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و  معضالت  رفع  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  توامنندی های  معرفی 
مشکالت زیست محیطی استان الربز

افزایــش قیمــت زمیــن بــه تقاضاهــا بــرای تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی 

اســتان دامــن زده اســت، طرح هــای فناورانــه ســودآور، آخریــن امیــد بــرای 

نجــات زمین هــای کشــاورزی اســت.

دکــر کریمــی معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد 

کشــاورزی الــربز و دبیــر شــورای تــات بــا هشــدار نســبت بــه رونــد فزاینــده 

تغییــر کاربــری و محــو شــدن اراضــی کشــاورزی اســتان تاکیــد کــرد: ارائــه 

طرح هــای فناورانــه بــا ارزش اقتصــادی بــاال تنهــا راه حفــظ زمین هــای 

ــربز اســت. کشــاورزی اســتان ال

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

کریمــی کــه بــه همــراه دکــر نبیونــی، رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان 

الــربز و دکــر امامقلی ونــد معــاون مدیــرکل دفــر جــذب و حامیــت از 

رسمایه گــذاری اســتانداری الــربز از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در 

ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــب خاطرنش ــن مطل ــان ای ــا بی ــرد ب ــد می ک ــرج بازدی ک

ــه باعــث شــده در بســیاری از  ــربز ک ــن در اســتان ال ــاالی زمی ــه قیمــت ب ب

مناطــق اســتان اجــاره دادن زمیــن از کشــاورزی در آن مقــرون بــه رصفه تــر 

باشــد معرفــی طرح هــای فناورانــه بــا ســودآوری بــاال از ســوی پژوهشــگاه 

راهــکاری اســت کــه می توانــد از تغییــر کاربــری زمین هــای کشــاورزی 

ــد. ــری کن جلوگی

وی خاطرنشــان کــرد: مســأله ای کــه ایــن مشــکل را تشــدید کــرده وســعت 

نســبتا کــم اراضــی در اختیــار کشــاورزان اســت. در حــال حــارض در مناطقــی 

ــاغ  ــه ب ماننــد هشــتگرد، زمین هــای کشــاورزی بــه رسعــت جــای خــود را ب

ــر  ــرای تغیی ــی ب ــای باالی ــم تقاض ــق ه ــایر مناط ــد و در س ــا می دهن ویاله

ــود دارد. ــاورزی وج ــای کش ــری زمین ه کارب

دکــر کریمــی دبیــر شــورای تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی اســتان 

ــا بیــان ایــن کــه ایــن اســتان بــه رغــم وســعت نســبتا کــم، رشایــط  الــربز ب

ــتان،  ــوب اس ــتهارد در جن ــتان اش ــت: در شهرس ــی دارد گف ــی متنوع اقلیم

ــنهاد  ــه پیش ــود دارد ک ــور وج ــه ش ــک رودخان ــم آب و ی ــور و ک ــی ش اراض

ــود. ــدازی ش ــه راه ان ــار رودخان ــا در کن ــت آرمتی ــد کش ــود واح می ش

کریمــی خاطرنشــان کــرد: حتــی در منطقــه طالقــان کــه اقلیــم کامــال 

ــه  ــت هــوا، گیاهــان منطق ــش رطوب ــا احــداث ســد و افزای ــی دارد ب متفاوت

ــدی  ــای جدی ــال بیامری ه ــه مث ــوری ک ــه ط ــد ب ــرار گرفته ان ــر ق ــت تأثی تح

در درختــان گــردو مشــاهده شــده اســت و جــا دارد کــه پژوهشــگران 

ــکل  ــن مش ــع ای ــه رف ــک ب ــرای کم ــاورزی ب ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش

ــد. ــکاری مناین هم
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وی بــا دعــوت از  پژوهشــگاه بــرای ارایــه طرح هــا و راه حل هــای فناورانــه 

بــرای مشــکالت اســتان گفــت: حتــی در محــدوده جــاده چالــوس کــه چنــد 

ســال پیــش شــاهد ســیلی گســرده بــود، زمینــه خوبــی بــرای کشــت گیاهــان 

ــاص و  ــان خ ــگاه، گیاه ــر پژوهش ــود دارد و اگ ــیل وج ــر س ــاوم در براب مق

ــا  ــد ب ــد می توان ــته باش ــر داش ــوم در نظ ــان مرس ــر از گیاه ــدی را غی جدی

ــه  ــد در کمــک ب ــا و ویژگی هــای گونه هــای جدی ــان مزای ــا و بی معرفــی آنه

رفــع مشــکالت ایــن حــوزه هــم بــه کمــک اســتان بیایــد.

ــر  ــگاه و دیگ ــوت از پژوهش ــن دع ــربز ضم ــتان ال ــات اس ــورای ت ــر ش دبی

ــکاری  ــور و هم ــرای حض ــتان ب ــتقر در اس ــی مس ــی مل ــات تحقیقات موسس

ــا هــدف اســتفاده از توامنندی هــا و  ــا شــورا اظهــار داشــت:  ایــن شــورا ب ب

ــع  ــتان در رف ــتقر در اس ــاورزی مس ــی کش ــات پژوهش ــای موسس ظرفیت ه

مشــکالت و توســعه ایــن بخــش در اســتان الــربز ایجــاد شــده و تــالش دارد 

برنامه هــای آموزشــی، تحقیقاتــی و  ترویجــی در حــوزه  اولویت هــا و 

کشــاورزی را در ســطح اســتان تدویــن کنــد. شــورا بــا تشــکیل کارگروه هــای 

تخصصــی ضمــن اجــرای دو طــرح در زمینــه پایــه هــای رویشــی و مقاومــت 

در برابــر رسمازدگــی بــا همــکاری محققــان، حــدود 40  زمینــه پژوهشــی را 

اعــالم کــرده اســت.

دکــر نبیونــی، رییــس انجمــن زیست شناســی و رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان 

الــربز هــم در نشســتی کــه بــا حضور رییــس و جمعــی از مدیران پژوهشــگاه 

ــرای  ــرای حامیــت و جلــب رسمایه گــذار ب ــا اعــالم آمادگــی ب برگــزار شــد. ب

ــم  ــح کــرد: آمادگــی داری ــه پژوهشــگاه ترصی ــردی و فناوران طرح هــای کارب

عــالوه بــر جلــب رسمایه گــذار در تامیــن زمیــن و امکانــات مــورد نیــاز بــرای 

ــای  ــه نیازه ــخ ب ــکالت و پاس ــع مش ــت رف ــه در جه ــی ک ــرای طرح های اج

ــگاه  ــا پژوهش ــت الزم را ب ــکاری و حامی ــوند، هم ــنهاد می ش ــتان پیش اس

بیوتکنولــوژی کشــاورزی داشــته باشــیم.

بـه  در سـخنانی  پژوهشـگاه هـم  رییـس  نیراعظـم خوش خلق سـیام،  دکـر 

معرفـی برخـی از طرح هـا و توامنندی هـای فنـاوری پژوهشـگاه در راسـتای 

رفـع مشـکالت اسـتان از جملـه بهـره بـرداری از اراضـی شـور پرداخـت.

وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای پژوهشــگاه در زمینــه کشــت گیاهــان کــم آب 

بــر ماننــد ارزن و گیاهــان جایگزیــن علوفــه کــه در مناطــق کوهســتانی و 

ــای  ــا و توامنندی ه ــر طرح ه ــت: از دیگ ــد گف ــی دارن ــم کارای ــیل خیز ه س

ــواع  ــامل ان ــای س ــد نهال ه ــاوری تولی ــه فن ــتیابی ب ــگاه دس ــاارزش پژوهش ب

ــه  ــون اســت کــه زمین ــو و زیت ــد ســیب، هل مختلــف گونه هــای باغــی مانن

ــد. ــم می کن ــادری را فراه ــامل م ــای س ــاد باغ ه ایج

خوش خلق  ســیام در پایــان بــا اعــالم آمادگــی پژوهشــگاه بــرای ارائــه 

ــن  ــی و همچنی ــطح مل ــه در س ــای محول ــتای ماموریت ه ــت در راس خدم

اســتان الــربز اظهــار داشــت: در کنــار ایــن قبیــل محصــوالت و فناوری هــا، 

ــایر  ــک و س ــی ژنتی ــه مهندس ــادی در زمین ــای زی ــتاوردها و توامنندی ه دس

ــاده  ــه آم ــود دارد ک ــگاه وج ــه در پژوهش ــای پیرشفت ــای فناوری ه حوزه ه

ارائــه می  باشــد.

دکر کریمی، دکر نبیونی و دکر امامقلی وند با پایان نشست معرفی 

توامنندی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

با حضور در بخش های مختلف 

تحقیقاتی پژوهشگاه از آخرین 

دستاوردها و طرح های 

در حال اجرای 

پژوهشگاه 

مطلع شدند.
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تا   25 اختصاص  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم 

بخش  به  شده  واگذار  فناوری های  تجاری سازی  از  ناشی  درآمد  درصد   80

خصوصی به محققان طرح فناورانه مربوطه خرب داد.

بیوتکنولوژی کشاورزی، دکر  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه 

پژمان آزادی که در بازدید دکر علی اکرب صفری، مدیر مرکز 

دانشگاه  سالمت  فناوری  توسعه  دفر  رییس  و  رشد 

می گفت  سخن  پژوهشگاه  از  الربز  پزشکی  علوم 

حقوق  از  با هدف حامیت  کرد:  خاطرنشان 

به  بسته  محققان،  معنوی  مالکیت 

درصد تامین اعتبار اجرای طرح از 

منابع خارج از پژوهشگاه 25 تا 80 

تجاری سازی  از  ناشی  درآمد  درصد 

و  مجری  به  شده  واگذار  فناوری 

محققان طرح تعلق می گیرد.

که  این  بیان  با  وی 

پروژه های  متام 

تی  تحقیقا

نه  ورا فنا

ین  ا

از  قبل  پژوهشگاه 

مطالعات  تحت  تصویب 

و  می گیرد  قرار  امکان سنجی 

قابلیت  به  منوط  پروژه ها  این  تایید 

با  داشت:  اظهار  آن هاست  تجاری سازی 

هدف ترغیب بخش خصوصی به انعقاد قرارداد 

انتقال دانش فنی با پژوهشگاه به جای فروش دانش 

فنی، دریافت رویالیتی از فروش محصول تجاری سازی شده 

را پیشنهاد می کنیم که برای بخش خصوصی جذاب تر است.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به نظارت دقیق 

در  شدن  کاربردی  تا  طرح  ارائه  زمان  از  فناورانه  طرح های  بر  پژوهشگاه 

بخش خصوصی اظهار داشت: متوسط نسبت درآمدزایی حاصل از طرح های 

پژوهشی به بودجه هزینه شده در تحقیقات، حدود یک درصد است؛ لذا 

 GDP شاخص مورد توجه در دنیا، اثربخشی تحقیقات مانند میزان کمک به

بررسی  بر  ویژه ای  تاکید  هم  پژوهشگاه  در  که  است   ... و  اشتغالزایی  و 

اثربخشی تحقیقات داشته و البته برای افزایش درآمدزایی نیز اقداماتی در 

دست اجرا داریم.

پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت  فناوری  توسعه  دفر  رییس  صفری،  دکر 

فاصله  دالیل  از عمده ترین  یکی  که  این  بر  تاکید  با  در سخنانی  الربز هم 

ما با کشورهای پیرشو در حوزه فناوری، ضعف ارتباطات و نبود هم افزایی 

مناسب بین مراکز پژوهشی است اظهار داشت: ارتباط و همکاری موثر بین 

پژوهشگران و شناسایی و استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود می تواند 

توان پژوهشی کشور را افزایش دهد.

در  که  الربز  استان  صنعتی  و  پژوهشی  باالی  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 

اظهار  از قطب های کشور است  دارویی  و  مانند صنایع غذایی  حوزه هایی 

داشت: در دانشگاه علوم پزشکی الربز کریدوری برای حامیت از پژوهشگران 

دانشگاه و مراکز رشد و کمک به ثبت اخراع و تجاری سازی بین املللی ایجاد 

و حتی  داخلی  اخراعات  ثبت  مقاله،  تولید  زمینه  در  امروز  تا  است.  شده 

تولید داخلی برخی محصوالت پیرشفت خوبی داشته ایم و باید تالش کنیم 

که ارتباطات بین املللی خود را در سطح کشورهای همسایه افزایش دهیم.

رییس دفر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی الربز که پیش از این 

نشست از منایشگاه دامئی دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری های تجاری سازی 

در  پژوهشگاه  موفقیت های  از  متجید  با  بود  کرده  بازدید  پژوهشگاه  شده 

برای  خوبی  بسیار  زمینه های  داشت:  اظهار  تحقیقاتی  مختلف  حوزه های 

همکاری تحقیقاتی بین پژوهشگاه و دانشگاه وجود دارد و توسعه ارتباطات 

به  را  تازه ای  تحقیقاتی  یافته های  می تواند  موجود  فرصت های  شناسایی  و 

ارمغان بیاورد.

در ادامه دکر صفری با حضور در بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه از 

نزدیک در جریان فعالیت ها و دستاوردهای تحقیقاتی هر بخش قرار گرفت.

 اختصاص 25 تا 80 درصد درآمد تجاری سازی فناوری ها به مجریان طرح ها
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ارزیـابـی ژرم پـالسـم انـار ایـران بـا هـدف تـشکیل کـلکسیون هسـته ارقـام 

و ژنـوتـیپ هـــای مـــنتخب بـــا اســــتفاده از نــشانــگرهــــای مــولــکولــی، 

حــامیــــت  و  هــــمکاری  بــــا  مــورفــولــوژیــــک  و  مــتابــولــــیک 

مــدیــریــت بــاغــبانــی سـازمـان جـهاد کـشاورزی و سـازمـان مـدیـریـت 

و بـرنـامـه ریـزی اسـتان اصـفهان و دکـر وظـیفه شـناس از مـرکـز تـحقیقات 

و آمـــوزش کـــشاورزی و مـنابـع طـبیعی اسـتان یـزد بـعنوان مجـری مشـرک 

در پـژوهـــشگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اجــرا شــد.

پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  زین العابدینــی،  مهرشــاد  دکــر 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مجــری مســوول طــرح بــا اعــالم ایــن مطلــب بــه 

روابــط عمومــی پژوهشــگاه خاطرنشــان کــرد: ایــران بــا تولیــد ســاالنه 900 

ــد و صــادرات  ــزان تولی ــار از لحــاظ ســطح کشــت تجــاری، می ــن ان هــزار ت

و همچنیــن مرغوبیــت ارقــام انــار رتبــه ســوم جهــان را بــه خــود اختصــاص 

ــت. داده اس

ــار  ــن در هــر هکت ــن محصــول در کشــور در حــدود 13 ت ــد ای ــزان تولی می

اســت. ایــران عــالوه بــر ایــن کــه مرکــز پیدایــش و رویشــگاه طبیعــی ایــن 

ــازن  ــن مخ ــوده و غنی  تری ــز ب ــام نی ــوع ارق ــز تن ــت، مرک ــاارزش اس ــوه ب می

ــن  ــداری ای ــظ و نگه ــن حف ــت ضم ــه الزم اس ــان را دارد ک ــار جه ــی ان ژن

ــز در  ــژادی و اصالحــی نی ــی، برنامه  هــای به ن ــه طبیع ــی و رسمای ــروت  مل ث

ــد. ــرار گیرن ــار کشــور مــورد توجــه ق ــات ان تحقیق

ــران  ــار ای ــاره ژنوتیپ هــای ان ــع درب ــود اطالعــات جام ــرد: نب ــح ک وی ترصی

و مشــخصات  مورفولوژیــک و مولکولــی و متابولیت  هــای آنهــا ایجــاب 

می کــرد کــه برنامــه جامعــی بــه منظــور بررســی و گزینــش ارقــام و 

ژنوتیپ هــای مختلــف ایــن گیــاه و تشــکیل کلکســیون هســته بــا روش هــای 

ــود. ــرا ش ــی اج ــیک و مولکول اصــالح کالس

ــه جمــع آوری بیــش از هــزار ژنوتیــپ مختلــف  ــا اشــاره ب زین العابدینــی ب

انــار از اســتان هــای مختلــف کشــور گفــت: بهبــود عملکــرد، افزایــش 

کیفیــت و کاهــش هزینه هــای تولیــد از طریــق شناســایی ارقــام مقــاوم بــه 

آفــات و بیامری هــا و متحمــل بــه تنش هــای غیرزیســتی از اهــداف اصــالح 

مولکولــی انــار اســت.

ــی، دوره  ــات ژنتیک ــدان اطالع ــوع و فق ــن تن ــن رف ــال از بی ــن ح وی در عی

طوالنــی فرآینــد گزینــش در اصــالح کالســیک و محدودیــت هــای آن، 

دشــواری ارزیابی هــای مورفوفیزیولوژیــک و پومولوژیــک بــا روش هــای 

کالســیک، دوره نونهالــی نســبتا طوالنــی، اثــر رشایــط محیطــی 

بــر صفــات و تاثیــر آن بــر روش هــای متــداول اصالحــی 

را از مهمریــن چالش هــای پیــش روی محققــان 

در رونــد اصــالح مولکولــی انــار عنــوان کــرد.

پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو 

کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

رونــد  در  کــرد:  خاطرنشــان 

هســته،  کلکســیون  تشــکیل 

متنــوع  ژنوتیپ هــای  و  ارقــام 

گــردآوری شــده از لحــاظ 47 صفــت 

کیفــی، متابولیت هــای بــاارزش و پتانســیل 

توالی یابــی  داده هــای  )براســاس  ژنتیکــی 

ژنــوم)GBS( ارزیابــی و ارقــام و ژنوتیپ هــای 

شــدند. انتخــاب  برتــر 

ــد  ــه کارآم ــن کلکســیونی ب ایجــاد چنی

کــردن کلکســیون پایــه موجــود و 

حفــظ و بهبــود مدیریــت 

آن  از  بهره بــرداری  و 

برنامه هــای  در 

حــی  صال ا

معرفــی  و 

ارقــام مــورد 

کمــک  نیــاز 

ایجــاد  بــه  و  کــرده 

ــع از  ــی جام ــک اطالعات بان

ــده و  ــی ش ــم های بررس ژرم پالس

ارائــه شناســنامه ژنتیکــی ژنوتیپ هــای 

ــد. ــد ش ــر خواه ــور منج ــار کش ــب ان منتخ

کلکسیون  و  شدند  شناسایی  ایران  انار  برتر  ژنوتیپ های 
هسته انار ایران راه اندازی شد
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تکثیــر  زمینــه  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  دســتاورد 

طــی  غیرجنســی  جنین زایــی  طریــق  از  مجــول  خرمــای  انبــوه 

قــراردادی بــا حامیــت ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان سیســتان 

تولیــد  تعاونــی  رشکت هــای  اتحادیــه  اختیــار  در  بلوچســتان  و 

می گیــرد. قــرار  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان  روســتایی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، 

ــر نیراعظــم خوش خلق ســیام،  ــه امضــای دک ــه ب ــراردادی ک براســاس ق

محمدعلــی  مهنــدس  کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس 

و  سیســتان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس  نیکبخــت، 

آمــوزش  و  تحقیقــات  مرکــز  رییــس  خالدمیــری،  دکــر  بلوچســتان، 

شــهریاری،  امیرحمــزه  و  بلوچســتان  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 

اســتان  روســتایی  تولیــد  تعاونــی  اتحادیــه رشکت هــای  مدیرعامــل 

دانــش  از  غیرانحصــاری  بهره بــرداری  مجــوز  پژوهشــگاه،  رســید، 

ســازمان  حامیــت  بــا  را  خرمــا  پربــازده  رقــم  ایــن  تکثیــر  فنــی 

تعاونــی  رشکت هــای  اتحادیــه  بــه  اســتان  ایــن  کشــاورزی  جهــاد 

منظــور  بــه   بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان  روســتایی  تولیــد 

تولیــد نهــال خرمــای مجــول در اســتان، تجاری ســازی و فــروش آن 

ــر  ــزرگ و ظاه ــدازه ب ــل ان ــه دلی ــول ب ــای مج ــد. خرم ــل می کن منتق

اســت. جهــان  خرمــای  ارقــام  مقبول تریــن  از  مشری پســند 

ــت  ــا در صنع ــژه خرم ــگاه وی ــادی و جای ــت اقتص ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

ــرای  ــازده خرمــا ب ــام پرب کشــاورزی کشــور و رضورت اســتفاده از ارق

بــرای  ارزآوری  و  بین املللــی  بازارهــای  در  ایــران  ســهم  افزایــش 

کشــور، اقدامــات و کوشــش هــای طوالنــی مدتــی بــرای دســتیابی بــه 

ــی  ــی غیرجنس ــق جنین زای ــول از طری ــای مج ــد خرم ــی تولی ــش فن دان

بــه  بــا  کــه  انجــام شــده  بیوتکنولــوژی کشــاورزی  در پژوهشــگاه 

مثــر نشســن ایــن تالش هــا، پژوهشــگاه آمادگــی دارد دانــش فنــی 

مربوطــه را بــه ســایر رشکت هــای عالقه منــد نیــز، منتقــل منایــد.

ــاد کشــاورزی اســتان سیســتان  ــدی ســازمان جه ــه عالقمن ــا توجــه ب  ب

ــکاری  ــا هم ــازی آن ب ــی و تجاری س ــش فن ــذ دان ــه اخ ــتان ب و بلوچس

قــراردادی  اســتان،  روســتایی  تولیــد  تعاونــی  اتحادیــه رشکت هــای 

ــول  ــای مج ــد خرم ــی تولی ــش فن ــرداری از دان ــال و بهره ب ــرای انتق ب

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  بــا  غیرجنســی  جنین زایــی  طریــق  از 

اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه امضــا رســید کــه امیــد مــی رود 

اقتصــادی  و  پربــازده  رقــم  ایــن  از  اســتفاده  و  تکثیــر  زمینه ســاز 

نخلستان های  در  پژوهشگاه  محققان  چندساله  تالش 
سیستان و بلوچستان به بار می نشیند
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ــد. ــتان باش ــن اس ــا در ای خرم

ــود  ــا وج ــل خرم ــر نخ ــرای تکثی ــی ب ــای مختلف ــت، روش ه ــی اس گفتن

تــا ظهــور  از زمــان کاشــت  )بــذر(  تکثیــر جنســی  دارد کــه روش 

ــم  ــت ه ــرد و در نهای ــان می ب ــال زم 10 س ــا  ــت ت ــدود هش ــوه ح می

ــود.  ــوب می ش ــدان مرغ ــه چن ــوه ن ــا می ــی ب ــد درختان ــه تولی ــر ب منج

ــد  ــه تولی ــا توجــه ب ــا اســتفاده از پاجــوش ب ــر غیرجنســی ب روش تکثی

کیفیــت  هــامن  بــا  میوه هایــی  و  مــادری  پایــه  مشــابه  درختانــی 

ــداد  ــه تع ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ــری دارد ب ــی برت ــر جنس ــر تکثی ب

ــل،  ــر نخ ــدی در ه ــای تولی ــرل پاجوش ه ــل کن ــر و غیرقاب ــم، متغی ک

ــتفاده  ــذا اس ــادی دارد؛ ل ــای زی ــیوه محدودیت ه ــن ش ــتفاده از ای اس

از تکنیک هــای ریزازدیــادی بــه ویــژه روش جنین زایــی غیرجنســی 

ــن  ــی و همچنی ــاری و بوم ــام تج ــورد ارق ــتقیم در م ــی مس و اندام زای

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــر از اهمی ــام ن ارق

 کاهــش مــدت زمــان مــورد نیــاز بــرای تکثیــر نهال هــا، مقاومــت 

و  ســامل تر  مــاده  ارقــام  تکثیــر  بیــامری زا،  عوامــل  برابــر  در  بــاال 

تولیــد انبــوه پایه هــای نــر پرگــرده از جملــه مزایــای تولیــد خرمــا 

اســت. غیرجنســی  جنین زایــی  روش  بــه 
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بـا دسـتیابی محققـان پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه دانـش فنـی 

تولیـد الین هـای اینـربد والدینـی و اقدامـات صـورت گرفتـه در زمینه 

تالقـی الین هـای منتخـب و شناسـایی هیربیدهـای برتـر گیـاه 

فلفـل دملـه ای امید می رود نخسـتین بـذور هیربید تجاری 

حاصـل از الین هـای تولیـد داخـل تـا 1401 بـه بازار 

عرضه شـوند.

عنایتی رشیعت پناهـی،  مهـران  دکـر 

رییـس بخش کشـت بافت و سـلول 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

مجـری  و  کشـاورزی 

طـرح در گفت وگو 

روابـط  بـا 

مـی  عمو

پژوهشگاه 

کرد:  خاطرنشـان 

در حـال حـارض بیـش 

سـبزی  بـذور  درصـد   98 از 

کشـور  مرصفـی  صیفی جـات  و 

طبـق  کـه  اسـت  وارداتـی 

غیررسـمی  آمارهـای 

میلیـون   200 بـر  بالـغ 

آنهـا  واردات  رصف  دالر 

در  اساسـی  چالـش  می شـود. 

تولیـد بـذور هیربیـد تجـاری، دسرسـی 

بـه فنـاوری تولیـد الین هـای اینـربد والدینـی 

بـذر  تولیدکننـده  کـه رشکت هـای خارجـی  اسـت 

نیسـتند. دیگـران  بـه  دانـش  ایـن  انتقـال  بـه  حـارض 

وی ترصیـح کـرد: طـی تحقیقـات صـورت گرفتـه در پژوهشـگاه بـه دانـش 

پیـدا  دسـت  رنگـی  دملـه ای  فلفـل  گیـاه  والدینـی  اینـربد  الین هـای  تولیـد 

کرده ایـم و در قالـب قـرارداد همـکاری بـا رشکـت کشـت و صنعـت جویـن، 

امیدواریـم تـا سـال 1401 نخسـتین بذرهـای هیربیـد تجاری حاصـل از تولید 

الین هـای اینـربد والدینـی در کشـور را بـه کشـاورزان ایرانـی عرضـه کنیـم.

رشیعت پناهـی خاطرنشـان کـرد: تحقیقـات مشـابهی هـم در زمینـه تولیـد 

الین هـای اینـربد والدینـی بـذور هیربیـد خیـار در پژوهشـگاه در حـال انجام 

اسـت کـه امیدواریـم بـا همـکاری رشکت هـای عالقمنـد، رونـد تولیـد تجاری 

بذرهـای هیربیـد ایـن گیـاه را نیـز در کشـور آغـاز کنیم.

وی دربـاره اهمیـت دسـتیابی به دانـش تولید بذرهای هیربیـد و علت برتری 

ایـن نـوع بذور نسـبت بـه منونه هـای غیرهیربیـد گفـت: تولید بـذور هیربید 

F1 بـه دلیـل افزایـش قابـل توجـه عملکـرد، قیمـت بـاال و امـکان محافظـت 

طبیعـی از حقـوق اصالح گـر، کارآمدتریـن و جـذاب تریـن تکنولـوژی بـرای 

موسسـات تولید بذر سـبزی و صیفی اسـت. در مورد گیاهانی مانند فلفل و 

خیـار از آنجـا کـه دسـتیابی به الین هـای مناسـب از طریق روش هـای اصالح 

کالسـیک، مشـکل و قابلیـت تالقـی بیـن گونه هـای فلفـل، محـدود اسـت؛ 

لـذا، تولیدکننـدگان بـذر متایلـی بـه تولیـد بذر ایـن قبیل محصـوالت به روش 

اصـالح کالسـیک ندارند.

بـه  اشـاره  بـا  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

قراردادی که شـهریورماه سـال گذشـته بـرای همکاری در تولیـد ارقام هیربید 

و آزاد گـرده افشـان فلفـل دملـه ای و ثبـت ارقام تجاری آن ها بین پژوهشـگاه 

و رشکـت کشـت و صنعـت جویـن امضـا شـده اسـت اظهـار داشـت: فـاز 

نخسـت ایـن قـرارداد شـامل انجـام آزمون هـای آزمایشـگاهی و گلخانه ای به 

منظـور شناسـایی الین هـای اینـربد دابلد هاپلوئید مناسـب )با قـدرت ترکیب 

پذیـری عمومـی بـاال( بـرای تهیـه رقـم هیربیـد یـا آزاد گـرده افشـان انجـام 

گرفتـه اسـت. ایـن تحقیقـات بایـد ظـرف یک سـال بـه نتیجه می رسـید که با 

توجـه بـه پیرشفـت رسیـع پـروژه، مراحـل اولیـه فـاز دوم قـرارداد را هـم که 

تالقـی الین هـای والدینـی منتخـب و تولیـد بـذر هیربیـد یـا آزاد گرده افشـان 

آزمایشـی اسـت آغـاز کرده ایـم.

وی خاطرنشـان کـرد: فـاز اول قـرارداد کـه انتخـاب الین هـای برتـر خالـص 

ژنتیکـی )الین هـای دابلـد هاپلوئیـد( بـرای تولید بـذور هیربید فلفـل دمله ای 

اسـت از پروژه هـای جریـان سـاز اسـت کـه بـه تولیـد و ارزیابـی هیربیدهای 

تـاپ کـراس حاصـل از تالقـی الین هـای دابلـد هاپلوئیـد مـادری با الیـن آزاد 

گـرده افشـان تسـر و شناسـایی شـش الیـن برتـر دابلـد هاپلوئیـد بـا ترکیـب 

پذیـری عمومـی بـاال بـرای انجـام تجزیـه دای الـل منجـر  شـد. مرحلـه بعـد 

ارزیابـی قـدرت ترکیب پذیـری خصوصـی انـواع تالقی هـای دوتایـی ممکن بر 

داخل  تولید  از الین های  تجاری حاصل  بذرهای هیربید 
در آینده نزدیک به بازار می آیند
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روی الین هـای منتخـب اسـت کـه در ایـن راسـتا، کشـت بـذور هیربیدهـای 

و  کشـت  رشکـت  و  پژوهشـگاه  گلخانه هـای  در  جـاری  هفتـه  از  دوگانـه 

صنعـت جویـن آغـاز شـده و امیدواریـم در ماه هـای آینـده الین هـای دارای 

ترکیب پذیـری خصوصـی بـاال به عنوان مـواد والدینی برای تولیـد هیربیدهای 

F1 و بـذور سـنتتیک شناسـایی شـوند.

رشیعـت پناهـی ترصیـح کـرد: امیدواریـم تـا پایـان سـال، کشـت و مقایسـه 

ارقـام هیربیـد یـا آزاد گرده افشـان بـه دسـت آمـده بـا بهریـن ارقـام هیربیـد 

وارداتـی را انجـام داده و در سـال آینـده نسـبت به معرفی و ثبـت ارقام برتر 

هیربیـد یـا آزاد گـرده افشـان فلفـل دملـه ای بـا همـکاری موسسـه تحقیقـات 

ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال اقـدام کنیـم. امید اسـت در سـال بعد نخسـتین 

بذرهـای هیربیـد تولیـد داخـل کـه متـام زنجیـره تولیـد آن در داخـل کشـور 

طـی شـده بـا مشـارکت رشکت کشـت و صنعت جوین بـه بازار عرضه شـود.

رییـس بخـش کشـت بافـت و سـلول پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در 

پایـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا عـالوه بـر فلفـل دملـه ای و خیـار در 

زمینـه تولیـد بـذر هیربیـد صیفی جـات دیگـر ماننـد گوجـه فرنگـی هـم در 

پژوهشـگاه اقدامـی صـورت گرفتـه یا نـه گفت: در مـورد گیـاه گوجه فرنگی، 

و  نبـوده  موفـق  چنـدان  خـارج  و  ایـران  در  شیشـه ای  درون  سیسـتم های 

تحقیقـات آزمایشـگاه مـا هـم کـه از مراکـز پیـرشو در ایـن حـوزه در سـطح 

بین املللـی اسـت روی روش مولکولـی و غیرفعال سـازی ژن هـای موثـر در 

جـدا  در  اختـالل  و  دوک  رشـته های  بـه   کروموزوم هـا  سـانرومر  اتصـال 

شـدن کروموزوم هـا بـرای ایجـاد الیـن القاگـر و در نهایـت رسـیدن بـه گیـاه 

هاپلوئیـد متمرکـز شـده اسـت. امیدواریـم  تحقیقـات مـا در ایـن زمینـه کـه 

جـزء پروژه هـای در مرزهـای دانـش روز دنیـا اسـت تـا سـال آینده بـه نتایج 

برسـد. خوبی 

در خصـوص خیـار نیـز دانـش فنـی کامـل شـده و در ماه های آتـی الین های 

دابلـد هاپلوییـد خیـار تولیـد و آمـاده همـکاری بـا بخـش خصوصـی بـرای 

ارزیابـی و معرفـی هیربیـد )مشـابه آنچـه برای فلفـل انجام دادیم( هسـتیم.

 در زمینـه تولیـد بـذور هیربیـد سـایر گونه هـای سـبزی و صیفی جـات هـم 

آمادگـی داریـم در صـورت اعـالم نیـاز و سـفارش بخـش خصوصـی تحقیقات 

مشـابهی را آغـاز کنیم.

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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بـا دسـتیابی محققـان پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی به پروتـکل تکثیر 

و بلـوغ پـداژه دو رقـم تجـاری گالیـول، زمینـه بی نیـازی کشـور از 

واردات پداژه هـای ایـن گیـاه زینتـی محبـوب فراهـم شـد

دکـر پریسـا کوباز، عضو هیات علمـی بخش تحقیقاتی 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  مولکولـی  فیزیولـوژی 

گفت و گـو  در  پـروژه  مجـری  و  کشـاورزی 

پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  بـا 

اظهـار  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

بزرگریـن  گالیـول،  داشـت: 

زنبق هـا  تیـره  از  جنـس 

هـای  گونـه  دارای  کـه  اسـت 

متعـددی اسـت که برخـی در درمان 

بیـامری و اغلـب بـه صـورت زینتـی مورد 

کـم  نیـاز  می گیرنـد.  قـرار  اسـتفاده 

نسـبت  کمـر  مشـکالت  گیـاه، 

شـاخه  گیاهـان  سـایر  بـه 

پیـازی  و  بریـده 

بـودن از دالیـل 

بیـت  محبو

در  گالیـول 

اسـت  ایـران  بـازار 

اولیـن  و  جـزء  را  آن  کـه 

اسـتفاده  پیـازی مـورد  گیاهـان 

دلیـل  بـه  اسـت.  داده  قـرار  زینتـی 

تقاضـای زیـاد برای ایـن گل و زمان طوالنی 

بـرای ایجـاد پداژه هـای جدید )سـه سـال( دارای 

تولیـد تجـاری، هـر سـاله از کشـورهای اروپایـی )بـه 

وارد می شـود. بـه کشـور  پـداژه گالیـول  خصـوص هلنـد( 

وی بـا بیـان ایـن کـه بـر اسـاس آمارنامـه منتـرش شـده در سـال 

1396، کل سـطح زیرکشـت گل و گیاهـان زینتـی 366 هـزار و 979 

هکتـار و میـزان تولیـد گل شـاخه بریـده در ایـن سـال، دو میلیـارد و 561 

میلیـون و 975 هـزار و 140  شـاخه بـوده اسـت، اظهـار داشـت: در سـال 96 

بالـغ بـر 120 میلیـارد تومـان پـداژه گالیول به کشـور وارد شـده کـه عالوه بر 

خـروج مقادیـر متنابهی ارز، موجب ورود بسـیاری از عوامـل بیامر گر قارچی 

خاکـزاد بـه خاک هـای اسـتان مرکـزی شـده اسـت.

