســعه تکنول

ــه  ــور ب ــن کش ــاوری ای ــوم و فن ــر عل ــا، وزی ــت دوال پنی ــه ریاس ــن ب فیلیپی

ــوژی کشــاورزی  ــا حضــور در پژوهشــگاه بیوتکنول ــد ب ــران ســفر کرده ان ای

از بخش هــای مختلــف تحقیقاتــی پژوهشــگاه بازدیــد کردنــد.

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در ســال 1379 در کــرج راه اندازی 

شــده در حــال حــارض دارای بخش هــای تحقیقــات مهندســی ژنتیــک 

زیست شناسی ســامانه ها،  ســلول،  و  بافــت  کشــت  زیســتی،  ایمنــی  و 

بیوتکنولــوژی میکروبــی، فیزیولــوژی مولکولــی و نانوتکنولــوژی کشــاورزی 

ــه ای در  ــن دارای ســه پژوهشــکده تخصصــی منطق ــر ای ــالوه ب اســت و ع

ــاورزی  ــوژی کش ــت بیوتکنول ــت و مدیری ــان و رش ــز، اصفه ــهرهای تربی ش

رشق و شــامل رشق کشــور در مشــهد اســت.

در جریــان بازدیــد هیــات فیلیپینــی از بخش هــای مختلــف توضیحــات 

ــرت  ــط دک ــش توس ــر بخ ــتاوردهای ه ــا و دس ــوص فعالیت ه ــل در خص کام

حســینی ســالکده، معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه و اعضــای هیــات علمــی 

ــن در  ــکاری فیامبی ــای هم ــتی زمینه ه ــد و در نشس ــه ش ــش ارائ ــر بخ ه

حوزه هــای مختلــف زیســت فنــاوری و نانوفنــاوری کشــاورزی بررســی 

شــد.

ــگاه  ــتاوردهای پژوهش ــا و دس ــد از موفقیت ه ــا متجی ــی ب ــات فیلیپین هی

اســتفاده  بــر  کشــور  ایــن  فنــاوری  و  علــوم  وزارت  عالقمنــدی  بــر 

توامنندی هــای  از 

ایــران  فنــاوری 

حوزه هــای  در 

تاکیــد  مختلــف 

. نــد کرد

و  علــوم  وزیــر  پنیــا،  دوال 

بــه  کــه  نیــز  فیلیپیــن  فنــاوری 

فنــاوری  و  علمــی  معــاون  دعــوت 

رییــس جمهــور در راس ایــن هیــات 

علمــی بــه ایــران ســفر کــرده 

امضــای  مراســم  در 

مــه  هم نا تفا

همکاری هــای 

ک  مشــرت

 ، علمــی

تحقیقاتــی و فنــاوری 

داشــت:  اظهــار  فیامبیــن 

در  ایــران  هــای  پیرشفــت 

فنــاوری  زیســت  ماننــد  حوزه هایــی 

ــه  ــت چراک ــده اس ــحال کنن ــاورزی خوش کش

دانشــگاه  همــکاری  ذیــل  در  می توانــد  ایــران 

هــای دو کشــور، ضمــن گســرتش دانــش و فنــاوری 

کنــد. کمــک  همکاری هــا  پایــدار  توســعه  بــه  فیلیپیــن 

از کشــورهای  یکــی  عنــوان  بــه  ایــران  کــرد:  وی خاطرنشــان 

نانــو  مثــل  مهمــی  در حوزه هــای  فنــاوری  و  دانــش  از  برخــوردار 

بگشــاید. کشــور  دو  همــکاری  بــرای  تــازه ای  افق هــای  می توانــد 

ــرتی و پژوهشــگران را یکــی  ــکاری دانشــجویان دک ــادل و هم ــا، تب دوالپنی
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دیگــر از محورهــای تعامــل دو کشــور عنــوان کــرد و گفــت: مــا همچنیــن 

فهرســتی از رویدادهــای بین املللــی در حــوزه نانوفنــاوری داریــم و ایــران 

مــی توانــد بــه عنــوان یــک محــور اصلــی در حوزه هــای گوناگــون پزشــکی 

و فناوری   هــای مــواد پیرشفتــه حضــوری پررنــگ داشــته باشــد.

ــه، مراکــز  ــاوری و مــواد پیرشفت ــز گــروه نانوفن ــن نی وی ادامــه داد: فیلیپی

ــن  ــار دارد. همچنی ــاوری را در اختی ــعه فن ــتیتو های توس ــی و انس تحقیقات

در حــوزه توســعه فنــاوری انرژی هــای نــو و پیرشفتــه  و تجدیدپذیــر نیــز 

گام هایــی برداشــته اســت.

وزیــر علــوم و فنــاوری فیلیپیــن بــا بیــان ایــن کــه همــکاری مشــرتک 

علمــی و فنــاوری مــی توانــد بــه کمــک دولــت هــای دو کشــور و  توســط 

ــک  ــا ی ــرد:  م ــار ک ــد اظه ــتیوها باش ــی و انیس ــز تحقیقات ــگاه، مراک دانش

ــز  ــت متمرک ــت مدیری ــد تح ــی توان ــه م ــم ک ــی داری ــز تحقیقات رسی مرک

ــه  ــد ن ــای جدی ــوع همکاری ه ــاوری ن ــی و فن ــت علم ــه و معاون وزارتخان

ــای  ــش در حوزه ه ــوآوری و دان ــس ن ــه از جن ــنتی آن بلک ــای س ــه معن ب

ــد. ــت کن ــده را مدیری یادش

همچنیــن دکــرت ســتاری در نشســت امضــای تفاهم نامــه و همکاری هــای 

ایجــاد  از  فیلیپیــن  و  ایــران  فنــاوری  و  تحقیقاتــی  علمــی،  مشــرتک 

اســاس  بــر  فناورانــه  و  علمــی  مشــرتک  تعامل هــای  زیرســاخت های 

ــزی  ــاد مراک ــرد:  ایج ــد ک ــت و تاکی ــکاری گف ــرتک هم ــه مش ــک کمیت ی

بــرای همکاری هــای دانشــی و فناورانــه  بــوم مســاعد  کــه زیســت 

دو کشــور را فراهــم می کننــد جــزو محورهــای تعامــل بــا فیلیپیــن 

ــاوری، کارخانه هــای  ــم و فن ــدازی و توســعه پارک هــای عل اســت. راهان

دانــش  تبــادل  بســرتهای  و  شــتاب دهنده ها  رشــد،  مراکــز  نــوآوری، 

ایــران  بنیــان در مــدار همکاری هــای  فنــاوری و محصــوالت دانــش 

و فیلیپیــن اســت و رویدادهــای منایشــگاهی و برنامه هــای علمــی و 

فنــاوری مشــرتک دنبــال می  شــود تــا تحولــی در اقتصــاد و جایــگاه 

ــدد.  ــوع بپیون ــه وق ــور ب ــاوری دو کش ــی و فن علم

هیاتــی از محققــان آژانــس تحقیــق و توســعه کشــاورزی اندونــزی از بخــش 

تحقیقــات  نانوتکنولــوژی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بازدیــد 

ــد. کردن

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

نانــو فنــاوری بیــن  امضــای تفاهم نامــه همــکاری علمــی- تحقیقاتــی 

کشــور ایــران و اندونــزی در ســال 2017، یــک گــروه تحقیقاتــی چهــار 

 LAARD)indonesian agency for agriculture research and( نفــره  از

ــوژی  ــزاری نشســت علمــی در بخــش نانوتکنول ــت برگ development  جه

ــد. ــور یافتن حض

ــای دارای  ــرد و زمینه ه ــت کارب ــوص اهمی ــی در خص ــت علم ــن نشس در ای

ــو کشــاورزی بحــث و گفتگــو شــد. دکــرت حورالدیــن  پتانســیل در مــورد نان

کــه ریاســت ایــن هیــات را بــر عهــده داشــت بــا اســتقبال از همکاری هــای 

ــود را  ــدی خ ــاورزی عالقه من ــاوری در کش ــرد نانوفن ــوص کارب ــی در خص آت

بــرای انجــام پروژه هــای مشــرتک فناورانــه و معضــل محــور و همــکاری در 

زمینــه ارزیابــی ایمنــی محصــوالت نانــو در آینــده اعــالم کردنــد.

