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پیام نوروزی ریاست محترم پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یـا مقلـب القلوب واالبصار٬ یـا مدبراللیل والنهار٬ یا محـول الحول واالحوال٬  

حـول حالنا الی احسـن الحال

نرم نرمک می رسد اینک بهار ...
دوازدهمـاهازسـال1395گذشـت،سـالیکـهکنـاردسـتاوردهایارزشـمند
کشـورعزیزمـان،سرشـارازتوفیقـاتافتخـارآفرینبـرایخانوادهپژوهشـکده

بیوتکنولـوژیکشـاورزیکشـوربود.
سـالیکـهبـامیـالدغـرورآفریـنحضـرتفاطمـهزهـرا)س(وروززنو
مـادردرنخسـتینروزهـایآنشـروعوباردیگربـهمیالدگهربـارآنحضرت
درروزهـایپایانـیسـالختـمبهنـورومعرفتشـددرخودایامـیرابههمراه

داشـتکـهمایـهخیروبرکـتفراوانبـرایهمهمـابود.
ــی ــیوآموزش ــزتحقیقات ــامراک ــیب ــهعلم ــمنام ــنتفاه ــادچندی انعق
کشــور،برگــزاریکارگاههــایآموزشــیعلمــیمتعــددبــاموضوعــاتمرتبــط
ــوژی ــدپژوهشــکدهبیوتکنول ــاحســاختمانجدی ــااهــدافپژوهشــکده،افتت ب
کشــاورزیمنطقــهشــمالکشــوروبازدیــدمعــاونمحتــرمریاســتجمهــوری
ورییــسســازمانبرنامــهوبودجــهکشــورازایــنپژوهشــکده،انتشــار
ــرو ــریاتمعتب ــکدهدرنش ــیپژوهش ــاتعلم ــایهی ــدداعض ــاالتمتع مق
ــه ــاال،شــرکتدرچندیــننمایشــگاهداخلــیمرتبــطب ــاضریــبتأثیــراتب ب
ــکده ــتاوردهایپژوهش ــاودس ــترتوانمندیه ــهبیش ــرچ ــیه ــورمعرف منظ
ــتاوردهای ــورازدس ــرمجمه ــدریاســتمحت ــوژیکشــاورزی،بازدی بیوتکنول
علمــیپژوهشــکده،واگــذاریچندیــندانــشفنــیطــیقراردادهــایمتعــددبا
بخــشخصوصــی،راهانــدازینخســتینمرکــزبیوانفورماتیــککشــاورزیایران
ــد ــرانتشــاراتجدی ــدارکوتکثی ــوژیکشــاورزی،ت درپژوهشــکدهبیوتکنول
پژوهشــکدهبیوتکنولــوژیکشــاورزیمشــتملبــرخبرنامــه،بروشــورمعرفــی،
کتابچــهدســتاوردهاوبرنامــههــایجــاریپژوهشــکدهوبــازطراحــیپایــگاه
ــات ــهاتفاق ــهوهم ــاورزی،هم ــوژیکش ــکدهبیوتکنول ــانیپژوهش اطالعرس
ــی ــزاندرســالاقتصــادمقاومت ــداموعمــلشــماعزی ــااق ــودکــهب ــیب خوب

ــوژیکشــاورزیحــادثشــد. ــهپژوهشــکدهبیوتکنول ــرایمجموع ب
عزیـزان،همگـیواقفبراینموضوعهسـتیدکهبقاءودوامکشـوردرشـرایط
سـختاقتصـادیامـروزجزدرسـایهکوشـشوتـالشارکانعلمـیواجرایی
کشـورامکانپذیـرنیسـتودراینبیـنپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبه
عنـوانیکـیازمراکـزعلمـیجدیـدکشـاورزیکـهبهیمنسـالهایپـربرکت
پـسازپیـروزیقهرمانانهانقالباسـالمیایرانافتتاحوراهاندازیشـدهاسـت
همچـوننگینـیدرسـینهسـازمانکهـنتحقیقـات،آمـوزشوترویـجوزارت

جهادکشـاورزیمیدرخشـد.
درآسـتانهبهـارطبیعـتودگرگـونشـدنزمیـنوزمـانانتظـاراینجانباز
یکایـکشـماهمـکارانعزیزماینسـتکـههمچونگذشـتهبادگرگونـیفکرو
اندیشـهواتخـاذمسـیردرسـتعلمـیراهرابـرایافتخارآفرینـیکشـورفراهم
نماییـد.مسـلمًااینجانـبنیـزبـاعالقـهوافـریکـهبـهمجموعـهوهمـهشـما
عزیـزاندارمنهایـتعـزموتـالشخـودرادرجهتحمایتازشـمادرتمامی
برهههـایحسـاسجـزمکـردهودرایـنراهبـااسـتعانتازدرگاهایزدمنـانو

منویـاتمقـاممعظـمرهبـریباتمـامقـوادرکنـاریکایکتانخواهـمبود.
اکنـونکـهدرآسـتانهسـال1396وآغـازروزهـایجدیـداعطاییازسـوی
پروردگارجهانیـانهسـتیم،ازدرگاهخداونـدمتعالسـالمتیوبهـروزییکایک
شـماهمـکارانودانشـجویانعزیـزشـاغلدرپژوهشـکدهراخواهانـموامیـد
دارمبـاتـالشوهمـتبیشـتروبـاهمفکـریومشـارکتتمامـیبخـشهای
تحقیقاتـی،اداراتاجرایـیومناطـقچهارگانهپژوهشـکدهشـاهدشـکوفاییو
اعتبـاربیـشازپیـشپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدرعرصههـایملی

وبیـنالمللیباشـیم.

 ایام مبارک و روزگارتان مملو از عطر دل انگیز الطاف الهی

نیراعظمخوشخلقسیما
رییسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

3

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی



بازدید رییس جمهور از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشاورزی

رییـسجمهـوردرسـفربهاسـتانالبـرزباحضـوردرپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزی،ضمـنبازدیـدازبخشهـاوآزمایشـگاههایمختلـف،ازآخریـن
شـد. مطلـع پژوهشـکده تحقیقاتـی طرحهـای اجـرای رونـد و دسـتاوردها
بـهگـزارشادارهروابـطعمومـیپژوهشـکده،درایـنبازدیـدکـهبـاحضـور
دکتـرشـریعتمداری،معـاوناجرایـیرییـسجمهـور،دکتـرنهاوندیـان،رییـس
دفتـررییـسجمهـور،مهندسحجتـی،وزیرجهادکشـاورزی،دکتـرزندمعاون
وزیـرورییـسسـازمانآمـوزش٬تحقیقاتوترویـجکشـاورزیوجمعیدیگر
ازمسـئوالنبرگـزارشـد،حجـتاالسـالموالمسـلمیندکترروحانـیباحضور
دربخشهـایمختلـفپژوهشـکدهضمـنگفـتوگـوبـامدیـرانومحققـان
پژوهشـکده،ازنزدیـکبـادسـتاوردهاوفنآوریهـایتجاریشـدهوبرنامههای
تحقیقاتـیجـاریپژوهشـکدهآشـناشـدند.برنامـهجامـعهالوفیـتمبنـا)گیـاه
سـالیکورنیا(،برنامـهتحقیقاتـیایجـادارقاممتحملبهخشـکیبرنجبامهندسـی
سـاختارریشـه،تولیدبرنجوپنبـهتراریختهمقاومبهآفات،طـرحتعیینخلوص
نـژادیدراسـبهایبومیایـران،تولیـدپروبیوتیکهاوآنزیمهایمـوردکاربرد
درصنایـعدامپـروری،طـرحمهندسـیژنتیـکماهی،تولیـدبذورهیبریـدخیار،
تولیـدنهالهـایارقامتجـاریخرما،طراحـیفتوبیوراکتورتولیـدریزجلبکهاو

فرآوردههـایزیسـتیبـاارزش،وطـرحخودکفایـیتولیـدغدهبـذریعاریاز
ویـروسارقـاممختلـفسـیبزمینی،ازجملهطرحهـاوپروژههاییبـودکهدر
بازدیـدرییسجمهوروهیاتهمراهمعرفیشـدند.دکتـرروحانیدراینبازدید
ضمـنتقدیـرازتالشهـایمحققـانپژوهشـکده،ازدسـتاوردهاوفنآوریهای
تجـاریشـدهورونـداجـرایطرحهـایتحقیقاتـیابـرازخرسـندیکردنـد.
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کشور  استقالل  و  امنیت غذایی  تحقق  از ضرورت های  کشاورزی  زیست فنآوری  توسعه 

و سی گرامیداشت آیین

پیروزی سالگرد هشتمین

از انقالباسالمیورونمایی

دستاوردهایجدیدپژوهشکده

روز کشاورزی، بیوتکنولوژی

قائم حضور با چهارشنبه

مقامرییسسازمانتحقیقات،

آموزشوترویجکشاورزیدر

پژوهشکدهبرگزارشد.دراین

مدیران، حضور با که مراسم

کارکنان علمی، هیات اعضای

در پژوهشکده دانشجویان و

تاالراجتماعاتپژوهشکدهبرگزارشد،مرکزبیوانفورماتیککشاورزیافتتاحو

ازتارنمایکلکسیونذخایرمیکروبیصنعتیکشاورزی،تارنمایجدیدمعرفی

معرفی کتابچه قبیل از پژوهشکده انتشاراتی دستاورد چندین و پژوهشکده

دستاوردهاوبرنامههایتحقیقاتیجاریپژوهشکده،بروشورفارسیوانگلیسی

معاون مقام قائم طهماسبی، غالمحسین دکتر شد. رونمایی پژوهشکده معرفی

وزیروریاستسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،طیسخنانیدر

اینمراسمباگرامیداشتسالگردپیروزیانقالباسالمیگفت:"استقاللیکی

ازاصولسهگانهانقالباسالمیبودکهتحققآندرگرودستیابیبهاستقالل

اقتصادیوامنیتغذاییاستکهازمسیرتوسعهوخودکفاییدرحوزهکشاورزی

محققمیشودونبودامنیتغذاییمیتواندزمینهسازسوءاستفادهدشمنانباشد." 

ویبااشارهبهنقشوتاثیرتعیینکنندهروش هاوفنآوری هاینوینکشاورزیدر

تحققاستقاللکشاورزیوامنیتغذاییکشورگفت:"متاسفانهدرماه هایاخیربا

مقاومت هاییدربرابرتوسعهاینفنآوری هامواجهیمکهقطعاچنینرویکردهایی

بهزیانکشورخواهدبودوبایدتالشکنیمکهزمینهدستیابیواستفادههرچه

بیشترازآخرینفنآوری هاینوینخصوصافنآوری هایزیستیبارعایتقواعد
قانونیتعریفشدهدربخشکشاورزیکشورفراهمشود."

قائـممقـامرییسسـازمانتحقیقات،آمـوزشوترویجکشـاورزیوزارتجهاد

کشاورزیدرادامهباتقدیرازتالش هایپژوهشکدهدرراستایتوسعهتحقیقات

وارائـهدسـتاوردهایکاربـردیدرایـنحـوزهوهمچنیـنتنویرافـکارعمومی

درخصـوصاهمیـتایـنفنآوری هـاتاکیـدکـرد:سـازمانتحقیقـات،آموزش

وترویـجکشـاورزیمی کوشـد
محدودیت هـا تمامـی علیرغـم

بـا اقتصـادی کمبودهـای و

جهت گیـریصحیـحوحمایـت

زمینـه پژوهشـگران، از کامـل

اسـتفادهحداکثـریازامکانـات

پژوهشـی ظرفیت هـای و

موجـوددربخـشبیوتکنولوژی

کشـاورزیرافراهـمکنـد.