کوبـاز در خصوص طرح تحقیقاتی اجرا شـده در بخـش تحقیقات فیزیولوژی 

مولکولـی پژوهشـگاه گفـت: هـدف نهایـی در ریزازدیـادی گالیـول، ایجـاد 

پـداژه بـه طـور مسـتقیم از قطعـات مختلـف جداکشـت در محیـط کنـرل 

شـده اسـت. تولیـد ایـن پداژه هـا و ذخیره آنهـا مانند بذر می تواند مشـکالت 

جابجایـی و سـازگاری آنهـا را کمـر کنـد. بدیـن منظـور اثـر تنظیم کننده های 

رشـد، غلظـت سـاکاروز و اسـتفاده از قطعـات مختلـف پـداژه بـرای تکثیر و 

تیـامر رسمایـی بـر ریزازدیـادی و رفـع خـواب دو رقـم گالیـول تجـاری مـورد 

بررسـی قـرار گرفته اسـت.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ترصیـح کـرد: بـر 

اسـاس پروتـکل بهینـه شـده بـرای تولیـد، در یـک دوره چهـار ماهـه می توان 

20 تـا 30 پـداژک بـا قطـر یک سـانتی مری در شیشـه تولیـد کرد. بـا گذراندن 

یـک دوره دیگـر در رشایـط درون شیشـه، افزایـش سـایز بیشـر شـده و بـا 

اسـتفاده از هورمون هـای گیاهـی می تـوان زمـان رفـع خـواب در پداژک هـا 

را کوتـاه کـرد. سـازگاری ایـن پداژک هـا بـا اسـتفاده از ترکیـب خـاک مزرعه، 

ماسـه و پیـت موجـب شـد بیشـر از 90 درصـد آنهـا در فیتوتـرون و سـپس 

در گلخانـه زنده مانـی خوبـی داشـته و سـایز پـداژه پس از دوره سـه ماهه و 

امتـام دوره رشـد رویشـی اولیـه گیـاه بـه خوبـی افزایـش یابد.

بـا  دارای سـایز مناسـب  پداژک هـای  بلـوغ،  بـه منظـور  کـرد:  وی ترصیـح 

گذرانـدن دو دوره رشـد می تواننـد گل هایـی بـا سـایز تجـاری تولیـد کننـد و 

در نهایـت در زمـان 24 تـا 26 مـاه می تـوان پداژه هـای عـاری از آلودگـی بـا 

سـایز مناسـب تجـاری تولیـد کـرد. با بررسـی و اسـتفاده از ایـن پروتکل روی 

پداژک هـای ارقـام جدیـد تولیـد شـده از طریـق روش دورگگیـری و پرتوتابی 

)انجـام شـده در پژوهشـکده گل و گیاهـان زینتـی محـالت( میتـوان ارقـام 

جدیـدی را بـه باغـدار ارایـه داد کـه می توانـد جایـگاه مناسـبی در حـوزه 

داخلـی و صـادرات داشـته باشـد.

دستیابی محققان ایرانی به پروتکل تکثیر و بلوغ ارقام تجاری گالیول
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دکـر مریـم هاشـمی، رییـس بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی پژوهشـگاه و 

مجـری پـروژه در  گفت و گـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه خاطرنشـان کرد: 

آسـتاگزانتین بـا توان آنتی اکسـیدانتی فـراوان، کاربردهای وسـیعی در صنایع 

دارویـی، غذایـی، آرایشـی، آبزی پـروری و خـوراک طیـور دارد. ایـن رنگدانـه 

بـه دو روش سـنتتیک و طبیعـی تولیـد می شـود اگرچـه بـه دلیـل مالحضـات 

ایمنـی زیسـتی، تولیـد آسـتاگزانتین طبیعـی از ریـز جلبـک هامتوکوکـوس 

پلوویالیـس نسـبت بـه نـوع سـنتتیک ترجیـح داده می شـود.  

تجـارت جهانی آسـتاگزانتین به عنوان قدرمتندترین آنتی اکسـیدانت طبیعی، 

500 میلیـون دالر در سـال 2018 بـوده کـه در واقـع 32 درصد تجارت جهانی 

کارتنوئیدهـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و پیش بینی می شـود در سـال 

2022 بـه 772 میلیـون دالر برسـد. ارزش تجاری زیسـت تـوده هامتوکوکوس 

پلوویالیـس و آسـتاگزانتین حاصـل از آن  بـه ترتیـب 550 و 2500 تـا 15000 

دالر بـه ازای هـر کیلوگـرم بسـته بـه درجه خلوص می باشـد.

همچنیـن هامتوکوکـوس پلوویالیـس بـه دلیـل تـوان فتوسـنتزی، مـواد اولیـه 

ارزان قیمـت ماننـد دی اکسـیدکربن را بـه مـواد آلـی با ارزش تبدیـل منوده و 

منجـر بـه کاهـش مشـکالت زیسـت محیطـی می شـود. از چالش هـای تولیـد 

بهینـه آسـتاگزانتین توسـط هامتوکوکـوس می تـوان به سـویه و محیط کشـت 

مناسـب، حساسـیت ریـز جلبـک بـه رشایـط محیطـی، سـامانه  و اسـراتژی 

کشـت، حساسـیت بـه غلظت هـای مختلـف دی اکسـیدکربن، چرخـه زندگـی 

پیچیـده، نرخ رشـد پایین، حساسـیت بـه تنش هـای هیدرودینامیکی و تجزیه 

سـلولی در مرحلـه القـاء تنـش اشـاره منـود. در حـال حـارض ایـن محصـول 

ارزشـمند در کشـور تولیـد منی شـود.

بـر اسـاس اهمیـت موضـوع بـرای کشـور پـروژه جامعـی بـا هـدف ارائـه 

روشـی کارامـد و مقـرون بـه رصفـه بـرای تولیـد آسـتاگزانتین از ریـز جلبـک 

هامتوکوکـوس پلوویالیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی انجـام شـد.

 طراحی و بهینه سـازی رویکردهای نوین در هر دو فاز سـبز )رشـد سـلولی( 

و قرمـز )تجمـع آسـتاگزانتین( بـه منظـور افزایـش بهـره وری سـامانه تولید و 

کاهـش هزینـه در کنـار سـهولت افزایش مقیـاس تولید از اهم دسـتاوردهای 

ایـن پژوهش می باشـد.

ترکیبـات محیـط کشـت  بهینه سـازی  بـه  آمـده می تـوان  بدسـت  نتایـج  از 

آسـتاگزانتین،  تجمـع  و  رشـد  فـاز  دو  در  ریزجلبـک 

نوردهـی  و  دی اکسـیدکربن  تزریـق  مهندسـی 

امـکان  بهینـه،  مناسـب در محیـط کشـت 

جلبـک  ریـز  از  آسـتاگزانتین  تولیـد 

بـا  پلوویالیـس  هامتوکوکـوس 

سهولت بیشـر و هزینه ای 

نـام  کمـر  مراتـب  بـه 

بهینـه  مـرصف  بـرد. 

بـدون  دی اکسـیدکربن 

کنـرل  بـه سـامانه های  نیـاز 

برخـط، مدیریـت دقیـق و بهینـه 

و  سـبز  فـاز  دو  هـر  در  نـور  شـدت 

قرمـز موجـب افزایـش بهـره وری تولیـد 

همزمـان بـا کاهـش هزینـه تولیـد 

اسـت. شـده 

تولیـد  فنـی  دانـش   

از  آسـتاگزانتین 

جلبـک  ریـز 

هامتوکوکوس 

پلوویالیـس در حال 

واگـذاری  آمـاده  حـارض 

بـه بخـش خصوصی می باشـد.

دانش فنی تولید آستاگزانتین از ریز جلبک هامتوکوکوس پلوویالیس
راه اندازی شد
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بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  محققـان  دسـتیابی  پـی  در 

کشـاورزی بـه پروتـکل تکثیـر خرمای مجـول به روش 

تکنیـک  ایـن  کارایـی  غیرجنسـی،  جنین زایـی 

زمینـه  بـا  نهال هایـی  تکثیـر  در 

بـا والدیـن  ژنتیکـی مشـابه 

اثبـات شـد. اولیـه 

مهرشـاد  دکـر 

بدینـی،  لعا زین ا

هیـات  عضـو 

پژوهشـگاه  علمـی 

ی  ژ لـو تکنو بیو

گفت وگـو  در  کشـاورزی 

بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه 

دکـر  آقـای  موفقیـت  بـه  اشـاره  بـا 

علمـی  هیـات  اعضـای  از  رضغامـی  رضـا 

پروتـکل  ایـن  بـه  دسـتیابی  در  پژوهشـگاه 

از  پـس  مجـول  رقـم  خرمـای  غیرجنسـی  تکثیـر 

سـال ها تحقیـق  اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه این کـه این 

دسـتاورد بـه مرحلـه واگـذاری بـه رشکت هـای خصوصـی و تجاری سـازی 

رسـیده، بـرای اثبـات و تاییـد علمـی کارایـی ایـن پروتکل، پـروژه ای برای 

اثبـات کارایـی ایـن روش در تکثیـر کشـت بافتـی خرمـای مجـول با دقت 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور  در  بـاال 

وی خاطرنشـان کـرد: از آنجـا که احتـامل دارد، اعامل تیامرهـای مختلف 

در روش تکثیـر انبـوه کشـت بافتـی منجـر بـه بـروز تفاوت هـای ژنتیکـی 

و اپـی ژنتیکـی بیـن والدیـن اولیـه و نهال هـای حاصـل گـردد، می تـوان 

ایـن تفاوت هـا را بـا اسـتفاده از تکنیک هـای خـاص ژنتیکـی و ژنومیکـی 

مـورد بررسـی و مقایسـه قرار داد.

 SSR در ابتـدا ایـن ارزیابی هـا، از طریـق بررسـی نشـانگرهای مولکولی 

صـورت گرفـت که نشـان دهنـده ثبـات کامـل ژنتیکـی نهال ها بود.

ترصیـح  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

کـرد: بـا توجـه بـه احتـامل بـروز تفاوت هـای ژنتیکـی و اپـی 

ژنتیکـی در گیاهـان حاصـل از تکثیـر غیرجنسـی بـا والدیـن، 

از دو روش پیرشفتـه جدیـد نیـز بـه منظـور ارزیابـی دقیق تـر 

خرمـای  غیرجنسـی  تکثیـر  پروتـکل  کارایـی  از  کامـل  اطمینـان  و 

رقـم مجـول اسـتفاده شـد.

روش اول موسـوم بـه MSAP مبتنـی بـر اسـتفاده از آنزیم های حسـاس 

بـه  نسـبت   ،AFLP روش  بـا  مقایسـه  در  کـه  اسـت  متیالسـیون  بـه 

شناسـایی تغییـرات اپـی ژنتیـک حسـاس تر اسـت. بـا ایـن حـال در ایـن 

تکنیـک هـم تنهـا بخـش کوچکـی از ژنـوم مـورد بررسـی قـرار می گیـرد؛ 

 NGS بـر  مبتنـی  روش  از  آزمـون  دقـت  حداکـری  افزایـش  بـرای  لـذا 

)توالی یابـی نسـل جدیـد( اسـتفاده شـد کـه بخش قابـل توجهـی از ژنوم 

را بـا دقـت بسـیار بـاال ارزیابـی می کنـد.

زین العابدینـی در پایـان بـا بیـان ایـن کـه در تحقیقـات خود با اسـتفاده 

از ایـن روش هـا، تفـاوت بسـیار اندکـی بیـن والدیـن اولیـه و نهال هـای 

حاصـل از پروتـکل تکثیـر خرمـای مجـول بـه روش جنین زایـی غیرجنسـی 

کارایـی  کننـده  اثبـات  بررسـی،  ایـن  نتیجـه  کـرد  اظهـار  مشـاهده شـد، 

بـا  مشـابه  تکثیـری  نهال هـای  تولیـد  در  غیرجنسـی  تکثیـر  پروتـکل 

اسـت. مـادری  پایه هـای 

اثبـات کارایـی پروتـکل ابداعـی محققـان پژوهشـگاه در تکثیر خرمـای مجول 
بـه روش جنین زایـی غیرجنسـی
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و  سامل سازی  برنامه  راستای  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان 

تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور موفق به سامل سازی پایه 

و ارقام مختلف زردآلو شدند.

دکر رضا رضغامی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

مجری پروژه ردیابی ویروس ها و سامل سازی پایه و ارقام زردآلو در خصوص 

اهمیت اجرای این طرح به روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

زردآلو،  تن  هزار   240 ساالنه  تولید  با  ایران  فائو،  آمار  آخرین  طبق  گفت: 

پنجمین تولیدکنننده بزرگ این محصول مهم باغی در جهان است. در حال 

از باغات کشور که حدود یک چهارم سطح  بالغ بر 57 هزار هکتار  حارض 

باغات میوه های هسته دار کشور را شامل می شود زیرکشت زردآلو قرار دارد. 

البته میانگین عملکرد این محصول در کشور حدود 6/6 تن در هکتار است 

که عملکرد چندان قابل قبولی نیست.

وی خاطرنشان کرد: از جمله دالیل عمده پایین بودن سطح کمی و کیفی 

علمی  نکات  به  کشاورزان  توجهی  کم  یا  ناآشنایی  کشور،  در  زردآلو  تولید 

پرورش زردآلو و مدیریت سنتی این محصول و عالوه بر آن آلودگی ویروسی 

محصول  عملکرد  کاهش  باعث  ویروسی  بیامری های  است.  درختان  این 

درتوسعه  محدودکننده ای  عامل  می تواند  طوالنی  مدت  برای  و  می شوند 

پایدارتولیدات کشاورزی شود. به عنوان مثال، ویروس آبله آلو )PPV(، یکی 

 Prunus از جدیدترین ویروس های بیامری زا است که به درختان میوه جنس

حمله می کند و تقریبا در متام کشورهای تولیدکننده میوه های هسته دار، به 

طورگسرده وجود دارد.

بیامری های  کنرل  برای  ویروس  از  عاری  گیاهان  تولید  کرد  بیان  رضغامی 

ویروسی، وارد کردن ارقام جدید از کشورهای دیگر، مبادله مواد اصالح شده 

اقداماتی  گیاهی  پالسم  ژرم  وحفظ  کشور  داخل  مناطق  یا  کشورها  بین 

برای  تنها روش موثر  بافت  تکنیک کشت  امروزی،  دانش  با  رضوری است. 

حذف ویروس است. روش های مبتنی بر ترموتراپی در رشایط درون شیشه ای، 

ترکیب ترموتراپی با کشت مریستم، شیمی درمانی، ریزپیوندی و رسما درمانی 

تقریبا برای حذف موثر ویروس های مختلف متام محصوالت مهم اقتصادی با 

موفقیت استفاده شده است.

تفاهم نامه ای  قالب  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  راستا  این  در 

باغبانی،  علوم  تحقیقات  موسسه  با  چهارجانبه 

و  بذر  گواهی  و  ثبت  تحقیقات  موسسه 

نهال و معاونت باغبانی وزارت جهاد 

کشاورزی اقدام به اجرای برنامه 

سامل سازی و تکثیر ارقام و 

باغی  پایه های درختان 

مهم کشور کرده است.

دانش  کرد:  ترصیح  وی 

و  ویروس ها  ردیابی  فنی 

سامل سازی برای پایه میروباالن و ارقام 

زردآلو شمس، نصیری، قیسی، اردوباد 

تدوین  و  تهیه  شاهرودی  و 

شده است. در حال حارض 

سامل سازی  فرآیند 

شاهرودی،  ارقام 

قیسی  و  نصیری 

و پایه میروباالن به 

تایید  با  و  رسیده  پایان 

عاری از ویروس بودن این ارقام 

و   RT-PCR تکنیک  از  استفاده  با 

آماده  منونه ها  آن ها،  بافتی  کشت  تکثیر 

ارسال به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر 

و نهال جهت تایید نهایی هستند.

رضغامی در پایان خاطرنشان کرد:  دو رقم سامل سازی شده 

زردآلو )شمس و اردوباد( نیز اکنون در مرحله تکثیر است.

در صورت نیاز بخش خصوصی به این ارقام و پایه اصالح شده، پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در ضمن  می باشد  سامل  گیاهی  مواد  انتقال  آماده 

کشاورزی آمادگی دارد برای ارقام و پایه های مورد نظر بخش خصوصی پس 

از عقد قرارداد فرایند سامل سازی را انجام دهد.

موفقیت پژوهشگران کشور در ردیابی ویروس ها و سامل سازی 
پایه و ارقام زردآلو
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محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با راه اندازی »مزرعه تحقیقاتی 

و  کشت  و  چندساله«  رسدسیری  مرتعی  و  ای  علوفه  گراس های  نژادی  به 

ارزیابی 11 گونه و جنس مختلف از این گیاهان در تالش اند با تولید انبوه 

و عرضه بذر اصالح شده این گیاهان برای اولین بار در کشور و ترویج کشت 

آبی،  کم  و  به رسما  متحمل  مرتعی چندساله  و  ای  علوفه  گراس های  انواع 

احیای مراتع و توسعه  دام ها، زمینه حفظ و  نیاز  تولید علوفه مورد  ضمن 

چراگاه های دست کاشت در کشور را فراهم کنند.