ــو پژوهشــگاه در خصــوص  ــان بخــش نان ــن نشســت محقق ــن در ای همچنی

ــد. ــه دادن ــی ارائ ــن بخــش توضیحات ــت و پتانســیل های ای زمینه هــای فعالی

بازدید هیاتی از محققان نانوفناوری کشـاورزی اندونزی از پژوهشـگاه
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در بازدید مدیران باسابقه ترین مجموعه تولید پودر لباسشویی کشور از پژوهشگاه تاکید شد

 رفع نیاز صنایع شوینده به واردات آنزیم با تالش محققان پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی

در راستای قرارداد منعقده بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

و قدیمی ترین و بزرگرتین مجموعه تولید پودر لباسشویی 

کشور در زمینه تامین آنزیم های مورد نیاز صنعت 

شوینده، جمعی از مدیران این رشکت در بازدید 

از پژوهشگاه در خصوص نحوه اجرای 

قرارداد  این 

و  بحث 

ل  د تبا

نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

قاسملو،  مهندس  کشاورزی، 

مدیرعامل رشکت بین املللی محصوالت 

از  با همراهی جمعی  که  پارس  بین املللی 

مدیران کارخانه در پژوهشگاه حضور یافته بود 

پیش از بازدید از آزمایشگاه ها و بخش های تحقیقاتی 

مرتبط در پژوهشگاه در نشستی با حضور دکرت حسینی سالکده، معاون پژوهشی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه 

در خصوص نحوه اجرایی کردن قرارداد سه جانبه تولید آزمایشگاهی آنزیم های 

و  رسمایه گذاری  با  که  دام  خوراک  و  غذایی  صنایع  شوینده ها،  در  مرفی 

مشارکت صندوق حامیت از رسمایه گذاری زیست فناوری اجرایی می شود بحث 

و تبادل نظر کردند. قاسملو با اشاره به توان باالی تولید پودرهای شوینده در 

کشور گفت مشکل اصلی ما محدودیت در قیمت گذاری است. باالترین قیمت 

پودر لباسشویی در کشور 5950 تومان تعیین شده است که اجازه منی دهد 

محصوالت گران تر و باکیفیت تر در کشور تولید شود در حالی که به عقیده وی 

با توجه به رسانه مرف 6 کیلوگرم در سال پودرهای لباسشویی که حدود 

12 جعبه نیم کیلویی پودر است بسیاری از خانواده ها حارضند پودر 

لباسشویی باکیفیت و اسانس مناسب را که کم ترین آسیب را 

به البسه می زند با قیمت باالتر هم خریداری کنند. وی 

خاطرنشان کرد همچنان که تجربه رفع محدودیت های 

شدیدتر دهه های 1360 و 1370 نشان می دهد با توجه 

به  نیز  فعلی  محدودیت های  موجود  باالی  ظرفیت های  به 

مرور برطرف می شود و زمینه تجاری سازی انواع پودرهای لوکس و 

باکیفیت در کشور فراهم می شود که آینده خوبی را برای رسمایه گذاری 

روی ترکیبات شوینده ها از جمله آنزیم ها نوید می دهد. قاسملو با اشاره به 

این که بازار آنزیم های شوینده عمدتا در انحصار دو رشکت دامنارکی و هلندی 

و معدودی رشکت های هندی و چینی با محصوالت کم کیفیت تر است اظهار 

داشت: اگر آنزیم با کیفیت با قیمت مناسب در داخل کشور تولید شود مرف 

که  است  حالی  در  این  و  است  قطعی  این رشکت  در  تنها  آن  تن  هزار  سه 

تولیدکننده آنزیم محدود به صنعت شوینده نیست و می تواند چند صنعت 

دیگر را نیز در چشم انداز فعالیت های خود ببیند.

در  پژوهشگاه  محققان  حضور  زمینه  شد  مقرر  جلسه  این  پایان  در 

آزمایشگاه های کارخانه تولید پودر لباسشویی به منظور اطالع از روند تست 

آنزیم های مورد استفاده در صنعت شوینده و محیط شیمیایی عملکرد آنزیم 

ها فراهم شود.

ــنبه 30  ــا روز دوش ــزات مپن ــر و تجهی ــاخت بویل ــی و س ــت مهندس ــان رشک ــی از کارشناس هیات

اردیبهشــت مــاه 98 از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بازدیــد کردنــد.

ــر در  ــادل نظ ــکاری و تب ــاورزی، هم ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

حــوزه سیســتم های پــردازش فــوق رسیــع از جملــه زمینه هــای مــورد عالقــه بــرای گســرتش 

همکاری هــای فیامبیــن بــود. 

ــت  ــا اس ــروه مپن ــای گ ــا از زیرمجموعه ه ــزات مپن ــر و تجهی ــاخت بویل ــی و س ــت مهندس  رشک

کــه در زمینــه طراحــی، تامیــن، ســاخت، نصــب و راه انــدازی انــواع بویلرهــای بازیافــت حراتــی، 

ــرو، نفــت و  ــط در بخش هــای نی ــی مرتب ــزات جانب ــوب )پکیج/صنعتی/نیروگاهــی( و تجهی واترتی

ــت دارد. ــی و خارجــی فعالی ــع در بازارهــای داخل گاز، پرتوشــیمی و ســایر صنای

بازدید گروهی از کارشناسـان مپنا از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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پژوهشگاه  از  تهران  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  بازدید   •  

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشجویان مقطع دکرتی دانشگاه تهران در رشته بیامری شناسی، 31 فروردین 

و  دستاوردها  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  بازدید  طی   98 ماه 

پروژه های در حال اجرا و تجاری شده آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در این بازدید 

که به رسپرستی دکرت بهبودی، عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی پردیس 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد، دانشجویان مقاطع رشته 

فیزیولوژی  تحقیقاتی  بخش های  از  آزمایشگاه ها  در  حضور  بیامری شناسی، 

میکروبی  بیوتکنولوژی  و  ژنتیک  مهندسی  سلول،  و  بافت  کشت  مولکولی، 

بازدید کردند و محققان و کارشناسان هر بخش توضیحات  فیتورترون ها  و 

مرتبط  پروژه های  و  بخش  هر  دستاوردهای  و  اقدامات  درباره  مبسوطی 

دانشگاه  استاد  و  دانشجویان  رابطه رسپرست  دادند. در همین  ارایه  آن  با 

تهران درباره هدف این بازدید گفت: دانشجویان در این بازدید برای آشنایی 

بهره  میکروبی و همچنین  گیاهان  بیامری شناسی  مفاهیم درس  با  کاربردی 

مندی عملی از آموخته های خود در دروس بیوتکنولوژی، مقاومت بیامری ها 

و نظایر آن حضور یافته اند.