رییس سیما، خلق خوش دکتر

پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

همدرسخنانیباتبریکایاماهلل

دههفجربهنقشتعیینکنندهزناندرپیروزیانقالباسالمیوپیگیریشعارها

وتحققآرمان هایبلندآناشارهکردوگفت:"جهت گیرینظامبرآمدهازانقالب
در زنان موثر آفرینی نقش و موانعوگسترشحضور رفع بر اسالمیهمواره

بخش هایمختلفاجتماعی،سیاسی،فرهنگیبودهاست."ویدرادامهبااشاره

بهموفقیت هاودستاوردهایدولتیازدهمازتصویببرجامبهعنوانگامیبلند

و کرد یاد مقاومتی اقتصاد تحققسیاست های ومحدودیت های موانع رفع در

اظهارداشت:"دههفجرانقالباسالمی،فرصتخوبیبرایبازخوانیوتامل

درشعارهاوآرمان هایانقالب،ارزیابیشرایطموجودوبررسیمیزانموفقیت
وفاصلهماباشرایطمطلوبوآرمانیاستتابیشازپیشدرمسیرپاسداشت

این ادامه در برداریم." افزونکشورگام اعتالیروز پیشرفتو خونشهداو

مراسمپسازمعرفیورونماییازبرخیدستاوردهایپژوهشکدهبیوتکنولوژی

کشاورزیجمعیازاعضایهیاتعلمیوکارکنانپژوهشکدهنیزکهطییک

سالاخیرموفقیت هایشاخصیدرحوزه هایمختلفاجراییداشتندمعرفیو

تقدیرشدند.
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بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشکده  از  البرز  استان  از علمای  دو تن  دیدار 
با آشنایی و کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده دستاوردهای معرفی هدف با
اصولوتکنیک هاینوینمانندمهندسیژنتیکوانتقالژنونقشآنهادرتولید
پژوهشکده این مدیران با البرز استان علمای از تن دو کشاورزی، محصوالت
دیدارنمودند.اینجلسهبادعوتازدوتنازروحانیوننامداراستانالبرزبه
االسالموالمسلمینقدسمحالتیازاعضایپیشکسوتحزب ترتیبحجت 
اکرمشهرستانکرجوحجت امامجماعتمسجدرسول جمهوریاسالمیو
االسالممهدوی،وباحضورریاستپژوهشکده،دکترخوش خلق سیماومعاونت
پژوهشیدکترحسینیبههمراهروسایبخش هایتحقیقاتیپژوهشکدهدرروز
ارائه با حسینی دکتر آقای جلسه ابتدای در شد. برگزار آذر 13 مورخ شنبه
توضیحاتیهمراهبااسالیدهایتصویریواستدالل هایآماری،سیاستاصلی
اصلی وظیفه و دانشگاه ها با تفاوت و علمی و پژوهشی امور در پژوهشکده
پژوهشکدهمبنیبرحلمشکالتوآسیب هایموجوددربخشکشاورزیرا
آبی کم و خشکی شوری، جمله از مسائلی به ادامه در ایشان دادند. توضیح
پرداختکهنهتنهاایرانبلکهکلکشورهایحوزهخاورمیانهازجملهایرانرادر
معرضتهدیدهایجدیقراردادهاستوغلبهبرچنینمشکالتیاصوالبدون
اتکابهفنآوریبیوتکنولوژیغیرقابلکنترلخواهدبود.دکترحسینیبااشاره
بهاینکههزینهتولیدمحصوالتکشاورزیدرایرانبسیارباالاستوکشاورزان
قادرنیستندکهاینهزینه هارامتحملشوند،افزود:امروزهمادرایرانتنهایک
سوممحصوالتغذاییراتولیدمی کنیمدرحالیکهدوسومدیگرکامالوابسته
بهوارداتاست.معاونتپژوهشیپژوهشکدهتصریحکرد"بایدبپذیریمدرزمینه
بایددرزمینه بنابراین مانده ایم، امریکاعقب اروپاو از پایه کشاورزیوعلوم
باشیم قادر تا برویم پیش دنیا از فراتر وحتی کشاورزیهمگام بیوتکنولوژی
نیازهایغذایی20تا40سالآیندهکشورراخودمانتامینکنیم."دکترحسینی
درادامهجلسهبهبرخیپروژه هاکهگره گشایمشکالتکشاورزیکشورهستند
بومی پروبیوتیک های تولید ازویروس، پستهعاری نهال های نظیرسالمسازی
سودمندبرایصنعتطیورجهتتولیدمرغسالممطابقاستانداردهایروزدنیا،
تولیدمینیتیوبرهایسیب زمینیعاریازهرگونهویروسبهجهتسالم سازی

وجلوگیریازورودآلودگی هابهکشورازطریقواردات،به کارگیریآنزیم های
موجوددرباکتری هایسودمندمعدهشتربرایمصرفخوراکدامبااستفادهاز
تکنیکشناساییژن،بهره گیریازدانشمهندسیژنتیکوانتقالژندربرنجبه
جهتعدماستفادهازسمومآفت کشوافزایشمیزانتولیددرهکتاروهمچنین
مقاومتبهکمآبیوتولیدپنبهتراریختهباعملکرد500هزارتندرهکتاربدون

نیازبهمصرفهرگونهسموماشارهنمود.
معاونتپژوهشیپژوهشکدهبااشارهبهاینکهخاورمیانهبامعضلخشکیو
بیآبیروبروستافزود:سوریه،ایرانوعراقسهکشورمسلمانشیعهنشیندر
معرضجدی ترینتهدیدکهامنیتغذاییمی باشدروبهروهستندوبهکارگیری
کشور سه این دهنده نجات میتواند راستی به کشاورزی بیوتکنولوژی فنآوری
ازایناتفاقناگوارباشد.دفاعازطرحاستخراجروغنازگیاهبومیگلرنگو
جایگزینکردنآنباروغنکلزا،بررسیآفتسنگندمکهازدیگرمعضالت
دامن گیرکشورهایحوزهخاورمیانهمی باشدوطرحجامعوملیگیاهشورپسند
سالیکورنیا،ازدیگرمسائلمطروحهدراینجلسهبامهمانانبود.درادامهحجت
اسالموالمسلمینقدسمحالتیباتاکیدبراینکههرگزنبایددردولتدوگانگی
وجودداشتهباشد،اعالمداشت"اینکهافرادیهستندکهسازمخالفبراهداف
دولتمیزنندبایدبهجدیتبررسیشودتااینمشکالتداخلیقبلازاینکهبه
بیانراه با تاکیدداشتگزارشیهمراه بزنند،برطرفشوند.وی کشورآسیب
حل هاازمشکالتموجوددربخشکشاورزیوبیوتکنولوژیتهیهشودتاتک

تکآنهادرحضورریاستجمهوریدکترحسنروحانیمطرحشوند."
درپایاندکترخوشخلقسیمابارویکردکلیپژوهشکدهدربرنامهششمدولت
افزود:"تالشداریمتابتوانیممحصوالتبرنجوپنبهتراریختهراکهدانشمندانو
محققانکشورسالیانسالبرایعملیکردنآنتالشبیوقفهنموده اندرابهمرحله

کشتزراعیدرمزرعهمنتقلکنیم."
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بازدید وزیر ارتباطات وفن آوری اطالعات از غرفه پژوهشـکده در نمایشـگاه اسـتانی هفته پژوهش
دکتـرواعظـیوزیـرارتباطاتوفنـآوریاطالعاتکهبهمنظورافتتاحسـومین
نمایشـگاههفتـهپژوهـشاسـتانالبرزروزسـهشـنبه95/09/16بهکـرجآمده
بـود،درجریـانبازدیـدازایـننمایشـگاه،ازغرفـهپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیبازدیـدکرد.نمایشـگاههفتهپژوهشاسـتانالبـرزاز16لغایت20
آذرمـاهدرمحـلسـالننمایشـگاهیبـاغگل هـایپارکشـهیدچمـرانکرج
برگـزارشـد.همچنیندرایـننمایشـگاه26درصدازفضابهمراکزآموزشـی،
72درصـدبخـشفنـیومهندسـی،40درصـدکشـاورزیومابقـیراسـایر
بخش هـاتشـکیلمی دادنـد.حضـور170غرفـهوهمچنیـنارائـه350طـرح
رسـیدهازسـرمایه گذارانوبخش هـایخصوصیودولتـیازدیگرنکاتیقابل
توجهدرسـومیندورهبرگزاریایننمایشـگاهبود.گفتنیاسـتدرنمایشـگاه
امسـالموسسـاتتحقیقاتـیکشـاورزیازجملهموسسـهتحقیقـاتاصالحو
تهیـهنهـالوبـذر،موسسـهتحقیقـاتعلـومباغبانی،موسسـهتحقیقـاتفنی
ومهندسـیکشـاورزی،موسسـهتحقیقـاتگیاهپزشـکیوموسسـهتحقیقات

واکسـنوسرم سـازیشـرکتنمودند.
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزینیـزبـهعنـوانیکـیازمراکـزعلمـی
پیشـتازاسـتانالبـرزبـاارائهبرخـیازدسـتاوردهایجدیدخوددرنمایشـگاه
مذکـورحضـوریافـتوغرفـهایـنپژوهشـکدهمـوردبازدیدوعالقـهعموم

بازدیدکننـدگانقـرارگرفت.

طـیانجـاممراسـمافتتـاحنمایشـگاهمذکـور،دکتـرطهایـیاسـتاندارالبـرز،

مهنـدسموسـویرییـسسـازمانجهـادکشـاورزیاسـتانالبـرزوتعـدادی
ازمسـئولیناسـتانیهمـراهوزیـرارتباطـاتوفـنآوریاطالعـاتازغرفـه
پژوهشـکدهبازدیـدوبـاپروژه هـایتولیـدمحصـوالتتراریختـهمقـاومبـه
آفـاتنباتـیوکشـتبافـتارقـامباغـیآشـناشـدند.دکتـرطهاییاسـتاندار
البـرزدربخـشپایانـیسـخنانخـودافـزود:نمایشـگاه هامسـیریبـرایبـه
نمایـشگذاشـتنتوانمندی هـایعلمـیوپژوهشـیوفن بـازاریبـهجهـت
تجاری سـازیمحصـولفنـاوراسـتکهدرایـنراسـتانیـزتفاهم نامه هایینیز
منعقـدگردیـدهاسـت،به طوریکهسـالگذشـته108میلیاردریـالتفاهم نامه

بیـنفن بازارهـاوسـرمایه گذارانمنعقـدشـد.

حضور پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی منطقه شــمال کشور
در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی، فنآوری و فن بازار استان گیالن

هفدهمیــننمایشــگاهدســتاوردهایپژوهشــی،فنــآوریوفــنبــازاراســتان
گیــالن،از14الــی16آذردرســالنتربیــتبدنــیآتــشنشــانیدرمیــدان

رازیرشــتبرگــزارشــد.

اســتان بــازار فــن فنــآوریو پژوهشــی، نمایشــگاهدســتاوردهای در
ــاشــد،پژوهشــکده ــهمناســبتفرارســیدنهفتــهپژوهــشبرپ گیــالنکــهب
بیوتکنولــوژیکشــاورزیمنطقــهشــمالکشــوربــاارائــهآخریــندســتاوردها
وپژوهش هــایدردســتانجــامنظیــردســتیابیبــهشــبهلیموهــایمتحمــل
بــهبیمــاریجــاروکلیموتــرش،تغییــررنــگماهــیآکواریومــیبــاانتقــال
ــه ــرایتغذی ــدب ــدمکمل هــایپروبیوتیکــیجدی ژن هــایفلورســنسوتولی

ــت. ــورداش ــیحض ــره هایصنعت ــانوحش ــور،آبزی دام،طی
ــی، ــرنجف ــایدکت ــابآق ــاحضــورجن ــننمایشــگاه،ب ــودای ــادآورمی ش ی
اســتاندارگیــالنگشــایشیافــتوبیــشاز250دســتاوردازمرحلهپژوهشــی

واولیــهتــامحصــولدر52غرفــهبــهنمایــشگذاشــتهشــدند.
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آیین گرامیداشت هفته پژوهش در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
پژوهش، هفته آستانه طی در
همکاران حضور با نشستی
اداری پژوهشی، بخش های
پژوهشکده پشتیبانی و مالی
منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی
این رییس با کشور شمال
در آذر 24 مورخ پژوهشکده
دکتر شد. برگزار مدیریت دفتر
افراز،رییسپژوهشکده فضل اهلل
منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی
سخنانی،ضمن در کشور شمال
شادباشفرارسیدنهفتهپژوهش،

ایننشستراپیروتصمیمریاستپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،وهدف
ازآنرامعرفیفعالیت هایپژوهشیاعضایهیاتعلمیبههمکاراندیگرو

آشناییبیشترهمکارانغیرپژوهشیبااینفعالیت هادانست.