دکر بابک ناخدا، رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

در  داشت:  اظهار  پژوهشگاه  عمومی  روابط  با  گفت و گو  در  کشاورزی 

سبد  در  دامی  فرآورده های  جایگاه  و  اهمیت  بر  روز  به  روز  که  رشایطی 

غذایی خانوارها افزوده می شود، صنعت دامداری و دامپروری کشور برای 

تامین فرآورده های دامی مورد نیاز با محدودیت های مختلفی مواجه است 

که مهمرین آنها کمبود منابع تولید علوفه و خوراک دام است.

در  علوفه ای  گیاهان  اصالح  و  مدیریت  تولید،  به  ما  کشور  در  متاسفانه 

مقایسه با سایر محصوالت زراعی اسراتژیک مانند گندم کمر توجه شده که 

پیامد آن از یک سو، کمبود گوشت و مواد پروتئینی و از سوی دیگر، چرای 

بی رویه دام در مراتع است.

وی با اشاره به تبعات ناگوار برداشت بیش از حد از علفزارها و مراتع که 

به تخریب و نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی آنها، حذف گونه های 

خوش خوراک، فرسایش شدید خاک این مناطق و نابودی ذخایر ژنتیکی منجر 

شده است، اظهار داشت:

به  کشاورزی  مختلف  بخش های  در  رسمایه گذاری  با  پیرشفته  کشورهای 

ویژه در عرصه مراتع و شناسایی و اصالح انواع گیاهان علوفه ای زمستانه و 

تابستانه از انواع خانواده های گیاهی مانند گراس ها و بقوالت و ... پیرشفت 

های شگرفی در زمینه تامین علوفه مورد نیاز دام ها در طول متام فصول سال 

داشته اند. در این کشورها تحقیقات بسیار وسیعی در خصوص به زراعی و 

به نژادی گیاهان علوفه ای صورت گرفته و ارقام اصالح شده انواع گونه های 

گیاهان علوفه ای متناسب با رشایط مختلف تولید شده اند.

ناخدا خاطرنشان کرد: خوشبختانه کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و 

تنوع اقلیمی بی نظیری که دارد، تنوع وسیعی از گیاهان علوفه ای و مرتعی 

را در خود جای داده و خاستگاه اصلی برخی از گیاهان علوفه ای مهم نظیر 

یونجه، مرغ، اسپرس،  جو و برخی گراس ها به شامر می رود، لذا زمینه بسیار 

نظیر  بی  ژنتیکی  تنوع  این  از  گیری  بهره  و  گذاری  جهت رسمایه  مناسبی 

وجود دارد.

بـه نـژادی و تولیـد گراس هـای علوفـه ای متحمـل به رسمـا و کم آبی 
در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی



|  ABRII Institute

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی | تابستان 1399

19

بر رضورت  تاکید  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 

به گیاهان علوفه ای و توسعه  توجه کشاورزان و محققان بخش کشاورزی 

علفزارها و چمنزارهای دامئی در کنار کشت گیاهان زراعی یک ساله اظهار 

داشت: گیاهان علوفه ای عمدتاً در دو خانواده بزرگ گیاهی شامل علف های 

چمنی )گراس ها( و بقوالت )لگوم ها( قرار می گیرند.

گراس ها که به لحاظ تولید علوفه، حفاظت و جلوگیری از فرسایش خاک و 

و  چرا  به  سازگاری خوبی  دارند،  زیادی  اهمیت  محیطی  زیست  جنبه های 

برداشت ماشینی و دستی علوفه دارند. این گیاهان در طول دوران تکاملی و 

به واسطه دگرگشن بودن و انتخاب طبیعی با رشایط اقلیمی و آب و هوایی 

مناطق رشد خود به خوبی سازگاری یافته و تنش های محیطی مانند رسما، 

گرما، شوری و خشکی را به خوبی تحمل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: گراس ها اولین گیاهانی هستند که در اوایل بهار رشد 

می کنند و آخرین گیاهانی هستند که برگ های آنها در اثر رسما در پائیز از 

بین می رود. از این رو از نظر استفاده از آب سبز و تأمین علوفه  برای چرای 

اوایل بهار و اواخر پائیز از اهمیت خاصی برخوردارند. این گیاهان قادر به 

استقرار و ادامه حیات در خاک های فقیر هستند؛ ولی اگر حاصلخیزی خاک 

بذر  ایران  در  شوربختانه  کرد.  خواهند  تولید  بیشری  محصول  باشد،  کافی 

اصالح شده گراس های رسدسیری چند ساله تولید منی شود. در حالی که برای 

احیاء پوشش گیاهی مراتع و یا احداث چراگاه های دست کاشت نیاز مربمی 

به بذر مناسب این گیاهان احساس می شود.

ناخدا با بیان این که گراس های علوفه ای با تامین علوفه مورد نیاز دام ها از 

تعرض به مناطق طبیعی و مراتع می کاهند و با پوشش مناسب سطح خاک 

در طول سال از فرسایش خاک و تخریب بی رویه اراضی مرتعی نیز جلوگیری 

ویژگی های  و  رشایط  و  کارکردها  این  به  توجه  با  داشت:  اظهار  می کنند، 

اکولوژیک و زراعی مناطق مساعد برای ایجاد چراگاه های دست کاشت، باید 

توانایی  بر  انتخاب کرد که عالوه  را  از گیاهان علوفه ای  ارقامی  گونه ها و 

تولید علوفه مناسب و با کیفیت، دامئی یا چند ساله بوده، طول دوره رویش 

و بهره برداری باالیی داشته باشند، سیستم ریشه ای عمیق و توسعه یافته ای 

داشته باشند، به تنش های زیستی و غیر زیستی مانند آفات و بیامری ها و 

علف های هرز و خشکی و رسما و چرا مقاوم بوده و قدرت تولید بذر خوبی 

داشته باشند.

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  بخش  رییس 

خاطرنشان کرد: پژوهشگاه از سال ها پیش، کار روی انواع جنس و گونه های 

گراس های علوفه ای را در قالب کشاورزی هوشمند سازگار با تغییر اقلیم ]1[ 

)CSA( و کشاورزی پایدار کم نهاده ]2[ )LISA( و با هدف تولید و توسعه 

سخت  رشایط  در   ]3[ پائین  مراقبتی  نیاز  با  علوفه ای  گیاهان  انواع  کشت 

محیطی و با بهره گیری از آب سبز برای تولید علوفه و کاهش فرسایش خاک 

و حفظ محیط زیست آغاز کرده است.

از مهمرین اهداف پژوهش های انجام شده می توان به بررسی تنوع موجود 

مورفولوژیک،  صفات  نظر  از  گونه  هر  اکسشن های  بین 

شناسایی  و  مولکولی  نشانگرهای  و  کیفی  و  کمی 

از  برتر  ژنوتیپ های  گزینش  و  برتر  اکسشن های 

بین این اکسشن ها با استفاده از نشانگرهای 

گزینش  مولکولی،  و  مورفولوژیک 

گونه های  در  کراس  پلی  والدین 

گراس های  مختلف 

ساله  چند  رسدسیری 

ژنوتیپ های  بین  از 

بررسی  طریق  از  برتر 

معرفی  و  ایجاد  کلونی، 

ترویج  و  توسعه  سینتتیک،  ارقام 

و  سازگاری  نظر  از  مناسب  گونه های 

عملکرد علوفه برای احداث چراگاه های دست 

تولید  در  سبز  آب  از  بهره وری  ارتقای  کاشت، 

انواع  پایه  تولید بذور اصالح شده  علوفه، 

تولید  برای  برنامه ریزی  و  گراس ها 

گراس های  اصالح شده  بذر 

برای  مرتعی  و  علوفه ای 

اولین بار در کشور 

همکاری  با 

بخش 

صی  خصو

ایجاد  و 

فعال  بذر  بانک 

مختلف  گونه های  برای 

گراس های رسدسیری اشاره کرد.

هیات  عضو  محمدی،  رضا  دکر 

مولکولی  فیزیولوژی  بخش  علمی 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

طرح  مجری  و  کشور  غرب  و  شامل غرب  فی منطقه  معر

چند  فعالیت های  ترشیح  در  هم  علوفه ای  چندساله  رسدسیری  گراس های 

ساله پژوهشگاه در این حوزه اظهار داشت: کلکسیون برخی از گراس های 
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رسدسیری چند ساله که از نظر تولید علوفه مناسب هستند در پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی به ویژه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شامل غرب 

و غرب کشور ایجاد شده و با انجام مطالعات مقدماتی طی چندین پروژه 

مناسب  گونه های  برتر  ژنوتیپ های  آنها،  علوفه  عملکرد  روی  تحقیقاتی 

 A.desertorum، A.cristatum، Agropyron elongatum ، Bromus شامل 

 inermis، Dactylis glomerata، F. arundinacea، F. rubra، Festuca ovina،
انتخاب   Lolium perenne و   Puccinellia distans، Phalaris aquatica

شده اند.

از هر گونه در یک  انتخاب شده  این تحقیقات، ژنوتیپ های برتر  ادامه  در 

خزانه پلی کراس کشت شده و بذر ترکیبی آنها تولید شده است.

در  تدوین شده  تحقیقاتی  پروژه های  اجرای  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 

و  زیستی  تنوع  تقویت  و  مرتعی، ضمن حفظ  و  علوفه ای  گراسه ای  زمینه 

معرفی گیاهان جایگزین برای تولید اقتصادی در رشایط سخت محیطی مانند 

رسما، خشکی و کم آبی و اراضی فقیر بتوان از ارزش افزوده حاصل از تولید 

بذر اصالح شده انواع گراسه ای علوفه ای رسدسیری بهره مند شد.

محمدی در ادامه، افزایش بهره وری آب و سایر نهاده ها، جلوگیری از فرسایش 

خاک و حفظ محیط زیست، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در 

مناطق روستایی، بهبود معیشت کشاورزان، تولید پایدار علوفه با کیفیت و 

خوش خوراک در مراتع و چراگاه های ایجاد شده، جلب مشارکت فعال بخش 

خصوصی و کشاورزان و بهره برداران برای تولید بذر اصالح شده گراس های 

علوفه ای را از دیگر اهداف این تحقیقات عنوان کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تالشیم در ادامه با همکاری دانشگاه ها و 

به  از گراس های علوفه رسدسیری  را  تحقیقات خود  دامنه  بخش خصوصی، 

گونه های مختلف علوفه ای متحمل به خشکی، شوری و گرما نیز توسعه دهیم.

الزم به ذکر است که این طرح تحت عنوان "گراس های ناجی" در جشنواره 

ایده ها و محصوالت نوآورانه برای احیای دریاچه ارومیه با مشارکت مردم که 

توسط طرح حفاظت از تاالب های ایران در آبان ماه سال 1398 در ارومیه برگزار 

شد حایز رتبه برتر شد و جایزه اول این جشنواره را به خود اختصاص داد.

 
Climate Smart Agriculture ]1[
Low Input Sustainable Agriculture ]2[

 Low maintenance forage crops ]3[
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و  سامل سازی  برنامه  راستای  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان 

تکثیر انبوه ارقام و پایه های درختان باغی مهم کشور موفق به سامل سازی پایه 

و ارقام مختلف سیب و زیتون شدند.

دکر مریم جعفرخانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

مجری پروژه های سامل سازی و تولید انبوه ارقام و پایه های سامل سیب و زیتون 

با اعالم آمادگی پژوهشگاه برای واگذاری این فناوری به بخش خصوصی در 

پژوهشگاه  روابط عمومی  به  باغی کشور  ارقام  اهمیت سامل سازی  خصوص 

کشور  در  باغی  محصوالت  زیرکشت  سطح  گفت:  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

نزدیک به سه میلیون هکتار و میزان تولید این محصوالت بالغ بر 16 میلیون 

تن است که کمر از نصف متوسط عملکرد تولید محصوالت باغی در کشورهای 

پیرشفته است. از عمده دالیل کاهش عملکرد باغات کشور آلودگی گسرده 

پایه ها و ارقام تجاری درختان میوه موجود در ایران به بیامری های باکریایی 

و ویروسی است که می توان با ردیابی ویروس ها و سامل سازی گیاهان باغی با 

روش های کشت بافت، متوسط عملکرد در سطح زیرکشت محصوالت باغی را 

حداقل به میزان 10 تا 15 درصد افزایش داد.

پژوهشگاه  موضوع،  باالی  اهمیت  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  جعفرخانی 

بیوتکنولوژی کشاورزی در قالب تفاهم نامه ای چهارجانبه با موسسه تحقیقات 

علوم باغبانی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و معاونت باغبانی 

و  ارقام  تکثیر  و  سامل سازی  برنامه  اجرای  به  اقدام  کشاورزی  جهاد  وزارت 

پایه های درختان باغی مهم کشور کرده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ترصیح کرد: بیشرین 

تولید حدود 3/4  با  به محصول سیب  باغی مربوط  تولید محصوالت  میزان 

میلیون تن و سهم حدود 9 درصدی از کل میزان تولید محصوالت باغی است 

که سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان رشقی و تهران در کل حدود 51 

درصد از تولید سیب کشور را تامین می کنند.

وی با بیان این که میانگین عملکرد سیب در کشور که حدود 16 تن در هکتار 

است با عملکرد جهانی و خصوصا کشور های پیرشو هامنند سوئیس )86 تن 

در هکتار( و اتریش )78 تن در هکتار( فاصله بسیار دارد، خاطرنشان کرد: 

یکی از عوامل موثر بر کاهش کیفیت و عملکرد باغات سیب در ایران، وجود 

بیامری های باکریایی، ویروسی و شبه ویروسی مختلف است. اساسا ویروس ها 

متام بافت های گیاهی غیر از بافت مریستمی را مورد حمله قرار می دهند. 

آلوده شدن گیاهان به ویروس معموال توسط انتقال ویروس از منبع آلودگی 

به گیاه و یا انتقال از طریق وسایل هرس و باغبانی با 

سایر وسایل آلوده اتفاق می افتد.

با اشاره به اهمیت سامل سازی  جعفرخانی 

پایه ها و ارقام تجاری سیب و تکثیر 

آن ها در محیط درون شیشه در 

سامل  باغات  کردن  فراهم 

افزایش  نتیجه  و در 

سطح زیر کشت و 

میانگین تولید این 

کشور  در  محصول 

گفت: در برنامه سامل سازی 

پایه های  و  ارقام  انبوه  تکثیر  و 

درون  کشت  فرآیند  ابتدا طی  سیب، 

باکریایی  بیامریزای  عوامل  شیشه، 

ادامه  در  و  حذف  قارچی  و 

ویروس ها  ردیابی  برای 

الیزا  های  آزمون  از 

 RT-PCR و 

در  شد.  استفاده 

درمانی،  برنامه های 

که  مختلف  روش های 

جداسازی  آن ها  متداولرین 

به  آلوده  گیاه  مریستم  کشت  و 

این  در  شد.  کارگرفته  به  است  ویروس 

میلیمر   1 تا   0/5 طول  به  مریستم هایی  روش 

در رشایط اسریل از جوانه های انتهایی گیاهچه درون 

شیشه ای جدا و در محیط کشت مخصوص مریستم، کشت 

مورد  ویروس ها  وجود  برای  حاصله،  گیاهچه های  سپس  و  می شوند  داده 

آزمون قرار می گیرند.

سایر  از  استفاده  سیب،  های  پایه  و  ارقام  سامل سازی  در  کرد:  ترصیح  وی 

روش های درمانی به همراه کشت مریستم نیز رضوری بود؛ لذا در دستیابی 

یا  کامل  گیاه  رشد  درمانی(،  )گرما  ترموتراپی  روش های  از  فناوری  این  به 

موفقیت محققان پژوهشگاه در ردیابی ویروس ها و سامل سازی پایه و 
ارقام مختلف سیب و زیتون
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کشت های درون شیشه ای در دمای باال و کیموتراپی )شیمی درمانی( که در 

نیز به همراه کشت  استفاده می شود  از مواد شیمیایی مانند ریباورین  آن 

مریستم استفاده شد.

حال  در  کرد:  اعالم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو 

شبسر،  سلطانی  سیب  سامل  ارقام  تولید  و  سامل سازی  فنی  دانش  حارض 

گلبهار، رشبتی، گلدن دلیشز و گاال و پایه های سامل M9،M7 ،MM111  و 

بافتی بخش خصوصی جهت  به رشکت های کشت  انتقال  آماده   MM106

تکثیر و تولید انبوه می باشد.

 مجری پروژه های  سامل سازی و تولید انبوه ارقام و پایه های سامل سیب و زیتون 

در ادامه با اشاره به کشت زیتون در بیش از 86 هزار هکتار از اراضی باغی 

کشور که بیش از 55 هزار هکتار آن بارور است گفت: میزان تولید ساالنه 

زیتون کشور بیش از 108 هزار تن و میزان عملکرد کشت آبی زیتون در ایران 

2 تن در هکتار است که در مقایسه با برخی از کشورهای پیرشو از جمله 

آمریکا و مرص که به ترتیب 11 و 10 تن در هکتار می باشد، بسیار کم است.

وی ترصیح کرد: با توجه به نیاز کشور در فراهم کردن باغات یکنواخت از نظر 

ژنتیکی و عاری از هرگونه بیامری که به افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و 

میانگین تولید کشور منتهی می شود، ردیابی ویروس ها در ارقام بومی زیتون 

به منظور معرفی ارقام عاری از ویروس برای ایجاد باغات سامل در دستور کار 

قرار گرفت. ارقام مورد مطالعه در این پروژه، آربکین، تخم کبکی، کنرسوالیا، 

امین، مشکات و دیره است. نتایج ردیابی ویروسی در زیتون نشان داد که 

ویروسی  آلودگی  مشکل  )طارم(  منونه برداری  مورد  منطقه  زیتون  درختان  

نداشتند و انتظار می رود در سایر مناطق کشور هم همین طور باشد .