بهبودی افزود: با توجه به کمبود امکانات در گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران 

بهرتین موسسات  از  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  اینکه  و  از یک سو 

به  نسبت  گسرتده تری  دید  پژوهشگاه  از  بازدید  است،  ایران  در  تحقیقاتی 

مفاهیم تئوریک که در دانشگاه ارائه می شود، به دانشجویان می آموزد.

وی درباره جذابیت و کاربردی بودن بخش های تحقیقاتی اظهار داشت: از 

از دانشجویان روی قارچ ها کار می کنند، بخش فیزیولوژی  آنجا که برخی 

نیز  ژن  انتقال  بخش  در  و  داشت  خاصی  جذابیت  آنها  برای  مولکولی 

پژوهشگاه  از  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  بهاره  بازدیدهای  سلسله 
بیوتکنولوژی کشاورزی

قابل  بسیار  و...  تراریخته  محصوالت  سازه،  ساخت  ژنی،  تفنگ  موضوعاتی 

توجه بود ضمن آنکه هر بخش تحقیقاتی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی 

آموزه های خاص خود را دارد.

این استاد دانشگاه تهران در رشته گیاه پزشکی با اشاره به شکاف ارتباطی بین 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها تریح کرد: امروز واقعا این خال را بیشرت حس 

تحقیقاتی  موسسات  با  مقایسه  در  دانشگاه ها  در  دانشجویان  چون  کردم. 

ارتباطی  باید پل  امکانات مواجه هستند و  با کمبود  این پژوهشگاه،  مانند 

برای اتصال بین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها وجود داشته باشد.

بهبودی با بیان اینکه البته ما در دروس بیوتکنولوژی از اساتید و پژوهشگران 

موسسات تحقیقاتی استفاده می کنیم، یادآور شد: طی سال های گذشته در درس 

بیوتکنولوژی در کشاورزی از تجربیات دکرت صالحی جوزانی، عضو هیات علمی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی استفاده کردیم اما متاسفانه براساس رسفصل 

وزارت علوم این درس از رسفصل های رشته گیاه پزشکی برداشته شد.

برای  آینده  در  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  در  بازدیدها  این  افزود:  وی 

دانشجویان خصوصا در حوزه فیزیولوژی مولکولی و انتقال ژن و .... بسیار 

مفید خواهد بود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: 

امیدواریم بتوانیم ارتباط بهرتی بین اساتید و دانشجویان برقرار شود.

پژوهشگاه  از  ابوریحان  پردیس  دانشگاه  دکرتا  دانشجویان  بازدید   •

بیوتکنولوزی کشاورزی

بخش های  از  تهران  ابوریحان  پردیس  ارشد  کارشناسی  و  دکرتا  دانشجویان   

روز  کردند.  بازدید  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف 

و  دکرتا  دانشجویان  از  نفر  چهار  گروهی   98 ماه  اردیبهشت   11 سه شنبه 

دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان تهران به رسپرستی خانم دکرت 

زارع مهرجردی پس از ورود و معرفی پژوهشگاه توسط یکی از کارشناسان 

روابط عمومی  با اهداف کلی در زمینه فعالیت پژوهشگاه آشنا و در ادامه 

از بخش  های تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید کردند.

بر پایه همین گزارش دانشجویان از بخش های تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی 

انتقال ژن و بیوتکنولوژی میکروبی، نانو تکنولوژی  ، کشت بافت و سلول، 

بازدید کردند که همراه با توضیحات فنی اعضای هیات علمی و کارشناسان 

این بخش  ها با اهم فعالیت  های علمی و دستاوردها و پروژه های در حال 

اجرا و تجاری شده آشنا شدند.

بیوتکنولوژی  علم  پیشتاز  مرکز  عنوان  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

کشاورزی  رشته  مختلف  مقاطع  دانشجویان  پذیرای  همواره  کشاورزی 
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دانشگاه های کشور جهت بازدید و انتقال تجربیات علمی بوده است و این پل 

ارتباطی بین پژوهشگاه و دانشجویان دید آنها را در حوزه تخصصی خود وسعت 

می بخشد و انگیزه مضاعف تری برای ادامه تحصیل و آینده شغلی ایجاد می کند.

وجود  را  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  انتخاب  از  هدف  دانشجویان 

امکانات ارزشمند و نیروهای متخصص دانستند و خاطرنشان کردند بازدید از 

پژوهشگاه برای ادامه تحصیل و ایده برداری و همچنین الگوبرداری مناسبی 

برای ارایه پروژه ها در رشته بیوتکنولوژی فرصت مغتنمی بود.

• بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

میزبان  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه   98 اردیبهشت   12 چهارشنبه   

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برای بازدید از بخش های تحقیقاتی و آشنایی 

با دستاوردها و اقدامات پژوهشگاه در عرصه زیست فناوری کشاورزی بود.

دانشجویان  کشاورزی،  بیوتکنولوزی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور در بخش های تحقیقاتی 

ژن،  انتقال  ژنتیک،  مهندسی  مولکولی،  فیزیولوژی  سلول،  و  کشت بافت 

بیوتکنولوژی میکروبی، با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی هر بخش و نیز 

فعالیت ها و اقدامات انجام شده و پروژه های در حال اجرا آشنا شدند.

همچنین در هر بخش تحقیقاتی، محققان و کارشناسان مرتبط با این حوزه، 

برنامه ها، فناوری ها و دستاوردهای بخش را برای بازدیدکنندگان ترشیح کردند. 

 رسپرست دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با روابط عمومی 

بیان کرد : هدف  این چنین  بازدید  این  با  پژوهشگاه نظر خودرا در رابطه 

بازدید دانشجویان ارتقای آگاهی و بینش کاربردی برای درس اصالح گیاهان 

زراعی است که طی سال های مختلف با همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی این امر محقق شده است.

اظهار داشت:  از بخش های مختلف  دانشجویان  بازدید  درباره  آقای خزایی 

شده  سازماندهی  مجموعه  این  در  که  است  مغتنمی  فرصت  بازدید،  این 

تحقیقاتی  بین موسسات  در  بیوتکنولوژی کشاورزی کمرت  پژوهشگاه  مانند 

یافت می شود و تاثیرات آن عمال در پروپوزال ها، پایان نامه ها و چشم انداز 

بحث های  اینکه  دیگر  نکته  همچنین  است.  مشاهده  قابل  حرفه ای  آینده 

یابد  از کالس درس پیوند  با محیط های تحقیقاتی و بیرون  باید  دانشگاهی 

و دانشجویان اظهارات پژوهشگران را درباره محصوالت تجاری شده و... به 

صورت علمی و از نزدیک بشنوند و با محیط های پژوهشی ارتباط نزدیک 

پیدا کنند و دانشجویان گروه بیوتکنولوژی که در حال فعالیت هستند در 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  حوزه  در  آن  تحقیقات  و  پژوهشگاه  این  مجموع 

پیرشو هستند. رسپرست گروه با اعالم خرسندی از بازدید انجام شده اظهار 

داشت: دستاروردهای بازدید برای دانشجویان بسیار ارزشمند بوده و بازدید 

از پژوهشگاه فرصت مفیدی است تا دانشجویان در متامی زمینه  های مورد 

روز  به  پژوهشگاه  اقدام  در دست  پروژه های  که  آنجا  از  و  آشنا شده  نیاز 

بوده امیدوارم زمینه  های همکاری میان دانشگاه و پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی بیش از گذشته فراهم شود.

• بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 دانشجویان دانشگاه خوارزمی برای بازدید از بخش های تحقیقاتی و آشنایی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از   98 اردیبهشت   17 شنیه  سه  دستاوردها   با 

کشاورزی بازدید بعمل آوردند.

دانشجویان  کشاورزی،  بیوتکنولوزی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

تحقیقاتی  های  بخش  در  حضور  با  خوارزمی   ،دانشگاه  کارشناسی  مقطع 

ژن،  انتقال  ژنتیک،  مهندسی  مولکولی،  فیزیولوژی  سلول،  و  بافت  کشت 

بیوتکنولوژی میکروبی، با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی هر بخش و نیز 

بخش  هر  در  که  شدند  آشنا  پروژه ها  و  شده  انجام  اقدامات  و  فعالیت ها 

تحقیقاتی، محققان و کارشناسان مرتبط با این حوزه، برنامه ها، فناوری ها و 

دستاوردهایشان را برای دانشجویان ترشیح کردند. 

عمومی  روابط  با  گفتگو  در  خوارزمی  دانشگاه  دانشجویان  رسپرست   

دانشجویان  بازدید   : کرد  بیان  چنین  این  را  بازدید  این  اهداف  پژوهشگاه 

ارتقای آگاهی و بینش کاربردی آنها ها در طی سال های مختلف با همکاری 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی این امر محقق شده است.

خانم روستا در انتهای بازدید دانشجویان از بخش های مختلف اظهار داشت: این 

بازدید، فرصت مغتنمی است که در این مجموعه سازماندهی شده مانند پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی کمرت در بین موسسات تحقیقاتی یافت می شود و تاثیرات آن 

عمال در  پایان نامه ها و چشم انداز آینده حرفه ای قابل مشاهده است. 

همچنین نکته دیگر اینکه بحث های دانشگاهی باید با محیط های تحقیقاتی 

و بیرون از کالس درس پیوند یابد و دانشجویان اظهارات پژوهشگران را درباره 

محصوالت تجاری شده و... به صورت علمی و از نزدیک بشنوند و با محیط 

های پژوهشی ارتباط نزدیک پیدا کنند و دانشجویان گروه بیوتکنولوژی  که 

در حال فعالیت هستند در مجموع این پژوهشگاه و تحقیقات آن در حوزه 

بیوتکنولوژی کشاورزی پیرشو هستند.

ارزشمند  بسیار  دانشجویان  برای  بازدید  دستاروردهای  داشت:  اظهار  وی 

در متامی  دانشجویان  تا  است  مفیدی  پژوهشگاه فرصت  از  بازدید  و  بوده 
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زمینه های مورد نیاز آشنا شده و امیدوارم زمینه  های همکاری میان دانشگاه 

و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بیش از گذشته فراهم شود.

• دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس: مهندسی ژنتیک 

می تواند تاثیرات سوء تغییرات اقلیمی بر کشاورزی کشور را کاهش دهد

در بازدیدی که از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی چهارشنبه 18 اردیبهشت 

بیوتکنولوژی  دانشیار  گرفت،  صورت  مدرس  تربیت  دانشجویان  توسط   98

سوء  تاثیرات  تواند  می  ژنتیک  مهندسی  افزود:  دانشگاه  این  کشاورزی  

تغییرات اقلیمی بر کشاورزی کشور را کاهش دهد. عضو هیات علمی  گروه 

بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت 

بر  اقلیمی  تغییرات  منفی  تاثیرات  رفع  در  پیرشفته  فناوری های  از  استفاده 

فناوری  به  کشور  عالی  مسووالن  بیشرت  چه  هر  توجه  کشاورزان  تولیدات 

زیستی به ویژه مهندسی ژنتیک را خواستار شد. دکرت مختار جاللی جواران 

دانشکده  دکرتی  و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  جمعی  همراهی  با  که 

کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به منظور آشنایی با فعالیت ها و طرح های 

در دست اقدام پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این پژوهشگاه حضور 

یافته بود در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه با تشکر از مساعدت و 

از گروه های دانشجویی  میزبانی گرم ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه 

از موثرترین و مورد توجه ترین  بازدیدکننده اظهار داشت: مهندسی ژنتیک 

به  ما  کشور  خوشبختانه  که  است  کشاورزی  حوزه  در  فناوری  زمینه های 

موقع با پیرشفت های این فناوری همراه شده است. پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی از مجموعه هایی است که در این زمینه مایه افتخار کشور است 

با  این امکان توسط پژوهشگاه فراهم شده که دانشجویان  و خوشحامل که 

بازدید مستقیم از بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه با پیرشفت ها و 

فعالیت های در حال انجام در این مجموعه پژوهشی پیرشو آشنا شوند.

وی گفت: این قبیل بازدیدها نقش موثری در آشنایی دانشجویان با نیازهای 

پژوهشی کشور دارد و انگیزه آنها را برای فعالیتهای تحقیقاتی افزایش می دهد.

جاللی جواران در پایان پیشنهاد کرد که پژوهشگاه در کنار بازدیدهای مستمر 

حداقل یک بار در هر فصل روزی را به عنوان درب های باز برای بازدیدهای 

عمومی خصوصا میزبانی از دانش آموزان اختصاص دهد و عالوه بر این از 

اینرتنتی  گفت وگوی  تاالرهای  و  سایت  مثل وب  مجازی  فضای  ظرفیت های 

و  پژوهشگاه  فعالیت های  و  زیستی  فناوری  با  آموزان  دانش  آشنایی  برای 

پاسخ گویی به سواالت آنها استفاده شود.

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در این بازدید ضمن حضور در بخش های 

فیتوترون ها  و  بیوانفورماتیک  مرکز  از  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف 

)اتاقک های رشد( پژوهشگاه نیز بازدید کردند.

سلسله بازدیدهای دانشگاه ها و مراکز آموزشی از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

پژوهشکده  از  گیالن  دانشگاه  دامی  علوم  گروه  دانشجویان  بازدید   •

بیوتکنولوژی جانوری 

9 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژنتیک و اصالح دام و طیور گروه 

اردیبهشت  علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن روز دوشنبه 23 

به رسپرستی مدرس ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک خود از پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری بازدید کردند.

در  حضور  با  بازدید  این  ابتدای  در  وی  دانشجویان  و  مقدم  حسینی  دکرت 

بخش ژنومیکس و بیوانفورماتیک پژوهشکده با توضیحات مهندس صیقالنی، 

های  برنامه  و  اهداف  پژوهشکده،  مختلف  بخش های  با  بخش  مسئول 

دست  در  همچنین  و  یافته  پایان  پروژه های  و  طرح ها  نیز  و  آن  پژوهشی 

انجام از جمله طرح کالن مکمل های پروبیوتیکی آشنا شدند.

دانشجویان در ادامه از بخش بیوتکنولوژی جانوری پژوهشکده بازدید کردند 

که در این بخش نیز دکرت وحیدی، کارشناس بخش به معرفی پروژه های در 

و  اهلی  دامی  گونه های  ژنوم  کل  توالی  تعیین  از جمله طرح  انجام  دست 

 Next Generation( توالی نسل جدید  تعیین  کارگیری روش  به  با  وحشی 

در  گوسفند  و  گاو  شکمبه  میکروبیوم  از  استفاده  پروژه  و   )Sequencing

شناسایی و جداسازی آنزیم های هیدروالز تجزیه کننده ترکیبات لیگنوسلولزی 

از  برخی  تجاری سازی  و  تولید  منظور  به  متاژنومیکس  روش  از  استفاده  با 

آنزیم های کاربردی پرداخت.