دام، بیوتکنولوژی بخش علمی هیات عضو جمشیدی، دکتر نشست این طی
طیوروآبزیان،بهمعرفیطرحدردستانجامخودباعنوان"تغییررنگماهی
آکواریومیباانتقالژنهایفلورسنس"پرداخت.ویدرسخنانیبااشارهبهارزش
اقتصادیاینطرحوبی بهرهبودنایرانازبازارجهانیماهیانزینتی،دستیابیبه
ماهیتراریختهرنگیرابرایافزایشبازارپسندیماهیانارزشمنددانستواز
آنبهعنوانفرصتیبرایفروشدرخارجازکشوروارزآوریبرایکشوریاد
کرد.ویهمچنیناینطرحراازدیدگاهبومی سازیفنآوریانتقالژندرماهیان،
دارایارزشدانستوابرازامیدواریکردکهانجامآن،زمینهسازپروژهدیگری

برایانتقالژنهورمونرشددرماهیقزلآالباشد.

دکترمریمرویان،عضوهیاتعلمیبخشبیوتکنولوژیدام،طیوروآبزیان،دیگر
مکمل های "تولید عنوان با معرفیطرحخود با وی بود. نشست این سخنران
ارزش به صنعتی" حشره های و آبزیان طیور، تغذیه برای جدید پروبیوتیکی
پروبیوتیک هابرتندرستیوسازوکاراثرگذاریآنهابرمیزبانشانپرداخت.وی،
مشترک و مهم بیماری های کاهش آن، وغنی سازی مرغ کیفیتگوشت بهبود
میانانسانوطیور،افزایشوزنوکاهشمصرفآنتی بیوتیک هادرطیور،بهبود
ضریبتبدیلوافزایشوزندرگاوهایگوشتی،بهبودسیستمایمنیوکاهش
اسهالگوساله،افزایشتولیدشیرگاوها،بهبودرشدوضریبتبدیلوافزایش
زنبور کلونی های افزایشسالمت و ایمنی سیستم تحریک آبزیان، در مقاومت

عسلراازبرتری هایبهره گیریازپروبیوتیک هابرشمرد.
آقایدکتراسدی،عضوهیاتعلمیبخشکشتبافت،بهمعرفیدوپروژه
خودباعناوین"بررسیسهشبهلیمویجدیددرمقایسهبالیموترش های

جنوب در پرشین و مکزیکن
کشور"ونیز"بررسیصفت های
از حاصل ژنوتیپ های باغبانی
به دستیابی برای دورگ گیری
پرداخت. جدید" لیموهای شبه
بیماری عامل معرفی ضمن وی
جاروکوناقلآن،بهآسیب های
کار و کشت صنعت فراوان
استان های در بویژه لیموترش
راه و کرد اشاره کشور جنوبی
تولید را آن کنترل و مقابله
کنترل متحمل، یا مقاوم رقم های
علف هایهرز،کنترلناقل ها،قرنطینهوتغذیهدانست.ویهمچنینباسپاساز
همکارانیکهیاری گراودرانجامطرح هادرسال هایگذشتهبودند،انتظارخود

راازپژوهشکده،کمکبهثبتارقامتازهدانست.

آبزیان بیوتکنولوژیدام،طیورو آقایمهندسوحیدی،کارشناسارشدبخش
با انجامخود دست در پروژه های به نشست، این در که بود دیگری سخنران
عناوین"شناساییمیکروبیومشکمبهگاووگوسفندبهمنظورجداسازیآنزیم های
هیدروالزتجزیهکنندهضایعاتلیگنوسلولزیبااستفادهازروشمتاژنومیکس"
و"بررسیتغییراتژنومیکیوساختارجمعیتیگوسفندانایرانازطریقتعیین
ژنوتیپکلژنوم"پرداخت.ویبااشارهبهفراوانیموادلیگنوسلولزیدربخش
کشاورزی)پسماندوغیرپسماند(،بهکاربردسودمندآن هادرتغذیهدامپرداخت.
براینمونهکاهبرنجکهازمنابعمهملیگنوسلولزیوتجدیدشوندهاست،می تواند
درتغذیهدامبهکاررود.ویدرادامه،پروژهبررسیتغییراتژنومیکیوساختار
جمعیتیگوسفندانایرانراادامهطرحبین المللیپژوهشکدهدانستکهدرآن
طرح،پنجنژادازبزهایبومیودهنژادازگوسفندانبومیایرانبررسیشده
بودند.مهندسوحیدیهمچنینازطرحدیگریبانام"شناساییتغییراتساختاری
درژنومحیواناتاهلیووحشیایران"یادکردکهبامشارکتکشورچینوبر

رویدهگونهمتفاوتازدامهاوطیوردردستانجاماست.

در قبولی دلیل به یکتا، همکار فرزند خساره، سپیده از نشست، این پایان در
دانشگاهدولتیبارتبهباالبهعنوان"فرزندموفقهمکار"،ازاردشیرعلیدخت،به
دلیلکوشش هایبسیارارزندهبهعنوان"نیرویپشتیبانیبرتر"،ازسحرمحمدی،
مالی اداری "نیروی عنوان به وظیفه انجام در وتالش کاری انضباط بهخاطر
برتر"وازمهندسفرهادوحیدیبهدلیلتالش هایپژوهشیارزشمندبهعنوان

"پژوهشگربرتر"تقدیرشد.
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توسـعه همکاری ها بین موسسه تحقیقات علوم شـیالتی کشور و پژوهشکده
در حـوزه ژنتیک مولکولی آبزیان

نشستبینمدیرانپژوهشکدهبامدیرانموسسهتحقیقاتعلومشیالتیکشور
صبحروزچهارشنبه18اسفندماهسالجاریدرمحلپژوهشکدهبرگزارشد.در
ایننشست،دکترمحمدپورکاظمیرییسموسسهتحقیقاتعلومشیالت،دکتر
فناوری،دکترسیدحسینجلیلیرییس پژوهشو معاون زاده همایونحسین
حسینی دکتر پژوهشکده، رییس خوش خلق سیما دکتر فناوری، زیست بخش
سالکدهمعاونپژوهشی،دکترمریمهاشمیرییسبخشتحقیقاتبیوتکنولوژی
میکروبی،دکترافرازرییسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیمنطقهشمالکشور
حضورداشتند.درابتدایایننشستدکترمریمهاشمیبهروندتولیدمکمل های
میکروبیواستفادهازفرایندهایبیولوژیکبرایحذفموادآالیندهوهمچنین
تولیدوشناساییانواعپروبیوتیک هایبومیاختصاصیوتولیدآنزیم هایمورد
کرد تصریح و نمود اشاره پژوهشکده در آبزیان و طیور خوراک در استفاده
هدفپژوهشکدهاستفادهازپتانسیل هایداخلیوبهکارگیریامکاناتمی باشد.
بهینه تولید نظیر پژوهشکده در اختصاصی فعالیت های سایر به ادامه در وی
فیکوسیانینبهعنوانرنگدانهآبی،تولیدفایتوبیوتیکازترکیباتگیاهیباخواص
افزایش و طیور تولیدات بهبود برای آنتیاکسیدانی و میکروبی و ویروسی ضد
ازرنگدانه هایقرمزدر بتاکارونوآستاگزانتینکهیکی راندمانتولیدوتولید
ماهیمی باشدوازمهمترینمعیارهایارزیابیکیفیتماهیقرمزاستاشارهکرد.
دکترهاشمیبااشارهبهاینکهدرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیمحققانبه
جایاستفادهازآنزیمپروتئازازمیکروارگانیسم هااستفادهمی کنندافزود:"ماباید
ببریم استفادهرا نهایتحفاظتو ازذخایرمیکروارگانیسم هایموجود بتوانیم
با را کشاورزی میکروارگانیسم های تخصصی کلکسیون که مفتخریم امروز و
توجهبهاهمیتذخایرمیکروبیوفرآورده هایبیولوژیکدرپژوهشکدهفراهم
تحقیقات فناوریموسسه و پژوهش معاون زاده کرده ایم."دکترهمایونحسین

که نمود اشاره شرکت هایی به کشور شیالتی علوم
با را خود محصوالت میگو صنعت با رقابت در
می کنند کشور وارد اروپا از قیمت زیر درصد 30
تحقیقات موسسه همکاری توسعه کرد تاکید و
بیوتکنولوژیکشاورزی پژوهشکده با علومشیالتی
می بایستدستچنینرقبایجدیوکاذبدربازار
داخلیراکوتاهکند.ویاشارهکرد:"تولیدمشترک
محصوالتشیالتباهمکاریپژوهشکدهمی بایست
مستقیم و داشته را بازار در رقابت توان نهایت در
سالکده حسینی دکتر برسد. کننده مصرف بازار به
بیاناتی طی همچنین پژوهشکده، پژوهشی معاون
مراکز و موسسات می بایست "امروزه داشت: اظهار

تا باشند داشته نوآوری ارزش که باشند فناوری هایی فکر به کشور تحقیقاتی
بتوانندآنرابهشرکت هایخصوصیارائهدهند.ویادامهداد:"درواقعتوجیه
اقتصادیاینکارایناستکهکاریکهشرکت هایخصوصیامروزهدرحال
انجامآنهستند،مامی بایست10سالقبلانجاممی دادیمودرنهایتنداشتن
بیوتکنولوژی،همگی نبودتخصصکافیوهزینه هایگزافدربخش ذخایر،
و دخالت طوری که به نیست پذیر توجیه تنهایی به تحقیقاتی موسسه یک از
ضروری امری طرح ها، مشترک اجرای قالب در خصوصی شرکت های ورود
با که پروژه هایی جمله "از افزود: ادامه در پژوهشکده پژوهشی معاون است.
اجرایآنمی توانبسیاریازموانعراپشتسرگذاشت،تولیدماهی هایتراریخته
برپایهتکنیککریسپرمی باشدکهمی تواندبهصورتهمکاریبینپژوهشکدهبا
موسسهتحقیقاتعلومشیالتاجراشود."دکترمحمدپورکاظمیرییسموسسه
بهمواردیدرخصوص ایننشست پایان تحقیقاتوعلومشیالتیکشوردر
کپور، آزاد، ماهی سردآبی، ماهیان خصوص در بیشتر هرچه همکاری های
تولیدکیت هایتشخیصجنسیت و آال قزل ماهی ژنومیکس میگو، فایتوفاگ،
پایان در داشت. تاکید کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده با خاویاری ماهیان
دکترخوشخلقسیمارییسپژوهشکده،خواستارانعقادتفاهمنامه ایسهجانبه
بینپژوهشکدهباموسسهتحقیقاتعلومشیالتوسازمانتاتشدوازاجرای
پروژه های درچهارچوب علومشیالتی تحقیقات موسسه با مشترک طرح های
ژنتیکمولکولیآبزیاننظیرماهیکپور،قزلآالومیگوخبرداد.ویهمچنین
استفادهازبرخیپروژه هایتحقیقاتیدرستادزیستفناوریوشناساییبانک
ژنوگسترشاراضیکشتگیاهسالیکورنیادرحاشیهاستخرهایپرورشماهی
دربوشهروگرگانراازجملهاولویت هایتحقیقاتیپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کرد. مطرح کشور شیالتی علوم تحقیقات موسسه با همکاری در کشاورزی
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بهره برداری از ســامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی، گرمایشــی و
ســوخت های زیستی به همت محققین پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بـههمـتمحققـانپژوهشـکدهبیوتکنولوژیشـمالغربوغربکشـور،
سـامانهDG-CHPبـاقابلیـتبهرهبـرداریازحرارتودودهـایخروجی
سیسـتمجهـتپـرورشجلبکهـایمولـدسـوختزیسـتیوپـرورش
گیـاهدرگلخانـهبـهبهرهبـرداریرسـید.مراسـمرونماییازاینسـامانهکه
نخسـتیننمونـهازنـوعخـوددرسـطحخاورمیانـهاسـت،باحضـوروزیر
نیـرو،رییـسپژوهشـکدهوجمعیازمسـووالنمحلیومحققـاندرتبریز
برگـزارشـد.ایـنمجموعـهکهبـاتسـهیالتاعطایـیصنـدوقپژوهشو
فنـآوریصنعـتبرقوانـرژیبـهبهرهبرداریرسـیده،مولـدهمزمانبرق
وحـرارتبـهظرفیـت200کیلـوواتاسـتکـهپتانسـیلبـاالیپـرورش
جلبـکبااسـتفادهازروشسیسـتمبسـتهفتوبیوراکتوربـابهرهگیریازپنج