جعفرخانی در پایان با اشاره به آمادگی پژوهشگاه برای واگذاری دانش فنی 

سامل سازی و پروتکل های ریزازدیادی ارقام و پایه های سامل سیب و زیتون، در 

خصوص مزایا و دستاوردهای اقتصادی تجاری سازی این طرح به کاهش 40 

درصدی خسارات باغات سیب کشور، افزایش عملکرد تولید باغات به حدود 

اثر ایجاد  32 تن در هکتار )دو برابر میزان کنونی(، کاهش مرصف سم در 

باغات عاری از بیامری و ویروس، سهولت هرس و برداشت مکانیکی در اثر 

یکنواختی ژنتیکی باغات و باالخره ایجاد اشتغال در رشکت های کشت بافتی 

تکثیرکننده پایه ها و ارقام اشاره کرد.

تیر ماه 99، میزبان رییس  پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، روز دهم 

مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین املللی وزارت علوم بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکر مسعود 

صدری نسب با حضور در پژوهشگاه ضمن بازدید از بخش های مختلف 

تحقیقاتی در نشستی با معاونان و مدیران بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه 

در خصوص فعالیت های مرکز و حامیت های آن از تحقیقات 

و همکاری های علمی بین املللی  توضیحاتی ارائه داد.  

تحقیقاتی  مراکز  ارتباط  که  این  به  اشاره  با  نسب  صدری 

تابش  بین املللی  )مرکز  سزامی  شتابدهنده رسن،  با   کشور 

خاورمیانه(  در  کاربردها  و  تجربی  علوم  برای  سنکروترون 

از  هم  بین املللی  بزرگ  پروژه های  از  دیگر  برخی  و 

بین املللی  و  علمی  همکاری های  و  مطالعات  مرکز  طریق 

مرکز  این  داشت:  اظهار  می شود  هامهنگ  علوم  وزارت 

علوم  وزارت  پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  بر  عالوه 

و  پژوهشگاه ها  سایر  بین املللی  علمی  همکاری های  از 

سازمان  تابعه  تحقیقاتی  موسسات  جمله  از  کشور  پژوهشی  موسسات 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز حامیت می کند.

در جریان بازدید رییس مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین املللی 

از  گزارشی  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  علوم  وزارت 

همکاری های علمی هر بخش ارائه شد.

بازدید رییس مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین املللی وزارت علوم از پژوهشگاه
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افزایش تولید برگ و  بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به  محققان پژوهشگاه 

ترکیبات شیرین کننده موجود در برگ گیاه استویا شدند که منبعی طبیعی 

برای تولید شیرین کننده های جایگزین قند و شکر است.

 دکر فواد مرادی، عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

مجری طرح در گفت  وگو با روابط عمومی پژوهشگاه اظهار داشت:

و  استویوزاید  به  موسوم  موادی  وجود  استویا،  برگ های  شیرینی  منشا 

و  است  برابر شکر  تا 300  آنها 200  که شیرین کنندگی  است  آ  ربودیوزاید 

در عین حال بـدون کالـری بـوده و نه مرضات قند و شکر و نه هیچ گونـه 

عـارضه جانبـی دیگر ندارند.

ایران خاطرنشان کرد: ترکیبات گیاه  با اشاره به شیوع باالی دیابت در  وی 

استویا جایگزین مناسبی برای قند و شیرین کننده های قندی در مبتالیان به 

دیابت و دیگر افراد دارای رژیم های بدون قند است.

مرادی با اشاره به این که گیاه استویا، بومی پاراگوئه و برزیل است و در 

گذشته های دور توسط بومیان این کشورها برای مصارف دارویی و شیرین 

کردن غذا استفاده می شده است، اظهار داشت:

منتقل  نیز  آسیا  و  اروپا  به  دانشمندان  توسط  از کشف  پس  گیاه  این 

کشت  در  کشور  موفق ترین  اخیر  سال های  در  حال  این  با  شد. 

کارخانه های  بودن  دارا  با  که  است  چین  کشور  استویا  گیاه 

پیرشفته ساالنه مقدار زیادی شیرین کننده استویا را خالص سازی 

می کنند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی  کشاورزی که از سال 1395 

تحقیقات در زمینه بهبود عملکرد و کیفیت این گیاه را در پژوهشگاه رهربی 

می کند اظهار داشت: از مهمرین اهداف تحقیقات ما، افزایش تولید برگ و 

افزایش شیرین کننده های موجود در برگ ها است.

ــال 2008  ــکا )FDA( از س ــذا و داروی آمری ــازمان غ ــرد: س ــح ک وی ترصی

ــن اســاس  ــر ای ــرده و ب ــد ک ــاه اســتویا را تایی مــرصف شــیرین کننده های گی

نیشــکر  بــرای چغندرقنــد و  ایــن ترکیبــات طبیعــی، مکمــل مناســبی 

ــد از لحــاظ اقتصــادی، پزشــکی و صنعتــی، رصفــه  محسوب شــده و می توان

ــرای کشــور داشــته باشــد. ــادی ب بســیار زی

 مــرادی بــا بیــان ایــن کــه مناطــق گــرم و دارای آب کافــی مســتعد کشــت 

ــکان کشــت آن در ســطح وســیع  ــران هــم ام ــذا در ای اســتویا هســتند و ل

ــح کــرد: وجــود دارد، ترصی

در حال حارض استان های فارس،  گیالن و گلستان بیش ترین کشت استویا را 

به خود اختصاص داده اند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

برای  گرفته  صورت  تحقیقات  اهمیت  درباره 

افزایش تولید ترکیبات شیرین کننده استویا 

گفت: میزان ترکیبات شیرین کننده 

در  استویوزاید  و  ربودیوزاید 

در  موجود  استویا  ارقام 

ایران  تنها حدود 3-1 

و 2-4 درصد است به 

اساسا  که  طوری 

تلخی  مزه 

 . رند ا د

در  لذا 

ه  هشگا و پژ

ی  ژ لو تکنو بیو

کمک  با  کشاورزی، 

فیزولوژیک  نوین  راهکارهای 

رشد  تنظیم کننده های  از  استفاده  مانند 

به  موفق  دیگر  نوآورانه  تکنیک های  و  طبیعی 

تغییر جهت تولید و هدایت متابولیت های ثانویه حد 

واسط و غیر رضوری به سمت تولید شیرین کننده های هدف 

موفقیت محققان ایرانی در افزایش عملکرد گیاه استویا
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شده ایم بطوری که توانستیم میزان تولید ربودیوزاید آ را به حدود 9 درصد و 

استویزاید کل گیاه را به 12 درصد افزایش دهیم. عالوه بر این، عملکرد برگ 

این گیاه به بیش از پنج تن در هکتار افزایش داده شد.

دکر مرادی ترصیح کرد در پژوهش  هایی که با هدایت وی و با همکاری دو 

تن از دانشجویان دکری )نصیبه توکلی و حوریه توکلی( انجام شده غلظت و 

زمان مناسب استفاده از تنظیم کننده های رشد طبیعی بدست آمد.

وی خاطرنشان کرد: استخراج شیرین کننده ها در چند مرحله انجام می شود 

و از آنجا که این شیرین کننده ها مرصف غذایی دارند طی استخراج آن ها به 

هیچ عنوان از مواد مرض استفاده منی شود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اضافه کرد: یکی دیگر 

از روش های کشت  استفاده  گیاه،  این  تولید  افزایش هزینه  مهم  از عوامل 

بافت و قلمه زدن در سطح وسیع است که با توجه به مشکالت موجود در 

بذر آن تاکنون در بیشر مناطق از روش کشت بافت استفاده شده است. طی 

تحقیقات انجام شده در پژوهشگاه به دستاوردهای خوبی در زمینه افزایش 

گیاه  تولید  هزینه  می تواند  که  رسیده ایم  بذر  استقرار  و  توانایی جوانه زنی 

استویا را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

به گفته وی با توجه به پر سود بودن گیاه استویا به کارگیری هر روشی که 

بتواند حتی یک درصد میزان شیرین کننده ها را افزایش دهد می تواند تاثیر 

بسزایی در درآمد کشاورزان و بهره وری تولید در کارخانه داشته باشد.

پایان درباره میزان استویای قابل برداشت در طول سال گفت:   مرادی در 

برداشت و چین  تعداد  و  به رسماست  گیاهی چند ساله و حساس  استویا، 

بستگی به دمای منطقه دارد. هر چقدر منطقه در مدت زمان طوالنی تری 

گرم باشد تعداد چین افزایش می یابد. در مناطقی با زمستان مالیم تا پنج 

سال گیاه در زمین باقی می ماند.

تدوین دو برنامه جامع پروبیوتیک و نانو تکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی 

از فعالیت های شاخص سال گذشته بوده است.

سلسله جلسات ارائه گزارش عملکرد ساالنه سال 1398، پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی، خرداد ماه سال جاری با حضور دکر بازرگان معاون وزیر و رئیس 

املسلمین  و  االسالم  حجت  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات  سازمان 

سعیدیان مسئول حوزه منایندگی ولی فقیه در سازمان، دکر رسول زارع قائم 

مقام، معاونان و مدیران کل ستادی سازمان با دکر نیراعظم خوش خلق سیام 

در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به صورت مجازی برگزار شد.  

دکر بازرگان رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با قدردانی 

تالش  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  توسط  آمده  بدست  توفیقات  از 

به  اشاره  با  وی  کرد.  ارزیابی  را خوب  گذشته  سال  در  همکاران  وقفه  بی 

دستاوردهای شاخص سال گذشته پژوهشگاه بیان داشت: در حل مسائل و 

مشکالت کشور، اثربخشی یافته های تحقیقاتی بسیار حائز اهمیت است و 

تهیه یک بسته اجرایی از این یافته ها به پیگیری مستمر نیاز دارد.

رئیس سازمان، برجسته ترین دستاوردهای تحقیقاتی که طی دو سال اخیر به 

عرصه اجرا انتقال یافته را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: الزم است ورودی 

و خروجی دستاوردهای پژوهشگاه مشخص باشد و باید طوری برنامه ریزی 

کنید که خروجی برای کشور سودمند و پایدار شود. وی بیان داشت: در ارائه 

دستاوردهای تحقیقاتی توجه به منافع ذینفعان و رفع نیازمندی آنان و جلب 

مشارکت آنان در اجرای فعالیت های پژوهشی از اولویت برخوردار است. 

دکر نیراعظم خوش خلق سیام با ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی، "فعالیت های شاخص" یک سال اخیر را شامل: تدوین برنامه جامع 

پروبیوتیک وزارت جهاد کشاورزی، تدوین برنامه جامع نانوتکنولوژی وزارت 

جهاد کشاورزی، تصویب و ابالغ دستورالعمل تسهیم منافع مادی پژوهشگاه، 

بخشی  اثر  بررسی  فناورانه،  پروژه های  امکان سنجی  پیش  مطالعات  انجام 

فناوری های به عرصه رفته یا در دست انتقال، برشمرد.

ریاست پژوهشگاه، در سخنان خود "دستاوردهای شاخص"  یک سال اخیر 

از طریق هاپلوئیدی  تولید بذور هیربید خیار  از: راه اندازی سیستم  اعم  را 

و اصالح معکوس، تولید الین های نوترکیب باسیلوس سوبتلیس بیان کننده 

آنزیم پروتیاز، سامل سازی ارقام زردآلو، زیتون، بادام، زیست مهندسی ساختار 

نانوآفتکش  تولید  شیرین بیان،  پرمحصول  ژنوتیپ های  معرفی  برنج،  ریشه 

از  هیومیک  اسید  تولید  فنی  دانش  )چریش(،  آزادیراختین  پایه  بر  گیاهی 

باگاس نیشکر به روش کشت و هضم غوطه وری، دانش فنی تولید رسیع 

کننده  بیان  سلولی  الین  تولید  برنج،  پسامندهای  از  غنی شده  بیوکمپوست 

آنِزیم Cas9 ، تولید بیوراکتور ارزان قیمت جهت کشت سلول و بافت های 

افزایش مواد موثر  ازدیادی گیاه سامق، دانش فنی  گیاهی، دانش فنی ریز 

استویوزاید در گیاه استویا، نام برد.

وی شاخص ترین دستاوردهای تحقیقاتی که طی دو سال اخیر به عرصه اجرا 

انتقال یافته را نظیر: دانش فنی تولید آنزیم های مورد استفاده در خوراک 

طیور و آبزیان در تعامل با رشکت بین املللی محصوالت پارس )هوم کر(، دانش 

گزارش عملکرد سال 1398 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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سیستم  طریق  از  دمله ای  فلفل  هیربید  بذور  والدینی  الین های  تولید  فنی 

و  بهره برداری  فنی  دانش  و صنعت جوین،  با کشت  تعامل  در  هاپلوئیدی 

بهینه سازی سیستم هاضم نیمه خشک از نوع پالگ فلو در تعامل با شهرداری 

)بیوکنرل/  گیاهی  پروبیوتیک  جدید  فرموالسیون  و  تولید  فناوری  اصفهان، 

بیوفرتیالیزر( مبتنی بر سویه های بومی قارچ تریکودرما در تعامل با رشکت 

زیست فناور سبز(، دانش فنی کاشت بذری، بهبود ریشه ای و افزایش مواد 

موثر استویوزاید در گیاه استویا در تعامل با رشکت هیرکان، تامین علوفه با 

سایکورنیا طالی سبز شوره زارها، فناوری تولید نانو آفت کش گیاهی بر پایه 

آزادیراخن )چریش( در تعامل با رشکت آریا شیمی، دانست.

وی در سخنان گزارش تحلیلی اقدامات انجام شده/در دست انجام پژوهشگاه 

در حل مسائل و مشکالت اجرایی کشور را بیان داشت. وی این گزارش ها 

استفاده  با  تجاری خرما  ارقام  نهال های  تولید  اقتصادی  اثربخشی  را شامل: 

تولید  اقتصادی  اثربخشی  مجول(،  )رقم  غیرجنسی  زائی  جنین  روش  از 

شورپسند  گیاه  اقتصادی  اثربخشی  سیب،  مالینگ  پایه های  کشت بافتی 

اقتصادی  اثربخشی  سالیکورنیا،  زیرکشت  سطح  افزایش  فرض  با  سالیکورنیا 

تولید  اقتصادی  اثربخشی  علفکش،  و  آفت  به  مقاوم  تراریخته  پنبه  تولید 

غده بذری سیب زمینی عاری از ویروس، ارزیابی اثربخشی اقتصادی تولید 

آنزیم های مورد استفاده در صنایع، نام برد.

با توضیح در راستای میزان و درآمد ناشی  نیراعظم خوش خلق سیام  دکر 

از دارائی های فکری یا نامشهود از کل درآمد اختصاصی پژوهشگاه، درآمد 

حاصل از قرارداد های پژوهشی سال 1398 را 21/93 درصد و درآمد حاصل 

از فروش دانش فنی را 18/09 درصد از درآمد برشمرد.

با  امور درخواستی مرتبط  اهم  پژوهشگاه در سخنان خود پیرشفت  رییس 

عملکرد  گزارش  ارائه  مصوبات  درخصوص  فناوری  و  پژوهش  فعالیت های 

موسسه  با  همکاری  به  مصوبه ها  این  توضیح  با  وی  پرداخت.   1397 سال 

آموزش و ترویج کشاورزی و مرکز ملی شوری در زمینه علوم دامی با تاکید 

و درنظر گرفن )مسائل تغذیه ای، آفات و بیامری ها، مکانیزاسیون و غیره( 

اشاره داشت. وی در حوزه این همکاری ها به پیرشفت 50 درصدی در دو 

طرح اعم از: "تعیین ارزش غذایی، قابلیت هضم و مرصف اختیاری بقایای 

گیاه سالیکورنیا در گوسفند" همچنین "پیش بینی برگزاری 9 مورد رویدادهای 

اجرایی  از  داشت.  اشاره  ترویج"،  و مشارکت معاونت  با همکاری  ترویجی 

شدن مصوبه های دیگر می توان "افزایش مشارکت در ارائه مطالب اثر گذار 

در فصلنامه اثربخشی بازتاب تات" را بیان داشت که با دو موضوع شامل: 

پروبیوتیک  تولید  تابستان:  فصل  و  پوستخوار  مدیریت سوسک  بهار:  فصل 

گیاهی مبتنی بر قارچ تریکودرما، به انجام رسید.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  بین املللی  شاخص  همکاری های  راستای  در  وی 

کشاورزی به دو پروژه شامل:
ABRII & Macquarie University Australian Research Council 
Discovery Gran
(Title: Discovering proteins associated with root structure to 
enhance WUE)
ABRII & Chinese Academy of Science Silk Road Science 
Fund 2020
(Title: Improving Water Use efficiency of Rice By Redesigning 

Root Architecture)

اشاره منود.

نیراعظم خوش خلق سیام در راستای توامنندی و هدفمندسازی اعضای  دکر 

هیات علمی جدیداالستخدام به توضیح اقداماتی نظیر: رشکت در دوره های 

برنامه های  راستای  در  علمی  هیات  اعضای  جذب  سازمان،  توامنندسازی 

پژوهش و فناوری مصوب، پیشنهاد موضوعات پژوهشی مرتبط با تخصص 

اعضای هیات علمی جدید االستخدام با توجه به اهداف برنامه، پرداخت.