معرفی  به  ژنومیکس  بخش  کارشناس  پتکی،  مهندس  بازدید،  این  پایان  در 

مفاهیم کاربردی اصالح نژاد و پیوند آن با زیست فناوری پرداخت و همچنین 

دستگاه های آزمایشگاهی دو بخش را معرفی کرده و موارد کاربرد آنها را برای 

بازدیدکنندگان برشمرد.

• بازدید دانشجویان شیالت دانشگاه گیالن از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 

طبیعی  منابع  دانشکده  شیالت  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  نفر  هفت 

پژوهشکده  در  حضور  با  اردیبهشت   25 چهارشنبه  روز  گیالن  دانشگاه 

های  بخش  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  جانوری  بیوتکنولوژی 

ژنومیکس و بیوانفورماتیک و بیوتکنولوژی جانوری پژوهشکده بازدید کردند.

دانشـجویان کـه بـه رسپرسـتی دکرت خوش خلق، مـدرس ژنتیـک و بیوتکنولوژی 

آبزیـان خـود در پژوهشـکده حضـور یافتـه بودنـد 

مسـئول  صیقالنـی  مهنـدس  توضیحـات  بـا 

بیوانفورماتیـک  و  ژنومیکـس  بخـش 

مختلـف  فعالیت هـای  بـا 

و  اهـداف  پژوهشـکده، 

پژوهشـی  برنامه هـای 

پروژه هـای  و 

پایـان یافتـه بخـش 

شناسـایی  همچـون 

QT هـا، کیت هـای تشـخیص 

ژن،  بیـان  و  کلونینـگ  بیـامری، 

و  انتسـاب  و  انسـاب  آزمون هـای 

در  و  شـده  آشـنا  انگشـت نگاری ها 

در دسـت  فعالیت هـای  جریـان 

مباحـث  حـوزه  در  انجـام 

 ، میکـس لو بو متا

و  پروبیوتیکـس 

میکـس  نو ژ متا

گرفتنـد. قـرار 

پتکی،  مهندس 

ژنومیکس  بخش  کارشناس 

هم در سخنانی به اهمیت اصالح 

نژاد و نقشی که دانش زیست فناوری 

دارد. آبزیان  و  دام ها  بهنژادی  زمینه  در 

و  تکثیر  طرح  خصوص  در  اطالعاتی  و  پرداخت 

پرورش ماهیان زبرا در اختیار  بازدیدکنندگان گذاشت. 

با دستگاه های آزمایشگاهی بخش های ژنومیکس و  آشنایی 

بیوتکنولوژی جانوری از دیگر برنامه های این بازدید بود. 

برگزاری کارگاه معرفت افزایی اعضای هیات علمی با موضوع تاریخ علم 

و متدن اسالمی به میزبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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درس دوره معرفت افزایی اعضای هیات علمی: متدن امروز غرب 

میراثدار علوم و متدن اسالمی است.

متدن  و  تاریخ  تخصصی  دکرتی  فرهمند،  یونس  دکرت 

و  علم  تاریخ  کارگاه  حاشیه  در  اسالمی  ملل 

متدن اسالمی به روابط عمومی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: هدف 

و  علم  تاریخ  دوره  برگزاری  از 

متدن اسالمی این است که شکوه 

و عظمت متدن اسالمی و نقشی را 

که در پیدایش جنبش های علمی جدید 

در جهان داشته روشن کنیم و نشان دهیم که 

آن دوره شکوهمند چگونه و به چه علت رقم خود 

دستاوردهای  آن  و  رسید  دستاوردهایی  چه  به  و 

به  آنجا  در  اروپا  رفت که  به  بزرگ چگونه 

متعاقب  تاریخی  دوره های  و  رنسانس 

عر  روشنگری،  دوره  مثل  آن 

و بالخره متدن جدید  خردگرایی 

اروپا منجر شد.

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشیار 

براساس  کرد:  تریح  تحقیقات  و  علوم 

جامع  دوره  یک  ابتدا  شده  تدوین  رسفصل های 

و  )ص(  اسالم  پیامرب  دوره  بر  تاکید  با  اسالم  تاریخ 

ارزش های انسانی و تعالی بخشی که برای جامعه آن روزگار 

ای خیلی  به دوره  از آن  بعد  ارائه می شود و  ارمغان آوردند  به 

کوتاه درباره تاریخ اسالم در رسزمین های اسالمی و پس از آن به دستاوردهای 

علمی مسلامن در حوزه های مختلف فکری در بعد نقلی از قبیل فقه و کالم 

چالش های  می تواند   اصول  و  مفاهیم  آن  احیای  و  بررسی  که  می پردازیم 

بزرگی را که مسلامنان در دنیای امروز با آنها مواجهند برطرف کرده و امکان 

تجدید نظر در برخی مسائل و روزآمد کردن فقه و مباحث دینی و نهایتا 

پاسخ دادن به برخی سواالت مهم و شبهاتی که خصوصا توسط اسالم ستیزان 

مطرح می شود را به رشکت کنندگان این دوره می دهد و نشان می دهد این 

قبیل شبهات چیز جدیدی نیست و در تاریخ اسالم کامال مسبوق به سابقه 

بوده وبه همه آنها پاسخ های علمی داده شده است. 

بعدها  دنیا  منی گرفت،  قرار  اروپایی ها  اختیار  در  علوم  این  اگر  بسا  چه    

از  چنین تحوالت علمی را به خود منی دید مثال کتاب قانون ابن سینا یکی 

نخستین کتاب هایی بود که پس از اخرتاع چاپ در اروپا تکثیر شد و تا سه 

تریح  فرهمند  بود.  غرب  در  پزشکی  مدارس  درسی  کتب  جزو  پیش  قرن 

کرد: مباحث مطرح شده در دوره تاریخ علم و تاریخ اسالمی از این حیث 

این خودباوری می رساند که  به  اهمیت دارد که اعضای هیات علمی ما را 

متدن اسالمی توانسته سنگ بنای متدن جدید باشد و امکان احیای دوباره این 

متدن شکوهمند نیز وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعمیم این دوره ها به اساتید غیر عضو هیات 

علمی و کارکنان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را هم مفید می داند یا نه 

گفت: با توجه به تجربه ای که در کارگاه های معرفت افزایی داشته ام به عینه 

دیده ام که پرسش های پاسخ نداده ای به صورت شبهات به خصوص اخیرا 

در فضای مجازی مطرح است که بسیاری از خانواده ها قادر به پاسخدهی 

دقیق به آنها نیستند لذا فکر می کنم رشکت در این قبیل دوره ها می تواند به 

گسرتش افق دید همه نسبت به اسالم و متدن اسالمی کمک کند.

کارگاه معرفت افزایی اعضای هیات علمی با موضوع تاریخ علم و متدن 
اسالمی به میزبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سالن اجتامعات 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.
فناور  واحدهای  رشد  مرکز  رسپرست  عنوان  به  حسینی  نور  علی  سید  دکرت 

بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شامل منصوب شد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با استناد به موافقت نامه 

شامره 25/4613 مورخ 29/10/1395 با موضوع همکاری و مشارکت در تاسیس راه 

اندازی و راهربدی مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شامل 

و پیشنهاد رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی )نامه شامره 251/1025 مورخ 

18/01/1398( ، دکرت سید علی نور حسینی به مدت یک سال به عنوان رسپرست 

مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شامل منصوب شد.