فتوبیوراکتـوربـاظرفیت300لیتـررادارد.
دکتـرخـوشخلقسـیما،رییـسپژوهشـکدهدرتوضیـحاینطـرحگفت:
"طرحسـاختسـامانهدوسـتدارمحیطزیسـتDG-CHPبرایتولیدانرژی
ومحصوالتزیستی-کشـاورزیازسـال1394باامضایقراردادپژوهشـی
بیـنپژوهشـگاهنیـرووپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیدرمحـلپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیشـمالغـربوغـربکشـورآغازشـد.اسـتفاده
ازفنآوریهـاینویـنزیسـتیوسـایرفنآوریهـابهمنظـوربهرهبـرداریاز
منابـعکـمارزشوگازهـایگلخانهایبـرایتولیدانواعترکیباتزیسـتیو
پـرورشگیـاهدرگلخانـهازاهـدافمهماینطرحاسـت."ویخاطرنشـان
کـرد:"ازویژگیهـایمهمطرح،همراسـتابـودنآنبااولویتهـایوزارت
جهـاد وزارت اولویتهـای و حـرارت و بـرق پراکنـده تولیـد در نیـرو
کشـاورزیدرتوسـعهروسـتاییواسـتفادهازآبهـایغیرمتعـارفودر
نهایـتهماهنگـیبـااولویتهـایبینالمللـیدرکاهـشانتشـارگازهـای
گلخانـهایوجـذبدیاکسـیدکربـناسـت.ازنظـرفنیپایلـوتاحداث
شـدهشـاملیـکمولـدتولیـدهمزمـانبـرقوحـرارت،سیسـتمبازیابـی
فتوبیوراکتورهـای گـرم، آب تامیـن و گلخانـه گرمایـش بـرای حـرارت
پـرورشجلبکشورپسـندبهحجـمهزارو500لیترجهـتجذبگازهای

آالینـدهوتولیـدزیسـتتودهونهایتـابخـشبرداشـتزیسـتتودهجلبـک
اسـت."دکتـرخوشخلقسـیماتصریحکرد:"زیسـتتودهتولیـدیدرحال
حاضـرجهـتتولیـدفرآوردههـایآرایشـی-بهداشـتیبـهکارمـیرودو
امـکاناسـتفادهازآندربخشهـایدیگـرکشـاورزیوصنعتـینیـزوجود
دارد."ویبـابیـاناینکـهدرصورتتوسـعهوراهانـدازیفتوبیوراکتورها
متناسـببامیزانگازخروجیازسیسـتم،امکانحذف1/8تندیاکسـید
کربـندرروز،امـکانتولیدزیسـتتودهجلبکبهارزشحـدود30میلیارد
تومـاندرسـالوایجـاداشـتغالازطریقتشـکیلشـرکتهایدانـشبنیان
وجـوددارد،خاطرنشـانکـرد:"فرآینـداجراشـدهمیتواندنقـشموثریدر
کاهـشگازهـایآالینـدهوارتقـایسـالمتمـردمونیزکاهـشهزینههای
حـذفگازهـایآالینـدهازطریـقتولیـدمحصـوالتبـاارزشنسـبتبـه

فرآیندهایمشـابهدیگرداشـتهباشـد."
گفتنیاستدرراستایاجرایموفقاینپروژه،ارتقایمقیاسپروژهاجراشده
ازسطحپایلوتبهسطحنیمهصنعتی،استفادهازپسابآبشیرینکنهای
متعارفبهمنظورپرورشگیاهانشورپسنددریکیازنیروگاههایحاشیه
خلیجفارس،استفادهازسیستمDG-CHPهمراهباآبشیرینکنMEDبه
منظورپرورشجلبکوتولیدآبشیرینواستفادهازگراسهایسردسیری

چندسالهبرایحفاظتازخاکآبخیزسدهادرحالبررسیاست.
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تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی محققان پژوهشکده از طریق عقد قرارداد با واحدهای صنعتی
درمراسـمیکـهصبـحامـروزدرمحـلسـازمانآمـوزش،تحقیقـاتو
ترویـجکشـاورزیبرگزارشـد،دانشفنـیتولیدبرخـیمحصوالتکه

بـاتالشمحققانپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیحاصلشـده،طـیقراردادهایی
از تعـدادی بـه تجـاری تولیـد جهـت
در شـد. واگـذار شـرکتهایخصوصـی
ایـنمراسـم،قـرارداد"ارائـهدانـشفنـی
وفرموالسـیونتولیـداقتصـادیافزودنـی
فایتوبیوتیـکجوجـهگوشـتیبـاشـرکت
کشـتوصنعـتپیشـروصالـحکاشـمر"،

"امکانسـنجیتقاضاهـایفنـآوریپالسـمایسـرددرصنایـعغذاییو
کشـاورزی،توسـعهبازارماشـینآالتفنآوریپالسمایسـردوتوسعه
دانـشفنـیکاربردهـایفنـآوریپالسـمایسـرددرصنایـعغذایـی

وکشـاورزی"بـاشـرکتدانـشبنیـانکاوشیـارانفـنپویـا،"حـق
اسـتفادهودانـشفنـیوفروشفرموالسـیونسـمومگیاهیکشـاورزی
بـرپایـهآزادراختیـنبـاپایـداریبـاال"بـا
شـرکتآریـاشـیمی،"فـروشبیومـاستر
تغلیـظشـدهجلبـکدونالیالبـاحداقل10
درصـدمـادهخشـک"بـاالبراتـورنـالبـه
امضـایدکتـرخـوشخلـقسـیما-رییس
پژوهشـکدهومدیـرانعامـلشـرکتهای
مربوطـهرسـید.درایـنمراسـمهمچنیـن
تفاهـمنامـهایجـادمرکـزرشـدواحدهـای
فنـاورزیسـتفنآوریکشـاورزیبـاپارکعلـموفنآوریگیـالنامضا
شـد.مشـروحفنآوریهـاوقراردادهـایمربوطـهدرادامهگـزارشدرج

است. شـده

تولید صنعتی سـموم گیاهی کشـاورزی بر پایه آزادیراختین در کشور
تفاهمنامهواگذاریحقاستفادهازدانشفنیوفروشفرموالسیونسمومگیاهی
کشاورزیبرپایهآزادیراختینبهامضایدکترخوشخلقسیما،رییسپژوهشکده
ومحمدرضاتیموریمدیرعاملشرکتآریاشیمیرسید.مدتقراردادازتاریخ
میباشد. بهمدتهفتسال قرارداد تجاریمحصولموضوع فروش نخستین

با گو و گفت در پژوهشکده نانوتکنولوژی بخش رییس مامنی، لیال دکتر
به بیوتکنولوژیکشاورزی داشت:"پژوهشکده اظهار پژوهشکده روابطعمومی
بهبود راستای نانودرزمینهسمومکشاورزیودر کاربرد عنوانتوسعهدهنده
دانش فروش به نسبت ساله هفت قراردادی طی کشاورزی، سموم اثربخشی
باال پایداری با آزادیراختین پایه بر فنیوفرموالسیونسمومگیاهیکشاورزی
اقدام کشور در کشاورزی کودهای و سموم کننده تولید واحدهاي از یکي به
عالوه آزادیراختین پایه بر کشاورزی سموم که این بیان با وی است." کرده
محیطی زیست عوارض فاقد کشاورزان رضایت کسب و عملکرد افزایش بر

سمومشیمیاییهستند،تصریحکرد:"استفادهناآگاهانه،بيرویهوبيموردازسموم
شیمیاییباعثایجادناهنجاريهاونابسامانيهایيدرچرخهزیستموجوداتو
کنشطبیعيطبیعتشدهاست.اینمسألهدرتولیدمحصوالتکشاورزيسبب
ایجادبقایايسمومميشودکهاینمسالهبهعنوانیکعاملخطربرايسالمتي
انسانوآلودگيمحیطزیستمطرحمیباشد.سمپاشيهايمکرردرگلخانهها،
برداشتزودهنگاممحصوالتبعدازسمپاشيوارایهآنهابهبازارومصرف
اینمحصوالتبهصورتخاموتازه،سالمتمصرفکنندگانرابهطورجدي
تهدیدميکندوباعثایجادآلودگیدرمحصوالتزراعیوباغیوسفرههای
بهبودفرموالسیونسموم بهکارگیریو اینمیان آبزیرزمینیشدهاست.در
بوتانیکالیکراهکارمناسببرایحلبخشیازمشکالتمذکوراست.ایشان
درعینحالخاطرنشانکرد:"کاربردسمومبوتانیکالمانندنیم)آزادیراختین(با
همهمزایاییکهدارندبهدلیلحساسیتآنهابهنورخورشیدوگرمادربسیاری
پژوهشکده نانوفناوری راستامحققان این در نیستند. بهصرفه مقرون موارد از
طیتحقیقاتخودفرموالسیونجدیدوپایداریازاینسمومراارائهکردهاند
کهمشکلناپایداریآنهادربرابرنوروگرماراندارد.ویدرپایانبهارزش
بزرگترین عنوان به هند EXIM بانک گفت: و کرد اشاره سموم این باالی
تولیدکنندهمحصوالتبرپایهعصارهنیم)آزادیراختین(اعالمکردکهدرسال
2001ارزشبازارآفتکشهایزیستیجهانیمعادل1.3میلیارددالربودهو

پیشبینیشدهاست. بازار این برای تاسال2017 رشدساالنه15/8درصد
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دکتر امضای به که محصول این تولید فنی دانش تحویل قرارداد مدت
خوشخلقسیمارییسپژوهشکدهوقدیرصالحیمدیرعاملشرکتکشت
وصنعتپیشروصالحکاشمررسید،ازتاریخاحداثوراهاندازیکاملخط
تولیدفایتوبیوتیکجوجهگوشتیوتولیدانبوهآن،سهسالاستوبعداز
طیدورهقرارداد،مالکیتدانشفنیبهشرکتمنتقلمیشود.مبلغقرارداد
معادل10درصدقیمتتمامشدهبهازایهرکیلوگرمتولیدپسازتولید
انبوهوفروشفایتوبیوتیکجوجهگوشتیدرصورتسودآوربودنبهازای
تولیدساالنهپسازاتمامیکسالدورهتولیدآزمایشیاستکهدرمقاطع
پژوهشکدهواریزمیشود. بهحساب ماههتوسطشرکتمحاسبهو شش
در شده تولید گوشتی جوجه فایتوبیوتیک پژوهشکده، تعهدات براساس
اینقراردادبایدازلحاظعملکرد،راندمانواثرگذاریدرجوجهگوشتی
بانمونههایوارداتیبرابریکردهوقابلیتجایگزینیکاملآنتیبیوتیکرا
جهتتولیدمرغبدونآنتیبیوتیکداشتهباشد.صنعتتولیدگوشتمرغدر
کشوربامشکالتینظیرضریبتبدیلغذاییباال،تلفاتزیاددورهپرورش
کاهش به منجر عوامل این همه که است مواجه تولید هزینه بودن باال و
را تولیدی گوشت تمامشده قیمت و شده اینصنعت در تولید راندمان
درکشورافزایشدادهاست.فیتوبیوتیکهایکیازجدیدترینافزودنیهای
خوراکیطیورمحسوبمیشوندکهبرپایهترکیباتگیاهیفرموالسیونو
تولیدمیشوند.فایتوبیوتیکهاباداشتنخواصضدمیکروبی،ضدانگلی،