و  ژنتیکــی  ذخایــر  ســیامی  تدویــن  درخصــوص   ، پژوهشــگاه  رئیــس 

ــق  ــع، تلفی ــنهاد تجمی ــراه پیش ــه هم ــتان ب ــود در اس ــیون های موج کلکس

ــواع  ــایی ان ــازی و شناس ــم از: جداس ــی اع ــت های ــه فعالی ــاماندهی ب و س

میکروارگانیســم های مــورد اســتفاده در صنایــع کشــاورزی - نگهــداری بلنــد 

ــی و  ــی- آموزش ــز تحقیقات ــالی مراک ــم های ارس ــوع میکروارگانیس ــدت ان م

صنعتــی – ارســال ســویه های مــورد درخواســت مراکــز مختلــف بــه صــورت 

ــا لیوفیلیــزه – ارائــه خدمــات مولکولــی، مورفولوژیکــی و  کشــت زنــده و ی

ــی، اشــاره منــود. ــب شناســایی ســویه های میکروب میکروبیولوژیکــی در قال

زیرساخت های  تقویت  در  گرفته  صورت  اقدامات  ترشیح  راستای  در  وی 

تخصصی  دستگاه   40 مجموعه  در  گذشته  سال  در  داشت:  بیان  پژوهشی 

خریداری شده است که متامی آنها ساخت ایران است از جمله آنها: دیپ فریزر 

80- ، شیکر انکوباتور یخچالدار، اتوکالو 100 لیری کالس B، تانک الکروفورز 

افقی، شیمیایی سیار با رویه میز، پرینر سه بعدی پرینتاریوم، سنسور تشخیص 

رطوبت خاک، سانریفیوژ یخچالدار، گاز کروماتوگراف، می باشد.

مــورد  در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات  خوش خلق ســیام  نیراعظــم  دکــر 

ــه  ــر: تاســیس کمیت ــط زیســت پژوهشــگاه را نظی ــی و محی بهداشــت، ایمن

 Environment،  Safety، بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت( HSE  بــام

Health( - برگــزاری دوره آموزشــی ایمنــی کار در آزمایشــگاه بــرای متامــی 

ــکات  ــوزش ن ــرهای آم ــب پوس ــگاه – نص ــگاه های پژوهش ــان آزمایش کارکن

بــرای کارکنــان  ایمنــی کار در آزمایشــگاه – تشــکیل پرونــده پزشــکی 

پژوهشــگاه – حضــور پزشــک دوره دیــده طــب کار در پژوهشــگاه یــک روز 

ــوژی  ــگاه بیوتکنول ــگاه های پژوهش ــت آزمایش ــی وضعی در هفتــه – بررس

ــمرد. ــی، برش ــطح ایمن ــای س ــت ارتق ــزی در جه ــاورزی و برنامه ری کش
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ــط  ــا در رشای ــداری آنزیم ه ــش پای ــت افزای ــم جه ــای مه ــی از راهکاره یک

ــه  ــد ک ــب می باش ــرهای مناس ــر روی بس ــا ب ــت آنه ــری، تثبی ــف کارب مختل

می توانــد امــکان اســتفاده مجــدد از آنزیم هــا را نیــز فراهــم آورد. در 

ــا،  ــر هیدروژل ه ــد نظی ــری جدی ــاختارهای پلیم ــرد نانوس ــتا، کارب ــن راس ای

جهــت تثبیــت آنزیــم بــا هــدف افزایــش عمــر، جداســازی بهــر و جلوگیــری 

ازغیــر فعــال شــدن آنزیــم در رشایــط محیطــی ماننــد دمــا و pH بــاال و یــا 

ــی رغــم  ــورد توجــه پژوهشــگران اســت. عل حضــور اکســیدان ها، بســیار م

اینکــه هیدروژل هــای ســوپر جــاذب، ترکیباتــی شــناخته شــده و موثــر 

ــن بســرها  ــر ای ــوز مکانیســم تاثی ــا هن ــت آنزیم هــا هســتند، ام ــرای تثبی ب

بــر روی آنزیــم و انــواع اندرکنش هــای موثــر و پایــدار کننــده بیــن آنزیــم-

بســر مشــخص نشــده اســت. اخیــرا، یــک مطالعــه ترکیبــی )آزمایشــگاهی و 

محاســباتی( جهــت مقایســه تثبیــت دو آنزیــم زایالنــاز بــر بســر هیــدروژل 

ــزارش شــده  ــن آنزیم هــا گ ــداری ای ــر پای ــر ب ــرای بررســی پارامرهــای مؤث ب

 )PersiXyn4و PersiXyn3) اســت. در ایــن تحقیــق، دو آنزیــم نوترکیــب

بــر روی بســر هیــدروژل بــر پایــه کربوکســی متیل ســلولز )CMC( تثبیــت 

و موجــب بهبــود فعالیــت آنزیمــی و پایــداری آنهــا شــد. وجــود گروه هــای 

امــکان   ،CMC پلیمــری  زنجیره هــای  روی  بــر  هیدروکســیل  عاملــی 

اندرکنش هــای پایدارکننــده بســیاری )پیوندهــای هیدروژنی/یونــی( را بیــن 

ــت  ــه در نهای ــم آورده، ک ــر فراه ــم و بس آنزی

ــی و  ــش کارای ــداری، افزای ــود پای ــه بهب ــر ب منج

فعالیــت کاتالیســتی، امــکان بازیابــی و اســتفاده 

مجــدد ایــن آنزیم هــا شــده اســت. بــرای مثــال، 

آنزیم هــای تثبیت شــده در فرآینــد هیدرولیــز 

ــل  ــای قاب ــه قنده ــه آن ب ــذ و تجزی ــر کاغ خمی

تخمیــر اســتفاده شــده و میــزان تولیــد ایــن 

ــه  ــای در  مقایس ــه آنزیم ه ــبت ب ــا را نس قنده

ــش داده  ــا 40% افزای ــی ت ــه تنهای ــا ب ــا آنزیم ه ب

اســت. عــالوه بــر این، پــس از 16 ســیکل متوالی 

تثبیت شــده،  آنزیم هــای  از  مجــدد  اســتفاده 

آنزیــم PersiXyn4 بــه میــزان 36% از فعالیــت 

ــود، در  ــرده ب ــظ ک ــود را حف ــه خ ــی اولی آنزیم

ــت  ــا 8% فعالی ــم PersiXyn3 تنه ــه آنزی حالیک

آنزیمــی را نشــان مــی داد. مطالعــات تئــوری بــا مقایســه ســاختار آنزیم هــا 

ــه  ــان داد ک ــرد و نش ــد ک ــگاهی را تأیی ــج آزمایش ــدروژل، نتای ــر هی و بس

تعــداد بیشــر آمینواســیدهای بــا بــار مثبــت در ســایت فعــال آنزیــم موجــب 

اندرکنش هــای الکرواســتاتیک قوی تــر بــا گروه هــای عاملــی منفــی موجــود 

در بســر هیــدروژل شــده و در نهایــت منجــر بــه بهبــود فعالیــت و پایــداری 

ــر  ــداری به ــی در پای ــور اصل ــوان فاکت ــه عن ــل ب ــن عام ــردد. ای ــم می گ آنزی

ــدروژل شــناخته شــده و  ــر بســر هی ــت ب ــس از تثبی ــم PersiXyn4 پ آنزی

کارایــی هیدرولیــز باالتــر و اســتفاده مجــدد بیشــر ایــن آنزیــم تثبیــت شــده 

ــد در  ــا می توانن ــن یافته ه ــد. ای ــه می کن ــه PersiXyn3 توجی ــبت ب را نس

توســعه کاربــرد هیدروژل هــا در تثبیــت آنزیــم بــکار رونــد و بــا پیش بینــی 

ــد و کارآمــد  ــه طراحــی بســرهای هیــدروژل جدی ــم ب ــداری آنزی ــزان پای می

بــرای تثبیــت موثــر آنزیم هــا کمــک مناینــد. نتایــج ایــن تحقیــق در مجلــه 

ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ Bioconjugate Chemistry ب

Ariaeenejad, Shohreh, Hossein Lanjanian, Elaheh Motamedi, Kaveh 
Kavousi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, and Ghasem Hosseini Salekdeh. 
The stabilizing mechanism of immobilized metagenomic xylanases on 
bio-based hydrogels to improve utilization performance: Computational 
and functional perspectives. Bioconjugate Chemistry (2020).

بررسی مکانیسم پایداری آنزیم های زایالناز تثبیت شده بر روی بسرت هیدروژل جهت 
بهبود فعالیت و کارایی آنها به کمک مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی     الهه معتمدی



|  ABRII Institute

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی | تابستان 1399

27

بــا  ثانویــه  متابولیت هــای  ویــژه  بــه  بیولوژیــک  فرآورده هــای  تولیــد 

کاربردهــای دارویــی و صنعتــی همــواره از جملــه نیازهــا و همچنیــن 

اولویت هــای پژوهشــی کشــور بــوده اســت. در طــی ســالیان طوالنــی، 

انســان از متابولیت هــای ثانویــه موجــود در گیاهــان دارویــی بــا کاربردهــای 

ــت.  ــرده اس ــره ب ــتی و … به ــی، بهداش ــی، داروی ــون صنعت ــی همچ مختلف

ایــن ترکیبــات غالبــاً نقــش مهمــی را در سیســتم دفاعــی گیاهــان در مقابــل 

آفــات و بیامری هــا و دیگــر سیســتم های دفاعــی بیــن گونه هــا بــازی 

ــنتزی  ــیر بیوس ــز مس ــه به ج ــای ثانوی ــا فرآورده ه ــا ی ــد. متابولیت ه می کنن

پیچیــده ای کــه بــرای تولیــد دارنــد، دارای ســاختار پیچیــده نیــز هســتند و 

همیــن امــر مطالعــه آن هــا را بــا کنــدی مواجــه کــرده اســت. ایــن در حالــی 

ــکی،  ــون پزش ــی همچ ــات در حوزه های ــن ترکیب ــاالی ای ــه ارزش ب ــت ک اس

ــه وجــود مــی آورد. مطالعــه  ــات را ب ــن ترکیب رضورت مطالعــه شــیمیایی ای

ــنتز و  ــا از بیوس ــش درک م ــبب افزای ــن س ــه، هم چنی ــای ثانوی متابولیت ه

فعالیــت آن هــا می شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه ســاختار ایــن مولکول  هــا 

اغلــب بــرای ســنتز شــیمیایِی کامــالً کارآمــد، بیــش از حــد پیچیــده می  باشــد. 

بــه همیــن دلیــل، علیرغــم کــم بــودن غلظــت ایــن متابولیت  هــا در گیاهــان، 

ــن  ــرای بســیاری از ای ــادوام اقتصــادی ب ــع ب ــوان منب ــه عن ــوز ب گیاهــان هن

ــع  ــزون جوام ــش روز اف ــی گرای ــتند. از طرف ــمند هس ــای ارزش متابولیت ه

بــرشی بــه اســتفاده از داروهــای بــا منشــأ گیاهــی ســبب افزایــش تقاضــای 

مــواد مؤثــره گیاهــان دارویــی شــده اســت. علیرغــم پیرشفت هــای زیــاد در 

زمینــه ســنتز مصنوعــی مــواد مؤثــره گیاهــی، بــه دلیــل ناشــناخته بــودن و 

پیچیدگــی ســاختامن شــیمیایی اغلــب آن  هــا، تولیــد ایــن ترکیبــات بــه صورت 

ســنتتیک، مشــکل و مســتلزم هزینه هــای زیــادی اســت. در نتیجــه تاکنــون 

موفقیــت چشــمگیری در ســنتز مصنوعــی ایــن ترکیبــات دارویــی ارزشــمند 

حاصــل نشــده اســت. از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر تکنیکــی 

مهندســی متابولیــک در گیاهــان بســیار پیچیده تــر از مهندســی ســویه های 

ــه  ــن مهندســی ســویه هایی از میکروارگانیســم ها ب ــی اســت، بنابرای میکروب

ویــژه ایکــوالی )E.coli( و مخمــر نــان )Saccharomyces cerevisiae( بــا 

توجــه بــه مزایــا و پتانســیل آنهــا در تولیــد ایــن متابولیت هــای گیاهــی در 

دهــه اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ســنتز میکروبــی رویکــرد 

نوینــی را بــرای تولیــد ترکیبــات دارویــی طبیعــی بــا منشــا گیاهــی، ترکیبــات 

معطــر، مــواد مغــذی و رنگ هــای طبیعــی فراهــم می کنــد. اگــر چــه ایــن 

زمینــه در مراحــل ابتدایــی خــود قــرار دارد و بــا چالش هــای بســیاری روبــرو 

اســت، موفقیت هــای صــورت گرفتــه در ســال های اخیــر باعــث تقویــت ایــن 

ــون  ــه شــده اســت. تاکن ــی متابولیت هــای ثانوی حــوزه در بیوســنتز میکروب

بیوســنتز چندیــن محصــول طبیعــی در میکروارگانیســم هایی ماننــد مخمــر 

ــان  ــا همچن ــن موفقیت ه ــیده  اند و ای ــاری رس ــد تج ــه تولی ــه مرحل ــان ب ن

ــری از  ــن بهره گی ــد. همچنی ــه می ده ــیر ادام ــن مس ــردن ای ــوار ک ــه هم ب

ــای  ــه پلتفرم ه ــده ارائ ــف دارو نویددهن ــرای کش ــی ب ــتم های میکروب سیس

ــن رابطــه می باشــد.  ــد در ای مهــم ســاختاری جدی

تالش هــا در حــوزه مهندســی متابولیــک در راســتای ایجــاد یــک صنعــت ســبز 

مبتنــی بــر فرآیندهــای زیســت فناورانــه بــا اســتفاده از میکروارگانیســم ها 

ــی  ــیمیایی و داروی ــواد بیوش ــتی، م ــوخت های زیس ــد س ــور تولی ــه منظ و ب

 PNP: Plant Natural( می باشــد. تولیــد فرآورده هــای طبیعــی گیاهــی

Products( بــا کاربردهــای مختلــف دارویــی، غذایــی و عطــر همــواره 

ــرای کشــت  ــی ب ــن، آب و زمــان طوالن ــه زمی ــاز ب ــد نی ــی مانن ــا چالش های ب

ــرو  ــازی روب ــتحصال و خالص س ــای اس ــا فرآینده ــر و نهایت ــان موردنظ گیاه

ــی و  ــرد کم ــر عملک ــل تغیی ــن بدلی ــره تامی ــات در زنجی ــدم ثب ــد. ع بوده ان

کیفــی محصــوالت بواســطه مواجهــه بــا تنش هــای زیســتی و غیرزیســتی از 

یــک ســو و از ســوی دیگــر مقادیــر بســیار انــدک برخــی از ایــن متابولیت هــا 

در منابــع گیاهــی توجــه بــه رویکردهــای موثــر و نوینــی را می طلبــد. تولیــد 

ــای  ــر محدودیت ه ــر ب ــوارد زی ــق م ــد از طری ــا می توان ــی PNP ه میکروب

ــد  ــاز 2( تولی ــزان نی ــا می ــد متناســب ب ــت تولی ــد: 1( قابلی ــق آی ــور فائ مذک

مقیاس پذیــر و قابــل کنــرل در رشایــط فرمنتیشــن 3( عمکلــرد کمــی و 

کیفــی باالتــر متابولیت هــای تولیــدی نســبت بــه گیــاه اصلــی. در ایــن راســتا 

پیرشفت هــای صــورت گرفتــه در زیســت شناســی مصنوعــی همــراه بــا 

تکنولوژی هایــی ماننــد ســنتز DNA، توالی یابــی و تکنیک هــای آنالیتیــکال 

موجبــات شــتاب هــر چــه بیشــر فرآیندهــای مهندســی متابولیــک و 

ــک مســیر  ــراً مهندســی ی ــی اخی ــه طوریکــه حت ــده اســت. ب ــن گردی پروتئی

ــی می شــود در  ــزارش شــده اســت. پیش بین ــم گ متابولیکــی شــامل 25 آنزی

ــک  ــی متابولی ــده ای از مهندس ــور فزاین ــه ط ــن ب ــده محققی ــال های آین س

و پروتئیــن بــه منظــور حــل چالش هــای مختلــف و پیچیــده بیوســنتز 

ــد E.coli و  ــد. میکروارگانیســم هایی مانن ــره گیرن ــات بیوشــیمیایی به ترکیب

Saccharomyces cerevisiae بــه عنــوان پلتفرم هــای توســعه یافتــه بــرای 

تولید متابولیت های ثانویه در میکروارگانیسم ها: تولید رزوراترول در مخمر
سعید کدخدایی
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تولیــد میکروبــی PNP هــا دارای مزایــای متعــددی ازجملــه ایمنــی، ســهولت 

ــز  ــای متامی ــری می باشــند. مزای ــت scale up و مقیاس پذی دســتورزی، قابلی

S.cerevisiae عبارتنــد از: ســهولت genome integration و یوکاریــوت 

ــان(. ــود در گیاه ــای موج ــیاری از ارگانل ه ــودن بس ــودن )داراب ب

ــا در  ــیاری از آنزیم ه ــاالی بس ــت ب ــد و فعالی ــا E.coli تولی ــه ب  در مقایس

S.cerevisiae بیشــر قابــل حصــول اســت. وجــود ارگانل هایــی ماننــد 

میتوکنــدری و پروکســی زوم در ســلول های S.cerevisiae می توانــد بــه 

PNP هــا  بیوســنتز  مــورد  در  کــه   subcellular localization منظــور 

ــی  ــرد. مهندس ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــت، م ــت اس ــز اهمی ــان حائ در گیاه

بیوســنتز  امــکان   reticuline تولیــد  بــرای  مخمــر  از  اســرین هایی 

 benzylisoquinoline( BIAهایــی  از  گســرده ای  دامنــه  میکروبــی 

ــن و  ــه مورفی ــد می شــوند از جمل ــاه خشــخاش تولی ــه در گی alkaloids( ک

نوســکاپین را فراهــم منــوده اســت. توســعه ایــن مســیر بــه منظــور تولیــد 

ــن noscapine در  ــر و همچنی ــوالی و مخم ــن در ایک ــای مورفی آلکالوئیده

مخمــر بــا موفقیــت بــه انجــام رســیده اســت.همچنین، اســرین های مخمــر 

 MIA آلکالوئیدهــای  بیوســنتز  بــه منظــور   strictosidine تولیدکننــده 

ــه  ــد. منون ــد  yohimbine,ibogaine,vincrstine و ... توســعه یافته ان مانن

 Amorphaniene ــاالی ــد ب ــه گــزارش تولی قابــل توجــه دیگــر در ایــن زمین

در مخمــر نــان بــه میــزان بیــش از40g/L می باشــد. بــه منظــور مهندســی 

متابولیســم ســلول میزبــان بــرای بیوســنتز PNPهــا، پــس از انتخــاب 

ــش ماده هــای  ــش پی ــه افزای ــاز ب ــور نظــر نی ــرم م ــا پلتف ــان ی اســرین میزب