در حکم انتصاب دکرت نورحسینی آمده است: انشالله با بهره گیری از تقوای الهی ، دانش 

تخصصی و تجارب شخصی و ظرفیت های ارزشمند مراکز پژوهشی و دانشگاهی و با 

همکاری کلیه کنشگران نظام علم و فناوری کشور در انجام وظایف محوله که هدف نهایی 

آن هدایت و دارایی و توسعه کسب و کار مبتنی بر علم و فناوری خواهد بود موفق و 

منصور باشید.

با  شامل  منطقه  کشاورزی  بیوتکنولوژی  فناور  واحدهای  رشد  مرکز  است  گفتنی 

اهدافی از جمله حامیت از تشکیل و توسعه رشکت های کوچک و متوسط دانش 

بنیان در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی و ارائه فضای اداری و آزمایشگاهی تخصصی 

و ارائه خدمات حامیتی شامل خدمات اداری، اطالع رسانی، پشتیبانی، فنی، مشاوره ای 

و آموزشی با تعرفه های مناسب به رشکت های نوپای مستقر در بهمن ماه 1396، 

افتتاح شد..

ــاورزی  ــوژی کش ــاور بیوتکنول ــای فن ــد واحده ــز رش ــت مرک رسپرس
منطقــه شــامل منصــوب شــد

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.

ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض

می منایم. 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 رسکار خانم محبوبه محمدابراهیمی
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برتِر  آموختگان  دانش  بهره مندی  طرح  مشمول  دانش آموختگان  از  یکی 

دانشگاهی از تسهیالت خدمت نظام وظیفۀ در پروژه رسبازی خود ژن های 

بزرگ اثر چندقلوزایی در نژادهای گوسفند بومی ایران را بررسی می کند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکرت طالبی در 

جلسه دفاعیه پروژه خود با عنوان کاوش ژن های بزرگ اثر چندقلوزایی در 

وظیفه  خدمت  جایگزین  پروژه  قالب  در  که  ایران  بومی  گوسفند  نژادهای 

وی ارائه شده است با اشاره به وضعیت نژادهای گوسفندان بومی از لحاظ 

صفت چندقلوزایی گفت: صفت چندقلوزایی که تحت تاثیر جایگاه های کنرتل 

کننده صفات کمی کنرتل می شود از جمله صفات مهم اقتصادی است که به 

طور مستقیم بر روی صفات تولیدی تاثیرگذار است. گوسفند بر خالف سایر 

حیوانات اهلی دارای دامنه گسرتده ای از لحاظ عملکرد در باروری است که 

نقش اصالح دام و ژنتیک مولکولی بر کنرتل این صفت را بسیار پررنگ می کند.

ابزارهای پیرشفته  با کمک  امروزه روش های مولکولی   وی خاطرنشان کرد: 

مناطق  شناسایی  به  منجر  توالی یابی  های  تکنولوژی  قبیل  از  آزمایشگاهی 

یافن  با  است.  شده  دنیا  در  گوسفند  نژادهای  ژنتیکی  اطالعات  و  ژنومی 

تفاوت های  و  نژاد  داخل  افراد  بین  ژنومی  تفاوت های  و  ژنوم  اطالعات 

انتخاب  نشانگرهای  عنوان  به  خاص  ویژگی های  با  مناطقی  نژادی،  بین 

)Signatares of Selection( شناسایی خواهد شد. 

این نشانه ها حاکی از انتخاب )طبیعی یا مصنوعی( برای صفت مورد نظر 

)چند قلوزایی( می باشند. لذا با یافن نشانه های انتخاب طی یک مطالعه 

به  ژنتیکی  نشانگرهای  یکرسی  توان  انتخابی)selectiv sweep(می  کاوش 

صورت چند شکلی های ژنی شناسایی کرد که ژن هایی را کنرتل می کنند که در 

عملکرد باروری گوسفند نقش دارد.

طالبی تریح کرد: با توجه به این که تاثیر بر روی عمملکرد به صورت جزئی 

یا عمده باشد می توان به صورت ژن عمده اثر و یا ژن کوچک اثر در روند 

بهبود اصالح نژاد صفت چندقلوزایی گوسفند بر روی آن انتخاب صورت گیرد.

کاوش ژنهای بزرگ اثر چندقلوزایی در نژادهای گوسفند بومی ایران

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری، نهـم اردیبهشـت مـاه در آسـتانه حلول 

مـاه پـر برکـت رمضـان میزبـان نشسـت شـورای فرهنگـی مراکـز تحقیقاتی 

کشـاورزی گیـالن بـود. این نشسـت بـه همت دفـرت منایندگی ولـی فقیه در 

مراکـز تحقیقاتـی و آموزش کشـاورزی اسـتان گیالن با حضور حجت االسـالم 

و املسـلمین وحیدی نـژاد، مسـوول نهـاد منایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 

جهاد کشـاورزی اسـتان، حجت االسـالم و املسـلمین حق شـناس مسئول دفرت 

نهـاد منایندگـی در مراکـز تحقیقاتی و آموزشـی اسـتان گیالن، دکرت حسـینی 

رئیـس موسسـه  تحقیقـات برنـج، دکـرت فالحـی، رئیـس انسـتیتو بین املللـی 

تاسـامهیان دریـای خـزر، مهنـدس صورتـی زنجانـی، رییـس مرکـز تحقیقات 

ابریشـم کشـور و جمعـی از معاونـان مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی، امئـه 

جامعـت و رابطیـن فرهنگـی مراکـز در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگزار شـد.

برگـزاری و تشـویق جهـت حضـور در برنامه هـای فرهنگی و مذهبـی مانند 

منـاز جامعـت، برگـزاری مراسـم ملـی و مذهبـی در طـول سـال بـه خصوص 

در  مشـارکت  و  فرهنگـی  برنامه هـای  اجـرای  رمضـان،  مبـارک  مـاه  ایـام 

دوسـتانه(  انسـان  آوری کمک هـای  )جمـع  سـاالنه  فراخوان هـای رسارسی 

از موضوعـات مـورد بررسـی در نشسـت شـورای فرهنگـی مراکـز تحقیقاتی 

کشـاورزی گیـالن بـود کـه روسـا و معاونـان مراکـز تحقیقاتـی و پژوهشـی 

نیـز نظـرات و دیدگاه هـای خـود را در ایـن زمینه هـا مطـرح کردنـد.

در پایـان مقـرر شـد ایـن جلسـات در سـال جدیـد نیـز بـه روال گذشـته به 

صـورت منظـم و دوره ای در مراکـز مختلـف تحقیقـات کشـاورزی اسـتان 

شـود. برگزار 

برگزاری نشست شورای فرهنگی مراکز تحقیقاتی کشاورزی گیالن به 
میزبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 
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فنوتیپ یک موجود زنده ترکیبی از ویژگی  های قابل مشاهده یا صفاتی مانند 

بیوشیمیایی  خواص  رشد،  فرآیندهای  ساختار،  و  فیزیکی  فرم  مورفولوژی، 

زیادی  سختی های  همواره  ریشه  بررسی  است.  موجود  آن  فیزیولوژیک  و 

با دسرتسی به سیستم های  تنها در سال های اخیر  به همراه داشته است و 

توانسته اند شتاب  ریشه محققان  از  بعدی  تصویربرداری سه  و  فنوتایپینگ 

البته روش مورد بحث  ایجاد کنند.  این حوزه  افزایش دانش در  بیشرتی در 

فنوتایپینگ  روش های  توسعه  راستای  در  بنابراین  است.  هزینه بر  بسیار 

ریشه ای،  خصوصیات  انتخاب  تسهیل  برای  باال  بازدهی  با  و  قیمت  ارزان 

باال  با دقت  به صورت کامال غیر تخریبی  از منونه  تهیه عکس های مناسب 

است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  از چند دهه  بیش  افزار،  نرم  از  استفاده  با 

و با پیرشفت چشمگیر در علوم کامپیوتر و دقت باالی ابزار تصویربرداری، 

امکان استفاده از عکس های تهیه شده با در دسرتس ترین امکانات موجود و 

نرم افزارهای دقیق رایگان فراهم شده است. مقاله حارض به معرفی اجاملی 

نرم افزار ImageJ پرداخته است که استفاده از آن برای محققان عالقمند به 

فنوتایپینگ ریشه توصیه می شود.  