آنتیاکسیدانی،ضداسترس،ضدالتهابوتقویتسیستمایمنیمیتوانند
منجربهبهبودچشمگیرضریبتبدیل،وزننهایی،مصرفخوراکوطول
کاهش با همچنین فایتوبیوتیکها شوند. طیور صنعت در پرورش دوره
آمونیاکدفعیبهمحیط،افزایشتیترواکسیناسیونمیزانتلفاترابهطور
موثریکاهشمیدهند.فایتوبیوتیکهابهترینجایگزینبرایآنتیبیوتیکها
استفاده با آنتیبیوتیک بدون گوشت تولید و بوده طیور غذایی جیره در
امکانپذیرخواهدبود.دریکدوره42روزهدر ازآنهادرصنعتطیور
در فایتوبیوتیک از استفاده با گوشتی جوجه هزار 10 ظرفیت با واحدی
جیرهغذاییبهطورمیانگینمبلغ50میلیونریالسودخالصاضافیناشی
از شد. خواهد گوشتی جوجه دهنده پرورش نصیب راندمان افزایش از
به میتوان قرارداد، این شدن اجرایی از انتظار مورد دستاوردهای جمله
تامین به وکمک طیورکشور درصنعت تولید راندمان افزایشچشمگیر
امنیتغذایی،کاهشمصرفآنتیبیوتیکهادرجیرهغذاییطیورومتعاقبا
کاهشهزینههایدرمانیجامعه،امکانصادراتاینمحصوالتوارزآوری
بیشتر،کمکبهحفظمحیطزیست،کاهشوارداتوصرفهجوییارزی،
و کشور دارویی گیاهان غنی منبع و طبیعی منابع از بهرهوری افزایش
کاهشخامفروشیگیاهانداروییوتبدیلآنهابهفرآوردههاییباارزش
دولت کالن سیاستهای و اندازها چشم تحقق به کمک و بیشتر افزوده
نمود. اشاره دارویی( گیاهان ملی )سند دارویی گیاهان از بهرهبرداری در

فنآوری پالسـمای سـرد در صنایع غذایی و کشاورزی تجاری سازی
تفاهمنامههمکاریپژوهشیوواگذاریانحصاریدانشفنیطراحیو
توسعهکاربردهایفنآوریپالسمایسرددرصنایعغذاییوکشاورزیبا
امکان آن کهموضوع امضاشد پویا فن یاران کاوش بنیان دانش شرکت
کشاورزی، و غذایی صنایع در سرد پالسمای فنآوری تقاضاهای سنجی
فنی دانش توسعه و سرد پالسمای فنآوری آالت ماشین بازار توسعه
کاربردهایفنآوریپالسمایسرددرصنایعغذاییوکشاورزیاست.دکتر
و کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده علمی هیات عضو هاشمی، مریم
مجریطرحاظهارداشت:"درراستایتوسعهکاربردهایفنآوریپالسمای
سرددرصنایعغذاییوکشاورزی،قراردادیتحتعنوان"امکانسنجی
فعالیت مهار جهت سرد پالسمای آالت ماشین از صنعتی بهرهبرداری
لیپولیتیکیوافزایشماندگاریجوانهگندم"بامشارکتصنعتبهصورت
چهارجانبهبینپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی)بهعنوانتوسعهدهنده
کاربردهایپالسمایسرددرصنایعغذاییوکشاورزی(،شرکتکاوش
یارانفنپویا)سازندهتجهیراتپالسمایسرد(،گروهصنعتیوپژوهشی
زر)بهعنوانمتقاضیکاربردهایفنآوریپالسمایسردوستادویژهتوسعه
نانوبهعنوانحمایتکنندهامضاءشد." ویدرخصوصامکان فنآوری
استفادهازپالسمایسرددرافزایشماندگاریجوانهگندمگفت:"اثرات

فراسودمندگندمبهدلیلترکیباتفعالزیستیاستکهاغلبدرجوانهو
بخشیازآندرپوستهتغلیظشدهاند.باوجودارزشغذاییباال،باقیماندن
افزایش و نگهداري دوره طول در آرد و گندم ناپایداري موجب جوانه،
شدتاکسایشوتغییراتطعمیدرآردوفراوردههایآنمیشود.ازاین
میشود. جانبیحذف عنوانمحصول به آردسازی فرایند روجوانهطی
قابلیتنگهداريضعیفجوانهگندم،بهدلیلوجودمقادیربااليچربیهاي
لیپواکسیژناز ویژه به هیدرولیزکننده و اکسیدکننده آنزیمهاي و غیراشباع
تنديوتخریب به رامستعد آنزیمهامحصول این فعالیت لیپازاست. و

اسیدهايچربضروريوویتامینهامیسازد."

درحالحاضراینمحصولباارزشجهتمصارفخوراکداموطیور
باقیمتبسیارکمیدراختیار کاربردداردکهواحدهایتولیدکنندهآرد
دامدارانقرارمیدهند.باتوجهبهقیمتجهانیجوانهگندممیتوانپیشبینی
کردکهدرصورتافزایشماندگاریاینمحصولجانبیفراسودمندارزش
تولیدی آرد میزان گرفتن نظر در با شد. خواهد توجهی قابل اقتصادی
برای افزوده ارزش ایجاد در مهمی نقش فنآوری این توسعه کشور در
صنعتآردکشوروامکانبهرهبرداریازجوانهگندمدرفرموالسیونانواع

محصوالتغذایینیزفراهمخواهدشد.

واگذاری دانش فنی و فرموالسـیون تولید اقتصادی افزودنی فایتوبیوتیک جوجه گوشـتی
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راه اندازی مرکز رشـد واحدهای فنآوری زیست فنآوری کشاورزی
مرکزرشدمشترکواحدهایفنآوریزیستفنآوریکشاورزیباهمکاری
تاسیس گیالن فنآوری و علم پارک و کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده
میشود.موافقتنامهتاسیس،راهاندازیوراهبریاینمرکزرشد،بیندکتر
-رییس طلب متقی مجید دکتر و - پژوهشکده -رییس سیما خلق خوش
مبتنی اقتصادی توسعه طریق از ثروت افزایش به کمک شد. منعقد پارک-
و محصول به ایده تبدیل فرایند تکمیل از حمایت نوآوری، و فنآوری بر
توسعه و ایجاد از حمایت فنآوری، و فنی دانش انتقال روند در تسریع

نتایج سازی تجاری بنیان، دانش اقتصاد توسعه هدف با فناور واحدهای
تحقیقاتبیوتکنولوژیکشاورزیوایجادزمینهجذبکارآفرینانواشتغال
دانشآموختگاندرقالبواحدهایفناوربخشبیوتکنولوژیکشاورزیاز
جملهاهدافتاسیساینمرکزرشدمشترکاعالمشدهاست.طبققرارداد
حداقلنیمیازظرفیتاستقراردرمرکزرشدبههستههاوواحدهایفناور
داشت. خواهد اختصاص میشوند تاسیس پژوهشکده محققان توسط که

بهداشتی آرایشی  فرآوردههای  در  استفاده  تغلیظ شده جلبک جهت  زیستتوده  فروش 

براساسقراردادیکهبینپژوهشکدهوالبراتورنالمنعقدشد،زیستتودهترتغلیظ
شدهجلبکدونالیالباحداقل10درصدمادهخشکجهتاستفادهدرفرآوردههای

آرایشیبهداشتیبهالبراتورنالارائهمیشود.مدتاینقراردادسهسالاست.

اظهار بیوتکنولوژیصنایعغذایی پژوهشکده رییس امینحجازی، دکترمحمد
داشت:"محققانپژوهشکدهبیوتکنولوژیصنایعغذاییپژوهشکدهبیوتکنولوژی
ازیکدههتحقیقدرزمینهکاربردریزجلبکهادرصنایع کشاورزیطیبیش
غذایی،داروسازیوتولیدمحصوالتآرایشیبهداشتیومکملهابهزنجیرهکامل
تولیدوفرآوریبیومسگونههایمختلفجلبکازانتخابوجداسازیسویهها
تاطراحیوساختبیوراکتورهاوتوسعهسیستمهایتکثیروبرداشتجلبکها
با ازاینتحقیقات یافتهاند.درراستایتجاریسازیمحصوالتحاصل دست
همکارییکیازواحدهایتولیدمحصوالتآرایشیبهداشتیدرکشور،پساز
ارزیابیاولیهبازار،مجوزهایالزمبرایتولیدوعرضهتجاریفرآوردههایآرایشی
این بهداشتیفراسودمندحاویترکیباتجلبکاخذشدهوبرایتولیدتجاری
فرآوردههااولینقراردادرسمیبرایعرضهزیستتودهتغلیظشدهجلبکدونالیال
شده امضا بخشخصوصی با بهداشتی آرایشی فرآوردههای در استفاده جهت
است."ویخاطرنشانکرد:"چالشجدیدرعرضهتجاریزیستتودهجلبکبه
صنایعآرایشیبهداشتیودارویی،تامینمستمروکافیزیستتودهباکیفیتباال
وقیمتمقرونبهصرفهاستکهمحققانپژوهشکدهبهاینمهمدستیافتهاندو
درحالحاضرامکانتامیننیازواحدهایصنعتیبهزیستتودهجلبکبرایتولید

فرآوردههایطبیعیفراسودمندبرپایهجلبکوجوددارد."

بیوتکنولوژیکشاورزیجهادکشاورزیتصریح عضوهیاتعلمیپژوهشکده
کرد:"زیستتودهترتغلیظشدهجلبککهطیقراردادسهسالهامضاشدهبین
پژوهشکدهوالبراتورنالبهاینشرکتتولیدکنندهفرآوردههایآرایشیبهداشتی
تحویلمیشودازریزجلبکسبزدونالیالسالینا-گونهایجلبکبومیایران-
تهیهمیشودکهتمامفرآیندتولیدآنازشناساییوجداسازیسویهتاتکثیردر
محیطکشت،اقتصادیکردنفرآیندوتولیددرفتوبیوراکتورساختپژوهشکده

توسطمحققانپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیتوسعهدادهشدهاست."

حجازیخاطرنشانکرد:"ریزجلبکسبزدونالیالسالیناازگونههایشورپسند
استکهدرمناطقمختلفکشورمثلدریاچهارومیهرشدمیکند.اینجلبککه
ازگونههایبهظاهرکمارزشتلقیشدهودرکشاورزیسنتیماجاییندارد،
روغن، مفید، معدنی مواد و ویتامینها انواع مثل ارزش با ترکیبات از سرشار
گلیسرولورنگدانهاستکهدرصورتاستفادهدرمحصوالتآرایشی-بهداشتی

میتواندآنهارابهفرآوردههاییفراسودمندتبدیلکند."

ویدرادامهدرخصوصبرنامهشرکتآرایشی-بهداشتیطرفقراردادباپژوهشکده
درزمینهاستفادهاززیستتودهجلبکخریداریشدهازپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزیگفت:"ازجملهمحصوالتیکهقراراستبااستفادهاززیستتودهجلبک
دراینشرکتتولیدشودنوعیپمادضدالتهابتسکیندهندهدردهایمفاصل
است.البتهواحدهایآرایشی-بهداشتیدیگرینیزبرایاستفادهازعصارهجلبکدر

محصوالتخودابرازعالقهکردهاندکهمذاکراتدرمراحلاولیهاست."