بیوســنتتیک می باشــد کــه ایــن می توانــد از طریــق راهکارهایــی نظیــر 

ــا  ــر و ی ــای فعال ت ــا هومولوگ ه ــدوژن ب ــای ان ــض آنزیم ه ــذف ژن، تعوی ح

افزایــش بیــان ژن هــای مســیر متابولیکــی موردنظــر صــورت گیــرد. در یکــی 

ــزی  ــه برنامه ری ــج ب ــور منت ــوارد مذک ــی م ــب متام ــر ترکی ــات اخی از مطالع

مجــدد متابولیســم اصلــی مخمــر بــرای افزایــش تولیــد acetyl-CoA جهــت 

ــد  ــرای تولی ــه ب ــواد اولی ــه م ــد ک بیوســنتز isoprenoid و fatty acid گردی

بســیاری از PNP هــا نظیــر مــاده ضدماالریــای  artemisininمی باشــند. در 

ــق  ــه اســتوکیومری acetyl-CoA از طری ــط بهین ــن بررســی، ایجــاد رشای ای

 acetyl-CoA افزایــش بیوســنتز آن و بیــان چهــار آنزیــم دخیــل در بیوســنتز

در مخمــر، افزایــش 25 درصــدی isoprenoid farnesene را بــا مــرصف 

میــزان مشــابه منبــع قنــدی از یــک ســو و مــرصف اکســیژن کمــر )کــه در 

صنایــع تخمیــری بــا محدودیــت از لحــاظ اکســیژن مرصفــی حائــز اهمیــت 

ــد  ــازی تولی ــن، بهینه س ــراه داشــت. همچنی ــه هم ــر ب اســت( از ســوی دیگ

بیشــر tyrosine وg/L 2.5 کــه بســیاری از PNP هــا ازجملــه برخــی 

آلکالوئیدهــا، پلــی فنل هــا و فالونوئیدهــا از آنهــا مشــتق می شــوند، در 

ــوان  ــه عن ــه اســت. ب ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــری و مخم ســلول های باک

مثــال، مهندســی مخمــر از طریــق ایجــاد تغییــرات ژنتیکــی در 6 عــدد 

 2 g/L از ژن هــای دخیــل در متابولیســم طبیعــی مخمــر تولیــد حــدود

ــی  ــیرهای جانب ــذف مس ــت. ح ــته اس ــراه داش p-coumaric acid را به هم

ــی  ــز یک ــان نی ــلول میزب ــی در س ــیر اصل ــا مس ــده ب ــوب و رقابت کنن نامطل

ــه  ــزان پیــش ماده هــای اولی ــه منظــور افزایــش می از راهکارهــای معمــول ب

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاص می باش ــای خ ــد PNP ه ــرای تولی ــاز ب ــورد نی م

ــق حــذف  ــد گیاهــی اســت از طری ــک آلکالوئی ــه ی ــد strictosidine ک تولی

دو ژن ATF1 و OYE3 منجــر بــه افزایــش 6 برابــری تولیــد ایــن مــاده در 

مخمــر  گردیــد. افزایــش تولیــد پیــش مــاده الزم )taxadiene( و بــرای تولیــد 

)paclitaxel )Taxol بــه عنــوان یــک داروی ترپنوئیــدی در ســویه های 

ــزارش شــده اســت. ــزان  g/L 1 گ ــا می ــی ت مهندســی شــده میکروب

رزوراترول

Resveratrol یــک آنتــی اکســیدان 

 stilbene خانــواده  از  طبیعــی 

ــل  ــوان مکم ــه عن ــه ب ــد ک می باش

 ،)nutraceutical( غــذا  دارویــی

بــه دلیــل مزایــای متعــدد آن بــرای 

ســالمتی مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

ــات آرایشــی بهداشــتی و ... مــورد  ــا ترکیب ــرژی زا و ی و در نوشــیدنی های ان

اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن مــاده بــه طــور طبیعــی در گیاهان عالــی مانند 

انگــور، بــادام زمینــی، بلوبــری و ... یافــت می شــود. از جملــه خواصــی کــه 

در مطالعــات پیــش بالینــی بــرای ایــن مــاده برشــمرده شــده اســت می تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: ضدتومــور، ضدالتهــاب، ضددیابــت، ضدانعقــاد و 

ضدپیــری. در بــازار جهانــی مــواد غــذا دارو، تقاضــا بــرای مکمــل رزوراتــرول 

بــا رسعــت رشــد قابــل توجهــی در حــال افزایــش می باشــد کــه عمدتــا بــه 

ــی  ــامری هــای قلب ــی، بی ــالالت عصب ــا رسطــان، اخت ــای آن در رابطــه ب مزای

ــی  ــی )NAFLD(، چاق ــر الکل ــرب غی ــد چ ــامری کب ــت، بی ــی، دیاب و عروق

ــوط می شــود. از ســوی دیگــر افزایــش جمعیــت ســاملندان در  ــری مرب و پی

ــش داده  ــی را افزای ــذا داروی ــواد غ ــه م ــرای اینگون ــا ب ــان تقاض رسارس جه

ــادی و  ــیون اقتص ــط کمیس ــده توس ــرش ش ــات منت ــاس اطالع ــت. براس اس

 ،)ESCAP( ــوس آرام ــیا و اقیان ــرای آس ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س اجتامع

ایــن منطقــه60 درصــد از جمعیــت ســاملندان جهــان را تشــکیل داده و رونــد 

روبــه رشــد خــود را در ســال های آتــی نیــز افزایــش می دهــد بــه طوریکــه 

ــارد برســد.  ــه 3/1 میلی ــت ب ــن جمعی ــی می شــود در ســال 2050 ای پیش بین

ــازار  ــده در ب ــرول در آین ــازار رزورات ــد ب ــرای رش ــی ب ــای کاف ــرو، فض از ای
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ــل  ــاملی قاب ــکای ش ــیفیک و آمری ــه آسیا-پاس ــژه در منطق ــه وی ــی ب جهان

ــازار جهانــی رزوراتــرول در ســال 2018 در حــدود 100  تصــور می باشــد.  ب

میلیــون دالر تخمیــن زده شــده و پیش بینــی می شــود بــا رونــد رو بــه 

رشــد ســاالنه معــادل 1/8 درصــد تــا ســال 2028 همــراه باشــد. رشکت هــای 

ــه  ــد ک ــد می کنن ــرول را تولی ــاری رزورات ــورت تج ــه ص ــا ب ــددی در دنی متع

ــداز: مهمریــن آنهــا عبارتن

DSM, Endurance Product Company, MAYPRO Industries, 
Sabinsa Corporation, Chengdu Yazhong Bio-Pharmaceutical 
Co., Ltd., Chongqing Kerui Nanhai Pharmaceutical Co., ltd 
Interhealth, Great Forest Biomedical, Laurus Labs Limited, 
JF-NATURAL, Evolva, Shanghai Natural Bio-engineering 
Co., Ltd., Resvitale LLC.

تولیــد تجــاری رزوراتــرول بــه صــورت اســتخراج 

از منابــع گیاهــی و یــا اســتفاده از مخمــر و بــه 

دو فــرم پــودر و مایــع می باشــد. رزوراتــرول 

طبیعــی، کــه از منابــع گیاهــی غنــی از ایــن 

 Knotweed (Polygonum ازجملــه  مــاده 

بــا  می شــود،  اســتخراج   .)cuspidatum

ــدد  ــی متع ــد درمان ــی و فوای ــای داروی کاربرده

رزوراتــرول  بــازار  ســهم  از  نیمــی  از  بیــش 

بدلیــل  اســت.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را 

بــر  بیشــر  رزوراتــرول  تولیدکننــدگان  اینکــه 

می کننــد،  مترکــز  رزوراتــرول  تولیــد  بــرای  اقتصــادی  راه حل هــای  روی 

ــا  ــه متابولیت هــا ب ــد اینگون ــرای تولی امــروزه رویکــرد اســتفاده از مخمــر ب

خلــوص بــاال و هزینــه پائیــن بــه عنــوان راهــکاری موثــر مــورد توجــه ویــژه 

می باشــد. تاکنــون بیــش از 2000 پتنــت در رابطــه بــا رزوراتــرول بــه ثبــت 

رســیده اســت کــه  از ایــن میــان بــه عنــوان منونــه، رشکــت Evolva تولیــد 

تجــاری رزوراتــرول را بــا اســتفاده از ســویه مخمــر مهندســی شــده آغــاز و 

پتنــت مربوطــه را بــه ثبــت رســانده اســت. رزوراتــرول تولیــدی ایــن رشکــت 

ــا وجــود  ــوص 98% می باشــد کــه همــراه ب ــا اســتفاده از مخمــر دارای خل ب

ثبــات کّمــی تولیــد بــرای تامیــن مــداوم نیــاز بــازار در ایــن روش از جملــه 

ــر شــمرده می شــود. ــرول ب ــد رزورات ــرای تولی ــن رویکــرد ب ــم ای ــای مه مزای

 Polygonum cuspidatum منونــه تجــاری ایــن مــاده عمدتــا از گیــاه 

ــوص  ــزان خل ــی از می ــت دارای طیف ــه از لحــاظ کیفی ــردد ک اســتخراج می گ

حتــی تــا زیــر 50% می باشــد. از جملــه گــزارش هایــی کــه بــه میــزان بــاالی 

تولیــد Resveratrol در مخمــر اشــاره کردنــد.

 p-coumaric 2/5 g/L ــدود ــزودن ح ــا اف ــه ب ــت ک ــد mg/L 391 اس تولی

acid بــه محیــط کشــت و بــا اســتفاده از مخمــر مهندســی شــده حاصلبــه 

و   4CL1 بیــان دو ژن  افزایــش  ایــن مخمــر  اســت. در  آمــده  دســت 

ــد  ــات بعــدی، تولی ــت. در مطالع stilbene synthase) STS( صــورت گرف

ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــی م ــای میکروب ــا در میزبان ه Stilbenoid ه

ــزان g/L 5 در  ــا می ــورت de novo ت ــه ص ــا ب ــرول در آنه ــنتز رزورات بیوس

ــت. ــده اس ــزارش ش ــان گ ــر ن ــلول های مخم س

ــق  ــرول از طری ــده رزورات ــدگان عم ــی از تولیدکنن ــه یک ــت Evolva ک رشک

ســویه های مهندسی شــده مخمــر می باشــد اخیــرا در توافقنامــه ای بــا 

گــروه بازرگانــی Cornelius فعالیت هــای گســرده ای را بــر روی بازاریابــی 

ــه از  ــت ک ــن رشک ــدی ای ــول تولی ــت. محص ــوده اس ــاز من ــول آغ ــن محص ای

ــد  ــنتی تولی ــاوت از روش س ــدی متف ــده و فرآین ــر بدســت آم ــق تخمی طری

رزوراتــرول از گیــاه دارد، دارای خلــوص باالتــر )بیــش از 98 درصــد( و عــاری 

ــای  ــایر ناخالصی ه ــز س ــی و نی ــای گیاه ــات و بیامری ه ــع آف ــموم دف از س

موجــود در عصاره هــای گیاهــی می باشــد. 

منابع:
 Li Y et al. (2018) Complete biosynthesis of noscapine and
 halogenated alkaloids in yeast. Proc Natl Acad Sci USA 115:
.E3922–E3931
EVOLVA: https://evolva.com/financial-data/product-
.portfolio
 Nakagawa A et al. (2016) Total biosynthesis of opiates by
 stepwise fermentation using engineered Escherichia coli. Nat
.Commun 7: 10390

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

در قالب خبر به پست الکترونیک: newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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ســموم ارگانوفســفره بــه دلیــل هزینــه کــم، ســنتز آســان و فعالیــت زیــاد 

ــد.  ــات دارن ــرل آف ــرای کن ــدرن ب ــاورزی م ــتفاده را در کش ــرین اس بیش

بنابرایــن، تشــخیص ســموم ارگانوفســفره یکــی از مســائل مهــم بهداشــت 

عمومــی اســت. ســموم ارگانوفســفره اثــر ســمی خــود را بــا مهــار غیرقابــل 

ــی(  ــی سیســتم عصب ــم اصل ــک آنزی ــم استیل کولین اســراز )ی برگشــت آنزی

ــعه  ــن توس ــد. و همچنی ــاد می کنن ــتیل کولین ایج ــع اس ــه تجم و در نتیج

روش هــای تجزیــه ای بــرای تشــخیص ســموم ارگانوفســفره در غلظت هــای 

ــادی  ــای زی ــته روش ه ــه گذش ــد ده ــت. در چن ــت اس ــز اهمی ــن حائ پایی

ــی،  ــنجی جرم ــی گازی، طیف س ــع، کروماتوگراف ــی مای ــد کروماتوگراف مانن

الکروفــورز مویینــه و روش هــای ســنجش ایمنــی جهــت اندازه گیــری 

ــه  ــوالً ب ــا معم ــن روش ه ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــموم گ س

ــژه  ــای وی ــی و آنتی بادی ه ــردازش طوالن ــل پ ــت، مراح ــای گران قیم ابزاره

ــه می شــود. ــط مزرع ــت در رشای ــه محدودی ــه منجــر ب ــد ک ــاز دارن نی

ارگانوفســفره  بــرای تشــخیص ســموم  اســراتژی ســاده و موثــر  یــک 

اســتفاده از روش مبتنــی بــر آنزیــم اســت. آنزیــم استیل کولین اســراز 

ــت  ــا فعالی ــوان ب ــا را می ت ــت آن ه ــه غلظ ــفره ک ــموم ارگانوفس ــط س توس

آنزیمــی از طریــق کاهــش واکنــش رنگــی از نظــر رنگ ســنجی اندازه گیــری 

ــا  ــوذرات اکســیدگرافن ب ــدا نان ــق، ابت ــن تحقی ــار می شــود. در ای ــرد، مه ک

اســتفاده از روش اصالح شــده هامــر ســنتز شــدند. نانــوذرات  اکســیدگرافن 

ــش گذاشــته  ــه منای ــد پراکســیداز ب ــاال مانن ــت ب ــدازه کوچــک، فعالی ــا ان ب

ــق  ــفره از طری ــموم ارگانوفس ــنجی س ــخیص رنگ س ــرای تش ــد ب و می توانن

واکنــش آبشــاری چنــد آنزیمــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ایــن روش بــه 

ــاز دارد: استیل کولین اســراز، کولین اکســیداز و اکســیدگرافن  ــم نی ســه آنزی

کــه در آن استیل کولین اســراز و کولین اکســیداز می توانــد اســتیل کولین 

و کولیــن را کاتالیــز کــرده و بــه هیــدروژن پراکســید تبدیــل کنــد. در 

 )TMB( ــن ــل 5/5 3/3-ترامتیل بنزیدی ــرای تبدی نتیجــه،  اکســیدگرافن را ب

ــد  ــل می کن ــگ تبدی ــی رن ــه یــک محصــول آب فعــال کــرده و آن را ب

ــار استیل کولین اســراز توســط ســموم ارگانوفســفره باعــث  )شــکل 1(. مه

کاهــش چشــمگیر تولیــد هیدروژن پراکســید شــده و منجربــه تغییــر بــرصی 

ــد  ــواع مختلــف ســموم ارگانوفســفره مانن ــرای شناســایی ان شــدت رنــگ ب

و   )methyl paraoxon( متیل-پاراکســون   ،)dimethoate( دی متیــوات 

ــود. ــن می ش ــی پایی ــطوح غلظت ــوس )chlorpyrifos( در س کلرپیریف

شــکل 1. تشــخیص رنگ ســنجی ســموم ارگانوفســفره بــا اســتفاده از 

گرافن اکســید نانــوذرات 

تجزیـه و تحلیـل رنگ سـنجی مبتنـی بـر اکسـیدگرافن توسـط انکوباسـیون 

بـا غلظت هـای مختلـف دی متیـوات، متیـل پاراکسـون یـا کلرپیریفـوس در 

محلـول استیل کولین اسراز/کولین اکسیداز/اسـتیل کولین انجام شـد. اکسـید 

TMB رنگـی اسـت، بنابرایـن غلظـت سـموم ارگانوفسـفره را می تـوان بـا 

دنبـال  کـردن تغییـرات جـذب TMB در 652 نانومر تعیین کـرد. هامنطور 

که در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت، سیسـتم استیل کولین اسـراز/کولین 

اکسیداز/ اکسـیدگرافن در غیـاب سـموم ارگانوفسـفره یـک رنـگ آبـی تیـره 

ایجـاد کـرده اسـت، در حالـی کـه در هـر دو سیسـتم استیل کولین اسـراز/

تغییـر رنـگ  TMB/کولین اکسیداز/ اکسـیدگرافن  و   TMB/کولین اکسـیداز

قابـل توجهی مشـاهده نشـده اسـت. 