در موسسه  که  است  بر جاوا  مبتنی  تصویر  پردازش  برنامه  "ImageJ" یک   

دانشگاه   ،LOCI( محاسباتی  و  نوری  ابزارهای  آزمایشگاه  و  بهداشت  ملی 

حوزه  در   ،x.1  ImageJ آن،  نسخه  اولین  است.  شده  ساخته  ویسکانسین( 

مربوطه  پروژه های  و   ImageJ2 که  حالی  در  است،  یافته  توسعه  عمومی 

SciJava، ImgLib2 و SCIFIO با اجازه مجوز مرکز تحقیقاتی برکلین مجاز 

شناخته شده است. ImageJ با یک معامری باز طراحی شده است که قابلیت 

گسرتش از طریق پالگین های )plugin( جاوا و ماکروهای )macro( قابل ثبت 

را فراهم می کند. استخراج، تجزیه و تحلیل و پردازش پالگین سفارشی می تواند 

از ویرایشگر داخلی ImageJ و یک گردآورنده)compiler( جاوا  استفاده  با 

عامل  سیستم  از  مستقل  رایگان  افزار  نرم   SmartRoot شود.  داده  توسعه 

مبتنی بر ImageJ است که استانداردهای محاسباتی مختلف مورد نیاز برای 

نرم  این  به کار می گیرد. وظیفه  را  افزار تجزیه و تحلیل داده  نرم  با  ارتباط 

اتوماتیک است که ترشیح رشد ریشه و  افزار، تجزیه و تحلیل تصویر نیمه 

معامری را برای سیستم های پیچیده ریشه ای ساده می کند. هر یک از اجزای 

ویژگی های  و  گرفته می شوند  نظر  در  پارامرت جداگانه  یک  عنوان  به  ریشه 

بیولوژیک مانند قطر، جهت رشد، زاویه، طول و فاصله آنها از هم قابل سنجش 

است. این نرم افزار تجزیه و تحلیل مبتنی بر منونه برداری از تصاویر سیستم 

ریشه را پشتیبانی می کند که در آن اطالعات دقیق روی تعداد محدودی از 

ریشه های انتخاب شده توسط کاربر بر اساس الزامات خاص تحقیق جمع آوری 

می شود)شکل1(. با استفاده از این نرم افزار اطالعات جمع آوری شده در هر 

مورد  و  جمع آوری  داده  پایگاه  یک  صورت  به  می تواند  برداری  داده  رسی 

 DART, ARIA,WinRhizo, بررسی قرار گیرد. البته نرم افزارهای دیگری مانند

DAIRT,PLANT ROOT و غیره هستندکه برخی از آنها رایگان نبوده و یا 

دقت کافی را در داده برداری از ریشه های تصاویر ندارند. 

*پالگین:کد نرم افزاری که متصل به یک برنامه ی دیگر می شود و آن را کامل تر 

می کند.

*ماکرو: مجموعه ای از دستورهایی است که مشابه زیربرنامه یک بار نوشته 

می شود و چندین بار استفاده می شود.

"Image J" معرفی نرم افزاری مناسب برای آنالیز ریشه
پریسا کوباز

تنش خشکی اغلب باعث کاهش قابل توجهی در تولیدات کشاورزی می شود 

تنش خشکی  به  افزایش تحمل  ارتباط است.  در  نیز  با گرم شدن زمین  که 

بدون کاهش محصول بزرگرتین چالش در بهبود و اصالح گیاهان زراعی است. 

علوم  بین املللی  تحقیقات  مرکز  و    )RIKEN  )CSRS مرکز  دانشمندان 

بین املللی  مرکز  پژوهشگران  همکاری  با   )JIRCAS(ژاپن در  کشاورزی 

کشاورزی گرمسیری در کلمبیا )CIAT( ارقامی از برنج را ایجاد کرده اند که 

به رشایط خشکی در طبیعت مقاوم است. 

نتایج این پژوهش که در مجله Plant Biotechnology Journal منترش شده، 

نشان می دهد که گیاهان برنج  با ژنی از گیاه آرابیدوپسیس تراریخته و اصالح 

شده اند. این گیاهان هنگامی که در رشایط طبیعی در معرض تنش خشکی 

قرار داده شدند در مقایسه با گیاهان اصالح نشده عملکرد بهرتی داشتند. 

با رشد جمعیت جهانی، نیازهای غذایی و به دنبال آن نیاز به برنج به عنوان 

کاهش  دیگر  سوی  از  می یابد.  افزایش  جهان  مردم  از  بخش  اصلی  غذای 

تولیدات کشاورزی از عواقب تنش خشکی و گرم شدن کره زمین است که 

تالش دانشمندان را برای اصالح گیاهان زراعی طلب می کند. معموال گیاهان 

با تولید متابولیت ها و مولکول هایی مانند قندهای محلول، مانع از خروج آب 

از سلول های زنده شده و با تنش خشکی سازگار می شوند. 

گاالکتینول سنتاز )GolS( آنزیمی است که برای تولید یکی از این قندها به 

نام گاالکتینول مورد نیاز است. در تحقیقات پیشین نشان داده شده بود که 

شوری  و  خشکی  تنش های  به  پاسخ  در  آرابیدوپسیس   AtGolS2 ژن  بیان 

 Fuminori نام  به  دانشمندی  توسط  بار  نخستین  این ژن  افزایش می یابد. 

Takahashi از مرکز RIKEN شناسایی و نشان داده شد که با استفاده از این 

ژن می توان عالوه بر بهبود مقاومت گیاهان به تنش های مرتبط با خشکی، 

ایجاد  برای  داد.  افزایش  مزرعه   خشکی  رشایط  در  نیز  را  محصول  میزان 

نتایج  شد.  استفاده  برزیلی  و  آفریقایی  برنج  الین  دو  از  تراریخته  گیاهان 

آزمایش ها بسیار امید بخش بود، گیاهان اصالح شده برزیلی و آفریقایی در 

رشایط گلخانه در مقایسه با گیاهان اصالح نشده مقادیر بیشرتی گاالکتینول 

داشتند. تحمل به خشکی گیاهان اصالح شده در مراحل اولیه رشد و جوانه 

با زمان خشکی های فصلی همپوشانی  از رشد  این مرحله  زنی بررسی شد، 

دارد. به منظور کنرتل دقیق، بخشی  از آزمایش ها در مکان های حفاظت شده 

از رطوبت و باران انجام شد تا رشایط خشکی در طبیعت به طور مصنوعی 

و  بیشرت  رشد  تراریخته  گیاهان  هفته،  گذشت سه  از  پس  شبیه سازی شود. 

به  تحمل  داشتند.  کمرتی  خشکی(  تنش  به  عمومی  )پاسخ  برگ  پیجیدگی 

خشکی گیاهان تراریخته درمراحل زایشی در مزارع آزمایشی طی فصل های 

مختلف و در مکان های متفاوت در کلمبیا نیز تایید شد.