رییسپژوهشکدهبیوتکنولوژیصنایعغذاییدرپایانباتاکیدبرارزشافزوده
باالیتولیدوکاربردریزجلبکهادرصنایعمختلفونقشیکهمیتوانددرافزایش
ارزشغذاییوسودمندیمحصوالتمختلفداشتهباشد،گفت:"توسعهکاربرد
ریزجلبکهادرکشورعالوهبرسودیکهبرایتولیدکنندگانومصرفکنندگان
فرصتهای ایجاد و متعدد دانشبنیان شرکتهای راهاندازی به میتواند دارد،

شغلیجدیدبرایدانشآموختگاننیزمنجرشود."
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ایران کشاورزی  بیوانفورماتیک  مرکز  نخستین  راهاندازی 
مرکزبیوانفورماتیککشاورزیباقابلیتآنالیزوذخیرهسازیحجمعظیمی
ازدادههایکشاورزیدرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیراهاندازی
شد.دکترمحمدرضاغفاری،رییسبخشبیولوژیسیستمها،بااعالماین
مطلبگفت:"باپیشرفتهایصورتگرفتهدرحوزهتوالییابیژنومو
سنتتیک و سیستمها بیولوژی دانش متابولیتها، و پروتئینها شناسایی
بیولوژیدرحالدگردیسیکاملاستبهطوریکهپیشبینیمیشودگردش
مالیآندربازارجهانیازرقمچهارمیلیارددالردرسال2015بههشت
میلیارددالردرسال2019برسد.دراینراستاپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزیازسال1394باهدفهمگامشدنباپیشرفتهایسریعاین
حوزه،اقدامبهتوسعهسیستمهاینرمافزاریوسختافزاریخودکرده
پژوهشکده در )ABC( کشاورزی بیوانفورماتیک مرکز راهاندازی به که
منجرشدهاست."ویخاطرنشانکرد:"اینمرکزبابرخورداریازدو
ترابایت بایترموهمچنین50 ترا با360هستهوسه سیستمسرور
فضایذخیرهفیزیکیمرکزیمنحصربهفردبرایآنالیزدادههایحجیم
)BIG DATA(کشاورزیدرکشوراست."برتریمنطقهایوبینالمللی
ایراندرزمینههایمختلفآنالیزهایامیکسشاملدادههایژنومیکس،
به کمک بیوانفورماتیک، و فنومیکس پروتئومیکس، متابولومیکس،
شناساییژنهایباارزشاقتصادیباالدرکشاورزی،امکانایجادمرکز
پایه بر دادههایمتمرکزوکاهشهزینههاینرمافزاریوسختافزاری
رایانشابری)Cloud Computing(،ازجملهمزایاودستاوردهایایجاد
اجرای امکان کشاورزی بیوانفورماتیک مرکز راهاندازی با است. مرکز
پروژههایبزرگدرحوزهزیستفنآوریوکشاورزیکهمستلزمتحلیل
دادههایعظیماست،فراهمخواهدشد.عضوهیاتعلمیپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزیاضافهکرد:"آنالیزهایدادههاینسلجدیدتعیین

توالییاNGSها،آنالیزهایمتاژنومومطالعاتآنزیمیومدلسازیاین
که است فنآوریکشاورزی زیست تحقیقات مهم زمینههای از دادهها،
پروژههای دیگر از میشوند. انجام کشاورزی بیوانفورماتیک مرکز در
اینمرکزمیتوانبهمطالعاتدرحوزهژنومیکسشاملتعیینخلوص
نژادیدراسبهایبومیایران،طرحثبتخطشناسهژنتیکیدرماهیان،
جمعآوریوارزیابیژرمپالسمابومیگیاهشورپسندسالیکورنیاوسوئدا،
تولیدآنزیمهاینوترکیبخوراکداموطیوربااستفادهازمطالعاتدر
سطحمتاژنوموتغییرساختارریشهوتهیهاطلسازژنهایکلیدیدرگیر
درافزایشتحملبهتنشخشکیجهتمعرفیارقاممتحملبهخشکیدر
گیاهاناستراتژیکنیزاشارهکرد.ویدرپایانبااشارهبهبرنامهریزیصورت
گرفتهبرایارتقایظرفیتسیستمهایمرکزبیوانفورماتیککشاورزیبه
فیزیکی ترابایتفضایذخیره ترابایترمو500 هزارهستهوهشت
درآیندهنزدیک،ابرازامیدواریکردکهباتامینمنابعمالیالزم،امکان
سرویسدهیمرکزبهتماممراکزتحقیقاتکشاورزیکشورفراهمشود.

کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  دکتری  پسا  دانشجوی  از  تقدیر 
استان مازندران در هفته پژوهش و فنآوری برتر  به عنوان پژوهشگر و فناور 

استان 1395 سال فنآوری و پژوهش هفته هفدهمین گرامیداشت مراسم
مازندران،باحضورروسایدانشگاههاوپارکهایعلموفنآوری،مسئوالن
استانیوجمعیازپژوهشگراناستانمازندراندرروزپنجشنبه18آذرماهدر
دانشگاهصنعتینوشیروانیبابلبرگزارشد.دراینمراسمدکترسلماندستان،
عنوان به ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده پسادکتري دانشجوی
پژوهشگربرترسال95معرفیوموردتقدیراستاندارمازندرانقرارگرفت.
دکترسلماندستانمتولد1363پسازگذراندنکارشناسیوکارشناسیارشد
ودکتریتخصصیزراعتگرایشفیزیولوژیگیاهانزراعی،دورهپسادکتري
رابابورسیهبنیادعلمایراندرسال1394بااجرایپروژهایباعنوانتجزیه
زیستمحیطي-مولکوليوشبیهسازيارقامبرنجتراریختهمقاومبه

کرمساقهخوارآغازنمود.دکتردستانبیشاز30مقالهازمجموعهتحقیقاتخود
منتشرنمودهکهحدود15مقالهآندرژورنالهایمعتبرQ1بهچاپرسیدهاست.
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بازدید آزاد دانشــجویان، دانشآموزان و دانشپژوهان از پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبهمناسـبتهفتهپژوهـشوفنآوری
یـکروزراروزدربهـایبـازپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیبـهرویجامعه

علمیکشـوراعـالمکرد.
تفکـر احیـای و ایجـاد فنـآوری، و پژوهـش هفتـه رسـالت مهمتریـن
پژوهـشوفنـآوریدراذهاناقشـارجامعـه،محققان،فناوران،دانشـجویان
بیوتکنولـوژی پژوهشـکده راسـتا، همیـن در میباشـد. دانشآمـوزان و
کشـاورزیجهـتترویـجشـعار"پژوهـشتقاضـامحـوروتجاریسـازی
ایدههـای از بـاهـدفحمایـت اقتصـادمقاومتـی"و فنـآوری؛زیربنـای
برتـرپژوهشـیدرمحیطـیعلمـیوصمیمـی،سـاالنهپذیرایخیـلعظیم

دانشآمـوزان،دانشـجویانودانشپژوهـانبـهمنظـوربازدیـدازامکانـات
تحقیقاتـیخـوداسـتکـهبـههمینمنظـوریـکروزدرهفتـهپژوهشرا
روزدربهـایبـازپژوهشـکدهبـهرویتمامـیعزیزاناعالمنمودهاسـت
کـهدرسـالجاریروزسـهشـنبهمـورخ23آذربهعنـوانروزبازدیدآزاد
ازپژوهشـکدهاعالمشـد.دراینراسـتا،پژوهشـکدهدرروزمذکورمیزبان
دانـشآمـوزانمدارسمختلفازقبیلمدرسـهابتداییپسـرانهسـیدجمال
الدیـناسـدآبادیومدرسـهدخترانـهسـیدجمـالالدیـناسـدآبادیبود.

گفتنیاستامکانبازدیدازپژوهشکدهدردیگرایامسالدرصورتمکاتبه
اداریومحیابودنشرایط،امکانپذیراست.

سیناژن شرکت  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  دکتری  دانشجویان  بازدید 
درراستایبازدیدهایعلمیدانشجویانپژوهشکدهازمجموعههایفعالدرحوزه
زیستفنآوری،گروهیازدانشجویاندکتریپژوهشمحورپژوهشکدهازشرکت
سیناژنبازدیدکردند.شرکتتحقیقاتیتولیدیسیناژنکهدرسال1373تاسیس
شدهازمجموعههایدانشبنیانخصوصیفعالدرحوزهزیستفنآوریپزشکیو
داروسازیاستکهبادراختیارداشتنفنآوریتولیدپروتئینهاینوترکیبدارویی
اقدامبهتولیداقالممختلفبرایبیمارانخاصازقبیلمبتالیانبهاماس،سرطان
وبیماریهایخونیمیکندکهحدود17قلمداروبهمرحلهتولیدرسیدهوتعدادی
نیزدرمراحلنهاییکسبمجوزبرایورودبهبازارمیباشند.دکترقبادی،مشاور
بالینیورییسروابطعمومیشرکتسیناژندراینبازدیدضمنمعرفیشرکتو
واحدهایفعالآن،حوزههایفعالیتی،بخشهایتولیدی،شرکتهایزیرمجموعه

ومحصوالتاینشرکت،دانشجویانراباانواعفرآوردههایبیوتکنولوژیکو
شیوههایمهندسیژنتیکدرسطحسلولیتاتولیدفراوردههایداروییآشناکردند.
ویهمچنینتوضیحاتیدرخصوصداروهایتولیدیشرکتازجملهسینووکس
ورسیژنارائهداد.ایندوداروبرپایهپروتئیننوترکیباینترفرونبتا–b1تهیهشدهو
باتولیدداخلیآنهاازخروجساالنهبیشاز200میلیوندالرارزازکشورجلوگیری
شدهاست.قبادیبااشارهبهصادراتمحصوالتاینشرکتبهکشورهایمختلف
خاطرنشانکرد:"فعالیتهایشرکتدرحوزهزیستفنآوریبهکسبجوایزو
افتخاراتمتعددمثلعنوانمرکزتحقیقوتوسعهنمونهکشور،مرکزپژوهشینمونه
کشور،واحدصنعتینمونهکشوری،دریافتجایزهطالیبیوتکنولوژیآسیاو...

منجرشدهاست."
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آشناییبامفاهیمپایهزیستفنآوریبهشکلیسادهوقابلدرکوکاربرد
تکنولوژیهاینویندراستفادهازاینفنآوریازاهدافبازدیدهایدانشآموزی
ازبخشهایتحقیقاتیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیمیباشد.بازدید
نو ابتداییمدرسهشهامتورشد پنجموششم پایه دانشآموزانمدرسه
بهسرپرستیمربیاینمدرسهدردوگروهبازدیدکنندهانجامشد.درابتدا
دانشآموزانباهدفآشناییباعملکردکلیمحققانوبخشهایتحقیقاتی
پژوهشکدهدرسالنآمفیتئاتربهتماشایفیلممعرفیپژوهشکدهپرداختند.
دربخشتحقیقاتکشتبافتوسلول،مهندسزهتابیکارشناسبخش
مذکور،دانشآموزانرابااصولوفنونکشتبافتگیاهیوسلولآشنا
نمودندوهمچنینبازدیدکنندگانبادستاوردهایاخیراینبخشنظیرتولید
نهالهایکشتبافتیرقمخرمایمجول،وارقامپستهUCB1آشناشدند.
نظیر بخش این مهم دستاوردهای ژن، انتقال تحقیقات بخش در ادامه در
رونددستیابیبهبرنجتراریختهوپنبهتراریختهبهطورمفصلتوسطدکتر
محسنپوربرایبازدیدکنندگانتوضیحدادهشد.البتهبرخیازدانشآموزان
کهنسبتبهگیاهانتراریختهبسیارکنجکاوبودند،شروعبهبحثوگفتگو
علیزادهمحققبخش مهندس دیگر دربخش نمودند. اینبخش رییس با
دانشآموزان برای درک قابل و ساده شکلی به کشاورزی نانوتکنولوژی

مباحثنانوونانومتریکراباذکرمثالوبهتصویرکشیدنتوضیحاتارائه
نمودودانشآموزانراباتجهیزاتمدرنومیکروسکوپهایفوقپیشرفته
اینبخشتحقیقاتیآشناکرد.مهندسعزیزیونذیریازدانشجویانپژوهش
محورمقطعدکتریپژوهشکدهمسائلمربوطبهپروبیوتیکوبیوتکنولوژی
میکروبیرابرایدانشآموزانتشریحنمودندودرادامهاینبازدید،خانم
برخی سامانهها، زیستشناسی تحقیقات بخش کارشناس کریمی مهندس
توضیحاترادرخصوصفعالیتهایآنبخشارائهنمودند.درپایاندر
بخشتحقیقاتیفیزیولوژیمهندسغفاریکارشناسبخشبههمراهمهندس
فکرتوریاحیدانشجویانمقطعدکتریبخشمذکوردرارتباطباجلبک
اسپرولیناوگیاههالوفیتمبناسالیکورنیا،توضیحاتیراارائهنمودند.گفتنی
استپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،بهمنظورمحیانمودنشرایطو
امکاناترشدوپرورشخالقیتهاوارتقایداناییوتواناییدانشآموزانبه
تناسباستعدادهاوعالیقآنهاوهمچنینبهجهتشناساییوفراهمآوردن
فردیوگروهی، پرورشخالقیتهای استعدادهاو زمینهرشدوهدایت
درطولسالمیزبانبازدیدهایعلمیدانشآموزانازبخشهایتحقیقاتی

ششگانهوگسترشفرهنگمطالعهوپژوهشدربینآنانمیباشد.