شــکل 2. اکســایش TMB بــه اکســید آبــی رنــگ TMB توســط سیســتم 

اکســیدگرافن اســتیل کولین اسرتاز/کولین اکســیداز/ 

تشخیص رنگ سنجی سموم ارگانوفسفره با استفاده از اکسیدگرافن و واکنش چند آنزیمی     
فروغ قاسمی
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 یازدهم خردادماه99، وبیناری با موضوع "کووید – 19 : صنعت طیور در 

دانشگاه  به همت گروه علوم دامی  دوران بحران همه گیری و پساکرونا" 

گیالن و همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار گردید. آقای دکر 

دو  از  یکی  نیز  بیوتکنولوژی جانوری  پژوهشکده  رییس  متقی طلب،  مجید 

سخران این وبینار بود که سخرانی خود را با موضوع "نقش تحقیق و توسعه 

وی  داد.  ارائه  طیور"  پرورش  در صنعت  بحران ها  و  چالش ها  مدیریت  در 

موضوع بحث خود را در هشت گزاره با عناوین "چگونگی سنجش کارایی"، 

توسعه«  برای  »دانش  "پروژه  شهرنشینی"،  افزایش  و  جهان  جمعیت  "رشد 

در سال 1999"، "نظریه رشد نوین"، "پروژه  R2π"، " اقتصاد دانش بنیان"، 

"رقابت پذیری" و "تحقیق و توسعه در صنعت طیور" بیان داشت.

وی در زمینه چگونگی سنجش کارایی اظهار داشت که هدف اسراتژیک یک 

تجارت، کسب سود از رسمایه گذاری انجام شده است و اگر به هر دلیلی بازده 

در درازمدت رضایتبخش نباشد، باید مشکالت و موانع را بررسی، شناسایی 

و اصالح کرد و یا برای رسمایه گذاری مطلوبر برنامه ریزی منود. همچنین در 

زمینه رشد جمعیت جهان و افزایش شهرنشینی، به آمارهای سازمان جهانی 

خواروبار اشاره کرد و چالش های امروز و آینده جهان را به ویژه در زمینه های 

فقر شدید، سوءتغذیه، اتالف مواد خوراکی، مرگ میلیون ها کودک پیش از 

پنج سالگی و همچنین بیکاری برشمرد.

پرداخت و هدف  برای توسعه در سال 1999  پروژه دانش  به  ادامه  او در 

شــدت رنــگ محلــول واکنــش مربــوط بــه غلظــت استیل کولین اســراز 

باقی مانــده  اندازه گیــری  بــرای  رنگ ســنجی  روش  یــک  کــه  اســت 

ــه  ــراز ارائ ــت استیل کولین اس ــار فعالی ــق مه ــفره از طری ــموم ارگانوفس س

ــگ  ــدت رن ــود، ش ــاهده می ش ــکل 3 مش ــه در ش ــور ک ــد. هامنط می ده

بــه تدریــج بــا افزایــش غلظــت ســموم ارگانوفســفره کاهــش می یابــد کــه 

ــموم  ــط س ــراز توس ــه دوز استیل کولین اس ــته ب ــار وابس ــان دهنده مه نش

ــوات، متیل پاراکســون و  ــرای دی متی ــفره اســت. حــد تشــخیص ب ارگانوفس

کلرپیریفــوس1/2 و 2 

نانوگــرم در میلی لیــر  ، و2-100   1-50 ، دامنه هــای خطــی 2-200  بــا   

ــد.  ــرآورد ش ب

ــوات،  ــموم دی متی ــف س ــای مختل ــه غلظت ه ــگر ب ــخ حس ــکل 3. پاس ش

کلرپیریفــوس و  متیل پاراکســون 

Graphene oxide-based colorimetric detection of 
organophosphorus pesticides via a multi-enzyme cascade 
reaction, Nanoscale, 12 (2020), 5829 - 5833

برگزاری وبینار با موضوع کووید – 19 :

صنعت طیور در دوران بحران همه گیری و پساکرونا
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آن را آگا هی بخشی به سیاستگذاران کشورها در مورد تاثیر دانش به عنوان 

پروژه  این  اصلی  متغیر  چهار  و  دانست  اقتصادی  رشد  در  قدرمتند  ابزاری 

استفاده  تضمین کننده  )محرک های  نهادی  رژیم  و  اقتصادی  محرک های  را 

منابع  عمومی(،  رفاه  و  اقتصادی  شکوفایی  راستای  در  دانش  از  کارآمد 

به  و  دیده  آموزش  و  تحصیل کرده  جمعیت  ظرفیت  از  )بهره گیری  انسانی 

اشراک گذاری و استفاده از دانش در سطح باال(، نظام نوآوری )داشن یک 

و  مشاوران  دانشگاه ها،  رشکت ها،  مشارکت دهنده  کارآمد،  نوآور،  سیستم 

سایر سازمان ها به داخل سیستم دانشی در حال رشد جهانی، در راستای رفع 

نیازهای ملی و محلی در مواجهه با مسائل مختلف( و همچنین زیرساخت 

اطالعاتی )بهره مندی از یک سیستم نوین و قابل دسرس زیرساخت اطالعاتی 

و ارتباطاتی آنگونه که آسان سازی ارتباطات موثر، انتشار و پردازش اطالعات 

را در پی داشته باشد( برشمرد.

از  بار  برای نخستین  این نظریه  نوین گفت  متقی طلب درباره نظریه رشد 

اقتصادی  نظریه  برابر  در  استنفورد،  برجسته  دان  اقتصاد  رومر،  پل  سوی 

نئوکالسیک ارایه شد و برخالف نظریه نئوکالسیک که در آن "نیروی کار" و 

"رسمایه" نقش کلیدی در تولید دارند، "دانش" به عنوان عامل سوم، نقش 

بنیادی تری در اقتصادهای پیرشفته بازی کرده و از قالب های اساسی رسمایه 

بوده و رشد اقتصادی پایدار و درازمدت تنها از مسیر آن میرس است. این 

از تاکید  ارائه می دهد که در آن شاهد تغییر نگرش  نظریه مدل تازه ای را 

بر نیروی کار و رسمایه )به عنوان دارایی های محسوس( به دانش )به عنوان 

به  جغرافيايی  و  طبيعی  دارایی های  از  نگرش  تغییر  و  نامحسوس(  دارایی 

ظرفيت دارایی های نوآورانه و افزایش سهم دارایی های نامحسوس در توسعه 

اقتصادی پایدار و پویا هستیم.

R2π پرداخت و هدف نهایی آن را  استاد دانشگاه گیالن سپس به پروژه  

هدایت رشکت ها و زنجیره های ارزش به سمت اقتصادی پایدارتر و رقابتی تر 

و ترسیع در اجرای گسرده اقتصاد چرخه ای مبتنی بر مدل های تجاری موفق 

به  پایدار،  اقتصادی  توسعه  تضمین  به  دستیابی  برای  مؤثر  سیاست های  و 

حداقل رساندن آسیب های محیط زیستی و به حداکر رساندن رفاه اجتامعی 

برشمرد. او همچنین در زمینه اقتصاد دانش بنیان به دو مولفه کلیدی آن یعنی 

رسمایه و بازار پرداخت و با اشاره به رسمایه های محسوس و نامحسوس و 

همچنین عرضه و تقاضا در بازار، به نقش برجسته رسمایه گذاران ریسک پذیر 

و واسطه های فناوری پرداخت.

که  این  به  اشاره  ضمن  و  پرداخت  رقابت پذیری  گزاره  به  ادامه  در  وی 

رقابت پذیری نه یک انتخاب بلکه راز بقا و زنده مانی بوده و داشن قدرت 

رقابت، برابر با توانایی های نوآورانه در بهره وری است، اظهار کرد که نوآوری 

عامل  این  گرفت.  نظر  در  علمی  کشف  یک  عنوان  به  فقط  منی توان  را 

می تواند به ارتقا و پیرشفت چه در سطح موسسات و چه در سطح ملی و 

موفقیت و رفاه پایدار بیانجامد و از این رو که پایداری و فعال ماندن صنعت 

رقابت های  عرصه  در  رقابت  قدرت  حفظ  و  توامنندسازی  به  وابسته  طیور 

بین املللی و توامنندسازی رقابت در سطح مزرعه برای تولید محصول است. 

رقابت در سطح مزرعه وابسته به چند عامل کلیدی مانند اندازه عملیات و 

قیمت  ثابت،  دارایی های  و  از رسمایه ها  موثر  استفاده  فعالیت،  حوزه های 

نهاده ها، استفاده از روش ها و فناوری های نوین با کارآیی باال و نیز بکارگیری 

مدیریت علمی، با تجربه و کسب و کار هوشمند می باشد. وی همچنین به 

اهمیت توسعه صنعت پرورش حیوانات مزرعه ای در راستای امنیت غذایی 

و ثبات اجتامعی تاکید کرد.

گزاره  به  خود  سخنان  دنباله  در  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس 

هشتم یعنی تحقیق و توسعه در صنعت طیور و نقش زنجیره ارزش در آن 

پرداخت. او زنجیره ارزش را یک مدل کسب و کار یا صنعت دانست که یک 

تجزیه و تحلیل گام به گام از ارزش های مختلف محصول یا رسویس را )از 

و  ارائه می دهد  فروش محصول(  و  تولید  تا مرحله  اولیه  مواد خام  مرحله 

هدف آن ایجاد یک تعادل جهت دستیابی به بیشرین سود ممکن با کمرین 

هزینه است. در حوزه کشاورزی، زنجیره ارزش به فرآیندی اطالق می شود 

که منجر به توسعه و تولید یک محصول کشاورزی یا ماده خام شود که در 

نهایی  تا محصول  ایجاد می شود  افزوده ای  ارزش  فرایند،  این  از  هر مرحله 

نیاز  مورد  برنامه های  و  سیاست ها  شود.  ارائه  مشری  برای  باالتر  ارزش  با 

برای تقویت رقابت در زنجیره ارزش بطور ویژه در صنعت طیور باید شامل 

آزادسازی تجارت، تسهیل دسرسی به بازار، مدیریت ریسک تجاری و ثبات 

تولید، مشوق های مالی برای رسمایه گذاری، منظور منودن هزینه های کافی 

برای تحقیق و توسعه و همچنین نوآوری و تجاری سازی محصوالت نوآورانه 

باشد و پیش بینی ریسک از مرحله ایده تا پیش تولید انجام شود.

متقی طلب در ادامه به موضوع مديريت جامع نوآوری اشاره کرد و آن را 

نتیجه هم افزایی میان علم و فناوری، سازمان و تشکيالت و نیز فرهنگ و 

باورها دانست و نتیجه گیری کرد که هم افزايی میان این سه متغیر به ایجاد 

نوآوری،  مدیریت  الزمه  همچنین  او  می رسد.  نوآور  و  توامنند  ساختار  يک 

تحقیق و توسعه را رابطه دوسویه بین مراکز علمی و جامعه و نقش دولت 

تولیدی  و  صنعتی  مراکز  با  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  میان  ارتباط  در 

صنعت،  و  دانشگاه  میان  الیه  دو  ارتباط  وجود  به  اشاره  و ضمن  دانست 

دانشگاه و دولت و همچنین صنعت و دولت، به مدل سه بعدی هم افزایی 

دولت، دانشگاه و صنعت، پرداخت و هم افزایی تجمیعی براساس یک ارتباط 

سه الیه را، اثرگذارتر بر روی تحقیق و توسعه دانست.

وی تحقیق و توسعه اثربخش و هدفمند درصنعت طیور را در سه گزینه ی 
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ازآلودگی های  بین املللی، جلوگیری  و  ملی  در سطوح  رقابت  قابلیت  داشن 

زیست محیطی و نیز تامین بیشرین سود با کمرین هزینه بصورت پایدار 

برشمرد و هدف آن را ارتقای بهره وری و سیستم تولید در صنعت پرورش 

بهبود کیفیت محصوالت، حفاظت  تولید و  ایمنی در فرایند  افزایش  طیور، 

از محیط تولید پایدار از طریق استفاده بهینه از منابع خوراکی و مدیریت 

پسامندها و محصوالت فرعی، ارتقای قدرت رقابت صنعت طیور در سطوح 

همچنین  و  بیامری ها  شیوع  از  جلوگیری  و  بهداشت  بین املللی،  و  ملی 

تجاری سازی و ترویج یافته های تحقیقاتی برشمرد.

او با اشاره به ورودی و خروجی در ساختار تحقیق و توسعه صنعت طیور، به 

مولفه هایی مانند کشف بازارهای جدید، روش های جدید عرضه محصوالت، 

خالقیت در بازارسازی و بازاریابی و همچنین خلق ایده های نو، آزمون این 

ایده ها و تبدیل آنها به محصول پرداخت و نقش واحدهای R&D را برای 

خلق ارزش به ویژه در صنعت طیور بسیار ارزنده دانست و بر رضورت داشن 

یک راهربد مشخص برای بهره گیری از دولت و بخش خصوصی در تحقیق و 

توسعه تاکید کرد.

متقی طلب در پایان سخنان خود، نتیجه گیری کرد که امنیت غذایی و حفظ 

محیط زیست دو اولویت مهم در جهان می باشد. صنعت طیور به عنوان یک 

ساختار تولیدی مهم برای تامین بخش مهمی از نیازهای پروتئینی مردم جهان 

محسوب شده و حل مشکالت موجود در صنعت طیور مستلزم برخورداری 

از یک ساختار تحقیق و توسعه منسجم و قوی است و این ساختار تحقیق و 

توسعه نیز نتیجه همکاری موثر دانشگاه و مراکز تولیدی خواهد بود. برای 

رسیدن به این هدف و حل چالش های موجود، نیازمند تغییر نگرش از رسمایه 

پایه دانش و  محسوس به نامحسوس و داشن برنامه کاری و نقشه راه بر 

فناوری هستیم.

کامیاب  عبدالرضا  دکر  آقای  وبینار،  این  دیگر  سخران  می شود  یادآوری 

که  بود  آمریکا(  میسوری  دانشگاه  اسبق  استاد  و  طیور  تغذیه  )متخصص 

بیامری همه گیر کووید  با موضوع "جنبه ها و چالش های  را  سخرانی خود 

و  متقی طلب  دکر  آقای  ایشان،  همچنین  داد.  ارائه  مرغ"  صنعت  در   19

آقای مهندس مصطفی سید مصطفوی )کارشناس خربه صنعت طیور و رییس 

را  پاسخ  و  پرسش  پانل  اعضای  ایران(  شاخه   - طیور  علوم  جهانی  انجمن 

تشکیل داده و آقای دکر مازیار محیطی اصلی )دانشیار گروه علوم دامی 

دانشگاه گیالن( مدیریت این وبینار را بر عهده داشت.

برندگان مسابقه نقاشی، مقاله  نویسی و عکاسی

ــه اســتحضار مــی رســاند روابــط عمومــی پژوهشــگاه در مــاه مبــارک    ب

ــزار منــود،  ــه نویســی و عکاســی«  برگ رمضــان » مســابقات نقاشــی، مقال

ــاب و از  ــب انتخ ــه ترتی ــر را ب ــار اث ــده چه ــال ش ــار ارس ــان آث ــه از می ک

ــه عمــل آمــد. ــر ب ــدگان تقدی برن

برنده مسابقه عکاسی :

خانم فاطمه حیدری فرزند همکار خانم دکر پریسا کوباز  

برندگان مسابقه نقاشی :

نفر اول : فاطمه جاللی فرزند همکار آقای علی جاللی )پژوهشکده اصفهان(

نفر دوم: سبحان مختاری فرزند همکار آقای آرش مختاری )پژوهشکده اصفهان( 

نفر سوم: آریا گلی توانی فرزند همکار خانم مهربانو کاظمی املوتی  
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مدیرمســــئول:نیراعظمخوشخلقســــیما
ســــــردبیر:اکرمصادقی

هیاتتحریریه:علیشــمس،بابکناخدا،مهرشــاد

زین العابدینــی،الههمعتمدی،فروغقاســمی
طـــــــراحوصفحــــهآرا:محمدجداری
تهیــــــــهوتنظیــــــــم:مهیـــنحیدری

عکاس:حســــــنسمیعی
همـــکاراناینشـــماره:سعیدکدخدایــی،پیامپتکی

ــمارهنوزدهم،تابستان1399 شــــ
نشــــــانی:کــــرج،بلــــوارشــــهیدفهمیــــده،محوطــه

موسســــــاتتحقیقــــاتکشــــاورزی،
026-32703536 تلفن:

انجام تسـت کووید PCR( 19( به منظور شناسـایی و پیشـگیری 
از انتقال بیامری

مرحله چهارم تست PCR تشخیص کووید 19 به منظور کسب اطمینان کامل 

پیرو  ابتال،   ارزیابی و شناسایی احتاملی موارد جدید  از سالمت کارکنان و 

مصوبه کمیته ستاد کرونا  تست مجدد روی همکاران انجام شد.

از استقرار تیم تشخیصی در پژوهشگاه، تسهیل دسرسی همکاران   هدف 

PCR و تشخیص کرونا بدون مراجعه به مراکز درمانی است که  به تست 

می تواند خطر آلودگی افراد سامل به ویروس را به شدت افزایش دهد.

همچنین همکاران پژوهشگاه در روزهایی که تیم تشخیص در پژوهشگاه حضور 

یافتند این امکان را داشتند که در محوطه باز پژوهشگاه در رشایطی کامال ایمن و 

بدون هرگونه ازدحام که دقت را کاهش می دهد تست PCR را انجام دهند و کلیه 

همکاران از طریق رییس پژوهشگاه در جریان نتیجه تست قرار می گیرند.

همچنین در پژوهشگاه تست تشخیص بیامری کووید19  تکرار خواهد شد تا 

از سالمت همکاران اطمینان حاصل شود. عالوه بر آن به منظور پیشگیری از 

ابتالی همکاران و مراجعان، به همکارانی که مشکوک به ابتال هستند تا زمان 

این مدت  تست مجدد در مرخصی و قرنطینه خانگی خواهند بود و طی 

فرد و خانواده از بسته حامیتی ویژه شامل اقالم مختلف پیشگیری از انتقال 

ویروس بهره مند می شوند.