نشده  اصالح  گیاهان  با  مقایسه  در  تراریخته  گیاهان  آزمایش ها  متامی  در   

عملکرد باالتر، توده زیستی بیشرت، پیچ خوردگی برگی کمرت و باروری بیشرتی 

در  گیاهان  این  که  داد  نشان  دقیقرت  آزمایش های  دادند. همچنین  نشان  را 

رشایط تنش خشکی دارای محتوای آب بیشرت بودند و کلروفیل و به دنبال 

در  ساله  سه  آزمایش  دوره  یک  در  رسانجام  داشتند.  بیشرتی  فتوسنتز  آن 

محیط های مختلف طبیعی، برتری گیاهان تراریخته در مقابله با تنش شدید 

خشکی و عملکرد بهرت دانه به اثبات رسیده است.

ایجاد ارقام جدید برنج متحمل به خشکی با افزایش عملکرد دانه در 
کتایون زمانی رشایط خشکی       

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

خواهشـمند	اسـت	درصـورت	تمایـل	بـه	دریافـت	خبرنامـه	پژوهشـکده	بیوتکنولـوژی	کشـاورزی،	مشـخصات	خـود	را	مطابق	بـا	این	فرم

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.
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افزایش شیوع بیامریهای عفونی از طریق مواد غذایی و آب آلوده، نگرانی 

جهانی را برای تأمین ایمنی مواد غذایی سبب شده است. به همین دلیل، 

تشخیصی  دستگاه های  ساخت  برای  چشمگیری  تقاضای  اخیر  سال های  در 

قابل حمل و استفاده در محل، حساس و دقیق، مقرون به رصفه و با قابلیت 

استفاده آسان و رسیع وجود داشته است. 

علیرغم پیرشفت های روزافزون تکنولوژی در حوزه  ابزارهای تشخیصی، بیش 

از 80 درصد از سنسورهای تشخیصی توسعه یافته در آزمایشگاه، هرگز به 

بازار منی رسند. از ایرنو، نیاز به معرفی روش های کاربردی ارزان، آسان، قابل 

اعتامد و قابل تکرار برای شناسایی پاتوژن های غذایی در منونه های واقعی 

کامال احساس شده و توجه بسیاری از محققان و صنایع فعال در این حوزه 

را به خود جلب کرده است. 

با  را  اپتامر  پایه  بر  کاغذی  سنسوری  آمریکا،  پردو  دانشگاه  محققان  اخیرا 

استفاده از تکنیک چاپ سه بعدی طراحی و ساخته اند که در آن یک جوهر 

اپتامری عاملدار شده با گروه های کربوکسیل بر روی بسرت نیرتوسلولز چاپ 

می شود. 

این سنسور برای تشخیص پاتوژن E. coli در ماتریکس های پیچیده غذایی 

مانند گوشت کامال موفق عمل کرده است. تکنیک های چاپ جوهر افشان 

بیوسنسورهای  ساخت  برای  مهم  رویکرد  یک  عنوان  به  اخیر  سال های  در 

و  عملکرد  تعیین  در  موثر  متغیرهای  دیجیتالی  کنرتل  هدف  با  کاغذی 

حساسیت سنسور در حال توسعه هستند. از آنجا که عمل چاپگر در دمای 

اتاق انجام شده و با طیف وسیعی از ترکیبات جوهر سازگار است، این روش 

به عنوان یک اسرتاتژی امیدوار کننده برای کار با مولکول های بیولوژیک با 

باال به نظر می رسد که می تواند به طور همزمان تکرارپذیری و  حساسیت 

پایداری سیستم های چاپ شده را تضمین کند. در اکرث تحقیقاتی که تاکنون 

در این حوزه انجام شده است، از آنتی بادی ها به عنوان اجزای زیست فعال 

جوهرها برای تشخیص استفاده می شود، درحالیکه در این تحقیق از اپتامر 

بدین منظور استفاده شده است.

اپتامرها اسیدهای نوکلئیک هستند که بوسیله سیکل های تکراری بنام سلکس 

مولکول های  مانند  هدف  مولکول های  به  و  می آیند  بدست    )SELEX(

اندام ها  و  بافت ها  سلول ها،  نوکلئیک وحتی  اسیدهای  پروتئین ها،  کوچک، 

متصل می شوند. 

اپتامرها در بیوتکنولوژی و درمان کابرد دارند و مزیت آنها بر آنتی بادی ها 

شامل کوچک بودن، تولید آسان، ذخیره کردن آسان و نیز تحریک کم و یا 

عدم تحریک سیستم ایمنی می باشد. 

آزمایش های انجام شده کارایی این سنسور را با پایداری مناسب در طول زمان 

  1−CFU mL 233 LOD(( و حساسیت بسیار باال )10 هفته در دمای اتاق(

پیچیده  منونه های  در   H7:E. coli O157 پاتوژن اختصاصی  تشخیص  برای 

واقعی نظیر گوشت اثبات کرده است.

 نتایج این تحقیق که در مجله Small به چاپ رسیده است، می تواند به 

عنوان پایه ای برای توسعه و تجاری سازی نوارهای کاغذی تشخیصی با کاربری 

پاتوژن های غذایی در منونه های  برای شناسایی  تغییر رنگ  پایه  بر  آسان و 

واقعی مورد استفاده قرار گیرد. 

ساخت نوعی حسگر نوار کاغذی بر پایه اپتامر با تکنیک چاپ سه بعدی 
الهه معتمدی برای تشخیص پاتوژن های غذایی     

در پــی بــروز ســیل در اســتان های شــاملی، غربــی و جنــوب غــرب کشــور 

ــی از  ــل توجه ــامر قاب ــی ش ــت و آوارگ ــن و مصدومی ــان باخ ــه ج ــه ب ک

ــجویان  ــان و دانش ــی، کارکن ــات علم ــای هی ــد اعض ــر ش ــان منج هموطن

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اهــدای کمک هــای نقــدی و 

ارســال محمولــه ای از ملزومــات امــدادی و کمک هــای غیرنقــدی بــه 

ــتافتند. ــود ش ــان خ ــاری هموطن ی

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در پــی 

ســیل اخیــر کــه موجــی از همدلــی و حامیت هــای مردمــی در رسارس 

ــاورزی  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــت پژوهش ــت ریاس ــی داش ــور را در پ کش

ــار و همــدردی  ــن ســانحه تاســف ب ــراز تاســف از ای ــن اب ــی ضم در پیام

بــا خانواده هــای جان باختــگان، مجروحــان و آســیب دیدگان ســیل در 

ــد. ــدگان ش ــه حادثه دی ــک ب ــتار کم ــی خواس فراخوان

در پــی اعــالم ایــن فراخــوان، کارکنــان پژوهشــگاه ضمــن ابــراز همــدردی 

دلخــراش،  حادثــه  ایــن  دیــده  مصیبــت  و  داغــدار  خانواده هــای  بــا 

کمک هــای نقــدی و غیرنقــدی خــود را اهــدا کردنــد.

ــان  ــر کارکن ــی و دیگ ــات علم ــدی اعضــای هی ــای غیرنق ــه کمک ه محمول

اقــالم  شــامل:  ســیل زدگان  بــه  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه 

ــربز  ــات اســتان ال ــات عالی ــا ســتاد عتب بهداشــتی و ... طــی  هامهنگــی ب

ــد. ــال ش ــده ارس ــیب دی ــق آس ــه مناط ب

ارسال کمک های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به سیل زدگان

خربنامه پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی
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