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.

بازدید دانشآموزان مدرسه شهامت و رشد نو
کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  تحقیقاتی  بخشهای  از 
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کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  سرپرست  انتصاب 
منطقه شمال شرق و شرق کشور

دکترعلیرضاسیفیبهسمتسرپرستمدیریتبیوتکنولوژیکشاورزی
از منطقهشمالشرقوشرقکشور)مشهد(منصوبشد.طیحکمی
کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده رییس دکترخوشخلقسیما سوی
سمت به فعالیتها پیشینه و سوابق به توجه با سیفی علیرضا دکتر
منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده مدیریت جدید سرپرست
دکتر اینحکم در )مشهد(منصوبشدند. شمالشرقوشرقکشور
خوشخلقسیماضمنابرازتشکرصمیمانهازدکترصفرنژادسرپرست
شرق و شرق شمال منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی مدیریت سابق
کشور،اشارهداشت:"امیداستباتوجهبهضرورتتوسعهفعالیتهای
بیوتکنولوژیکشاورزیبااستعانتازخداوندمتعالوبرنامهریزیموثر
وجلبمشارکتهمگانیدرجهتپیشبرداهدافمقدسنظامجمهوری
خلق خوش دکتر شوید". موفق امید و تدبیر دولت در ایران اسالمی
سیمادرحکمابالغی،درخصوصمواردیهمچونتوسعهتعامالتبا
بخشهایاجراییکشاورزیاستانهایشمالشرقوشرقکشور،ایجاد
بسترمشارکتبخشخصوصیوشرکتهایدانشبنیاندرفعالیتهای
بیوتکنولوژیکشاورزی،تقویتهمکاریبادانشگاههاومراکزپژوهشی

وبهرهمندیازرهنمودهایروحانیتمعززمنطقه،تاکیدکردند.
گـروه اسـتادیار 1356و متولـد سـیفی علیرضـا دکتـر اسـت گفتنـی
بیوتکنولوژیوبهنژادیگیاهیدانشـگاهفردوسـیمشـهدمیباشـد.وی
دورهدکتـریرادردانشـگاهوخنینگـنهلنـدگذراندهاسـت.ایشـانطی
دورانکارشناسـیارشـدتـاسـال1392درپژوهشـکدهبیوتکنولـوژی
کشـاورزیفعالیتداشـت.دکترسـیفیدرسـال1392موفقمیشوددر
دانشـگاهآریزونـاآمریکادردورهپسـادکتریبهعنـوانمحققبهصورت
مسـتقلبـررویموضـوعبیوتکنولوژیکشـاورزیوژنتیـکگیاهیکار
کنـدکـهدرنهایـتحاصلآنانتشـاربیـشاز10مقالـهQ1درمجالت

معتبـربینالمللـیبودهاسـت.

پشتیبانی  و  اداری  امور  مدیریت  سرپرست  انتصاب 
کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

طـیحکمـیازسـویرییـسپژوهشـکده،آقـایمهنـدسسـیدمحمد
حسـنموسـویپاکـزادبـهسـمتسرپرسـتمدیریـتامـوراداریو
پشـتیبانیپژوهشـکدهمنصـوبشـد.درمتنایـنحکمآمدهاسـت"امید
اسـتبـابهرهگیـریازتجـاربوتوجـهبـهاهـدافدولـتتدبیـرو
امیـد،درنیـلبـهاهـدافپژوهشـکدهموفـقوکوشـاباشـید".همچنین
درایـنحکـممـواردیچونجلـبرضایتهمـکارانازطریـقاحترام
بـهجایـگاهومنزلـتآنـان،ایجـادتحـولدرارائـهخدماتوپشـتیبانی
بخشهـایتحقیقاتـی،ایجـادنظموانضبـاطدرانجامسـریعوبههنگام
امـورمحولـه،ارائهراهکارهـایجدیدوموثـردرجهترفـاههمکاران،
تعریـفکارموثـربـرایهمـکارانامـوراداریوایجادرفـاهاداریبرای
همـکارانازطـرفریاسـتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیمورد

توصیـهقـرارگرفت.

آقـایموسـویپاکـزادمتولـدشـهرمقـدسقـممیباشـد.ویدرسـال
1380رشـتهمدیریتبازرگانیدرمقطعکارشناسـیراباموفقیتسـپری
نمود.ویدرسـمتکارشـناسمعاونتآموزشوتجهیزنیرویانسـانی
سـازمانتحقیقاتدردفترخدماتتکنولوژیآموزشـیودرپژوهشکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزینیـزبهمدت4سـالبـهعنوانکارشـناسامور
پژوهشـیخدمـتکـردهاسـت.شـایانذکـراسـتسرپرسـتجدیـد
مدیریـتامـوراداریوپشـتیبانیپژوهشـکده،درطـیبرگزاریمراسـم
هفتـهپژوهـشوفنـآوریبـهحضـورهمکارانپژوهشـکدهمعرفیشـد
واززحمـاتخالصانـهآقـایمهنـدسنعیمیسرپرسـتقبلـیمدیریت

مذکـورتقدیرشـدهبود.
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ازسویدکترخوشخلقسیمارییسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،احکام
ریاستبخشیآقایدکترمحمدرضاغفاری)رییسبخشتحقیقاتزیستشناسی
سامانهها(ودکترمریمهاشمی)رییسبخشبیوتکنولوژیمیکروبی(بادرنظر
گرفتنسوابقوپیشینهفعالیتهابهمدت2سالتمدیدشد.دراینانتصاب
بخش، بینالمللی ارتباطات ایجاد قبیل از نکاتی به سیما دکترخوشخلق
ارتباطباموسساتتحقیقاتیدرراستایتدوینطرحهایمشترک،برگزاری

جلساتعلمیمستمر،تولیددانشفنیوتجاریسازی،درآمدزاییوکسب
40درصدهزینههایبخش،برگزاریکارگاههایآموزشیوترغیبهمکاران
بهجهتشرکتدرکنگرهبینالمللیاشارهنمودهواذعانداشتندکهمیتوانبا
اتکالبهخداوندمتعالوبهرهگیریازکلیهامکاناتوتوانمندیهایپژوهشکده

وهمکاریوهمدلیبهموفقیتروزافزوندستیافت.

یافتهها ترویج  و  روابط عمومی  اداره  انتصاب سرپرست 
کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  بینالمللی  و  علمی  همکاریهای  اداره  و 

نژاد، آریایی شهره دکتر سیما، خلق دکترخوش سوی از طیحکمی
بهعنوانسرپرستجدیدادارهروابطعمومیوترویجیافتههاواداره
نظر حکم این در شدند. منصوب بینالمللی و علمی همکاریهای
تالش بر آریایینژاد، دکتر خانم پژوهشی و علمی سوابق و تعهد به
آرمانهای و اهداف برجستهتر و بیشتر هرچه تحقق درجهت ایشان
بارعایتجوانبشرعیوقانونیوبهرهگیریاز واالیپژوهشکدهو
ظرفیتهایموجودبرایمعرفیپژوهشکدهوافزایشهمکاریهاتاکید
شدهاست.دکترخوشخلقسیمابهمواردیچونارتقاجایگاهملیو
بینالمللی،تالشدرجهتفرهنگسازیواطالعرسانیعمومیدرحوزه
اهداف، انعکاس تراریخته، گیاهان خصوص به و پژوهشکده وظایف
وظایف،برنامهها،مواضعوعملکردپژوهشکده،اهتمامدرپاسخگویی
مرکز با مستمر تعامل آنها، با سازنده تعامل و خدمتگیرندگان به
روابطعمومیواطالعرسانیوزارتمتبوع،تعاملسازندهبارسانههای
جمعیواصحابرسانهدرجهتپیشبرداهدافپژوهشکدهوبرگزاری
نمایشگاههایعمومیوتخصصیبرایمعرفیدستاوردهایپژوهشکده
تاکیدداشتندوازخداوندمتعالمزیدتوفیقاتویرادرراهپیشبرد

اهدافنظامجمهوریاسالمیخواستارشدند.دراینحکمهمچنیناز
زحماتبیدریغوخدمات15سالهآقایمهندسسیدعلیمیربابایی
رییسسابقادارهروابطعمومیوترویجیافتههاتقدیربهعملآمدو

برایایشانازخداوندمتعالتوفیقدرجاتخواستهشد.

كشاورزی بیوتكنولوژی  پژوهشكده  در  انتصاب  احكام  تجدید 
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فناوری امور  در  پژوهشکده  مقام  قائم  انتصاب 

دکترپژمانآزاديبهسمتقائممقامپژوهشکدهدرامورفناوریمنصوبشد.دکتر
خوشخلقسیمارییسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،درحکمانتصابدکتر
آزادیبهاینسمتبااشارهبهراهبردهایملیدرحوزهعلموفنآوریوسیاستهای
وزارتجهادکشاورزیدراینحوزه،تدویندستورالعملهاوآییننامههایمرتبطبا
حوزهتوسعهفنآوریزیستیوتجاریسازی،مالکیتفکریوایجادزیرساختهای
و اهداف بیشتر هرچه تحقق و متخصص انسانی نیروی تربیت و جذب الزم،
آرمانهایواالیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیراموردتوصیهوتاکیدقرار
دادهاست.دکترپژمانآزادیکههماکنونمسئولراهاندازیمعاونتفنآوریپژوهشکدهبیوتکنولوژیشدهاستدارایسوابقارزشمندیچونریاست
پژوهشکدهمليگلوگیاهانزینتي،معاونپژوهشيموسسهباغبانيورئیسانجمنعلميگلوگیاهانزینتياست.دکترخوشخلقسیمادرمراسم
معارفهدکترآزادیبهاینسمتوتودیعدکترطباطباییسرپرستادارهبازاریابیوتجاریسازیازتالشهایدکترطباطباییدراینسمتقدردانیکرد.

گفتنیاستباراهاندازیمعاونتفناوریدرپژوهشکده،ادارهبازاریابیوتجاریسازی،ذیلاینمعاونتفعالیتخواهدداشت.

پژوهشکده اعضای هیأت علمی  از  نفر  مرتبه علمی سه  ارتقای 

بــهموجــبســهفقــرهابــالغجداگانــهمعــاونمحتــرموزیــرورییــس
ســازمانتحقیقــات،آمــوزشوترویــجکشــاورزیآقایــاندکتــر
غالمرضــاصالحــیجوزانــیودکتــرســیدقاســمحســینیســالکدهبــه
مرتبــهاســتادپژوهــشوســرکارخانــمدکتــرمریــمهاشــمیبــهمرتبــه
ــرو ــاونوزی ــدمع ــکندرزن ــراس ــد.دکت ــایافتن ــشارتق ــیارپژوه دانش
رییــسســازمانتحقیقــات،آمــوزشوترویــجکشــاورزیارتقــایدکتــر
ــهمرتبــهاســتادپژوهــشراطــیابــالغشــماره64326/200 حســینیب
ــهدانشــیار ــهمرتب ــمهاشــمیب ــرمری ــایدکت ــورخ95/12/24وارتق م
پژوهــشراطــیابــالغشــماره64327/200مــورخ95/12/24ونتیجــه

ــای ــزهســازمانوارتق ــأتممی ــادوششــمینجلســههی یکصــدوهفت
دکتــرصالحــیجوزانــیبــهمرتبــهاســتادپژوهــشراطــیابــالغشــماره
ــومین ــادوس ــدوهفت ــهیکص ــورخ95/11/30ونتیج 59011/200م
جلســههیئــتممیــزهســازمانتحقیقــات،آمــوزشوترویــجکشــاورزی

اعــالمنمــود.
ــک ــوژیکشــاورزیضمــنتبری ــیپژوهشــکدهبیوتکنول ــطعموم رواب
ارتقــایایــنهمــکارانعزیــز،ســالمتیوموفقیــتهــایبیــشازپیــش
ــزد ــدگاهای ــیازدی ــیوپژوهش ــایعلم ــوزهه ــزانرادرح ــنعزی ای

منــانخواســتاراســت.
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دکترمحسنحاجحیدریدانشآموختهمقطعدکتریدانشگاهماکسپالنک
پژوهشکده تئاتر آمفی سالن در را خود پژوهشی علمی سخنرانی آلمان
بیوتکنولوژیکشاورزیایرادکرد.موضوعسخنرانیدرخصوصنتایجیکی
ازپروژههایمهمدورانتحصیلایشانباعنوان"تکاملشکلیدرگیاهازطریق
دوبلشدنیکفاکتوررونویسی"بود.بعدازپایاناینسخنرانی،پرسشو

پاسخبیناعضایهیأتعلمیودانشجویانوسخنرانجلسهانجامشد.
دکترمحسنحاجحیدریکهدروهکارشناسیخودرادردانشگاهگیالنو
دورهکارشناسیارشدرادردانشگاهرازیکرمانشاهگذراندهبود،ازسال1378
دربخشتحقیقاتفیزیولوژیمولکولیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی
از بعد ایشان تراریختهآغازکرد. برنج آنالیز باموضوع نامهخودرا پایان
دفاعازپایاننامهکارشناسیارشدوهمکاریباپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزی،برایادامهتحصیلدرمقطعدکتریدرموسسهتحقیقاتیماکس
پالنکدررشتهمهندسیژنتیکعازمآلمانشدند.الزمبهذکراستدکتر
مطرح ژورنالهای در مقاله 13 از بیش انتشار با حیدری حاجی محسن
سابقه از Genes & Development و Science ،Nature نظیر بینالمللی

پژوهشیدرخشانیبرخورداراست.
شایانذکراستموسساتماکسپالنکدرزمینههایعلومطبیعیبهویژه
انسانیوعلوماجتماعیبهپژوهشهایپایه فیزیک،زیستشناسی،علوم

میپردازند.محققینشاغلدرموسساتماکسپالنکتابهحالموفقبه
دریافت15جایزهنوبلشدهاندبهطوریکهاینتعدادجایزهنوبلتوسط
هیچانجمنتحقیقاتیدیگردردنیادریافتنشدهاست.درسال2006در
رتبهبندیمجلهتحصیالتعالیتایمز)Times Higher Education(انجمن
ماکسپالنکدربینمؤسسههایتحقیقاتیغیردانشگاهیدرزمینهعلوم
رتبهاولدردنیاودرزمینهتکنولوژیرتبهسومراکسبکرد.اینمؤسسه
بنامماکسکارلارنستلودویگپالنکفیزیکدانمعتبرآلمانیبرندهجایزه

نوبلنامگذاریشدهاستکهاوراپدرعلمکوانتوممیشناسند.

داستان اهلی شدن جو،
کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  اندیش  پور خیر  دکتر محمد  عنوان سخنرانی 

دکترمحمدپورخیراندیشمحققاسبقموسسهتحقیقاتملیکشاورزی
اهلیشدنجو تاریخچه محوریت با را استرالیاسخنرانیخود و ژاپن
توسطانساندرسالنآمفیتئاترپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدر
روزچهارشنبهمورخ8دیماهدرحضورمحققان،دانشجویانواعضای
ایشانمتولد ایرادکرد. بیوتکنولوژیکشاورزی هیأتعلمیپژوهشکده
گیالن دانشگاه نباتات اصالح و زراعت رشته التحصیل فارغ و 1357
دردورهکارشناسیورشتهاصالحنباتاتمقطعکارشناسیارشدهمان
دانشگاهمیباشد.ویکهطرحتحقیقاتیخودرادردورهکارشناسیارشد
طیسالهای79تا81درپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیباموفقیت
گذراند،توانستدرسال1382بهمدت3سالدردانشگاهچوکوبایژاپن
مشغولبهتحصیلدرمقطعدکتریشودوسپسدرسال2007بورسیه
پسادکتریملیژاپنبادارابودنامکاناتتحقیقبصورتمستقلراکسب
کند.دکترخیراندیشدرسال2010بهدلیلشایستگیوپشتوانهایکهدر
طیتحصیلازخودنشاندادتوانستبهاستخدامموسسهملیکشاورزی
درژاپندرآیدوتاسال2015درآنجامشغولبهفعالیتشود.ویدر

استرالیا سیدنی کشاورزی دانشکده نباتات اصالح بخش در سال همان
مشغولبهکارشدندودراینمرکزبهتحقیقاتخودادامهدادند.

دکترخیراندیشتاکنونبیشاز20مقالهدرمجالتمعتبرQ1منتشرکرده
استکهعنوانیکیازآنهابامحوریت"تاریخچهاهلیشدنجوتوسط
انسان"استکهدرتاریخ8دیماهدرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

دراینخصوصسخنرانیکرد.

کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  آلمان  پالنک  ماکس  دانشگاه  آموخته  دانش  ارائه سخنرانی 
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بهگزارشادارهروابطعمومیوترویجیافتهها،پروفسورجینسوکیماستاد
دانشگاهملیسئولکرهجنوبیومدیرعاملمرکزمهندسیژنوموموسسهعلوم
پایهروزیکشنبهمورخ3بهمن1395سخنرانیخودرابامحوریت"ویرایش
ژنومیدرگیاهانوجانوران"درسالنآمفیتئاترپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزیایرادکرد.جینسوکیمکهبهعنوانیککارآفرینبرجستهشناخته
زیست بیوتکنولوژی، حوزه به را خود گسترده تحقیقات عمده میشود،
پزشکیودارومعطوفساختهاست.درشروعاینسخنرانی،پرفسورکیماز
انتشارمقاالتخودباعناوین"انقالبDNA"،"ویرایشبشریت"و"ماشین
ژن"درسهمجلهمعتبردنیا،نشنالجئوگرافی،تایمواکونومیستخبردادکه
بخشاصلیموضوعسخنرانیرانیزدربرمیگرفتواستقبالخوبمحققان،
اعضایهیأتعلمیودانشجویانپژوهشکدهراهمراهداشت.پروفسورکیم
کهتحصیالتدورهکارشناسیوکارشناسیارشدرادردانشگاهملیشهر
سئولگذراندهاست،دکتریخودراسال1994دررشتهبیوتکنولوژیدر
دانشگاهویسکانسینمدیسنآمریکااخذنمودهاست.رییسموسسهعلوم
پایهسئول)IBS(پسازآموزشفوقدکترادرانستیتویپزشکیهاواردهیوز
درماساچوستدرسال1997بهعنوانمحققاصلیدرموسسهتحقیقات
مشهور مقاالت از یکی میشود. فعالیت به مشغول سامسونگ پزشکی
پروفسورجیم"ویرایشژنومگیاهیبدوناستفادهازDNA"میباشدومعتقد
میتوان که است این گیاهان در کریسپر تکنیک ازشگفتیهای یکی است
ازقیدوبندهاومقرراتمربوطبهمحصوالتتراریختهرهاشدوکلیدی
برایحلمعضلتغذیهدرسیارهزمینپیداکرد.کیموگروهشدرموسسه
IBSدرحالحاضرازاینروشبرایمحصوالتینظیربرنج،تنباکووکاهو

استفادهمیکنندوتاکیددارندبااستفادهازاینروشانقالبیدرصنعتبذر
رخخواهدداد.پروفسورکیمکهازسال1999تا2005بهمدت6سال
مدیرعاملشرکتTOOLGENوCSOبودهاستدرپایانهمانسالبه
افتخارات از شد. برگزیده سئول ملی دانشگاه علمی هیأت عضو عنوان
ویانتشاربیشاز60مقالهدرمجالتمعتبربینالمللیو20ثبتاختراع
تنظیمژنوویرایشژنوماست.جیمسونکیم استکهعمدتادرزمینه
درطولزندگیحرفهایخودبهتوسعهابزارویرایشژنومیپرداختهکه
اینروشدرحالحاضربهطورگستردهایدرتحقیقاتزیستپزشکی،
بیوتکنولوژیودارومورداستفادهقرارمیگیرد.درواقععالقهگستردهدر
اینفنآوریبهسرعتدرحالتحولوگسترشدرمیانمحققانمیباشد.

تکنولوژیویرایشژنومدرحالحاضربرایمطالعاتژنتیکیدرموجودات
برای انسان سوماتیک سلولهای در ژن اصالح و سلولی ردههای و
برای روش، این کاربرد دیگر میشود. استفاده ژنتیکی بیماریهای درمان
و طیور، ماهیان، دام، گیاهان، نظیر باال افزوده ارزش با ایجادمحصوالت
درحال دنیا درسراسر مختلف آزمایشگاههای میباشد. حیواناتخانگی
روی بر خود کاربردی مطالعات برای ژنوم ویرایش تکنیک از حاضر
میکنند. استفاده گیاهان و دام مدل، موجودات انسان، بنیادی سلولهای
پرتوان بنیادی سلولهای در ژن اصالح بر حاضر حال در کیم گروه
به جانورشناسان با همکاری و ژنتیکی بیماریهای درمان برای انسانی

منظورتوسعهژنوممهندسیشدهخوکبرایپیونداعضاتمرکزدارند.

"ویرایش ژنومی در گیاهان و جانوران"

کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  کیم  سو  جین  پروفسور  سخنرانی 

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

21

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی



دکترمحمدرضاپروینعضوهیأتعلمیپژوهشکدهگزارشسفرخودبه
ژنوسوئیسدرمیزگردکمیسیوناقتصادیسازمانمللدراروپاراباعنوان
دسترسیبهاطالعاتوافزایشآگاهیعمومیازمحصوالتتراریختهدر
سالنآمفیتئاترپژوهشکدهایرادکرد.کمیسیوناقتصادیسازمانمللبرای
میباشد،در از5کمیسیونمنطقهایسازمانملل اروپا)UNECE(کهیکی
سال1947تاسیسشد.مقراینکمیسیوندرمحلسازمانمللدرشهرژنو
سوئیسمیباشد.هدفاصلیاینکمیسیون،تقویتهمگراییاقتصادیاروپا
موثری اجرایی گامهای کمیسیون، کشورهایعضو تا دارد تالش و است
بینالمللی استانداردهای و معاهدات کنوانسیونها، از حمایت درجهت را
رضا محمد دکتر راستا همین در بردارند. پایدار، توسعه به نیل هدف با
که کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده فکری مالکیت اداره رییس پروین
بیوتکنولوژی( )حقوق فکری مالکیت حقوق رشته دکتری و متخصص
میباشددرمیزگردکمیسیوناقتصادیسازمانمللباموضوعدسترسیبه
نمود. شرکت تراریخته محصوالت از عمومی آگاهی افزایش و اطالعات
برخی لیکن است، منطقهای اولیه خاستگاه دارای کمیسیون این اگرچه
این در درآمدهاند. کمیسیون این عضویت به نیز غیراروپایی کشورهای
میزگرد،نماینگانبیشاز20کشورازسراسرجهانشرکتنمودندکهشامل
نمایندگانعضووغیرعضوکمیسیوناقتصادیسازمانمللبرایاروپااز
قیبلآلبانی،ارمنستان،بوسنیوهرزگوین،فنالند،فرانسه،گرجستان،آلمان،
و متحده ایاالت مقدونیه، تاجیکستان، سوئد، اسلواکی، صربستان، لتونی،
نمایندگانسازمانهایدولتیوغیردولتیهمچونانجمنمحیطزیستزنان
سبز،مرکزحقوقبینالمللمحیطزیست،مرکزغیردولتیمنابعحقوقمحیط
 ECONEXUS,زیست،انجمنایمنیزیستیوآموزشمحیطزیستیتونس
ECO-Forum, ECO-TIRASومراکزعلمیپژوهشیشاملآکادمیملیعلوم

ژنتیکبالروس،دانشگاهدوروسآلبانی،پژوهشگاهملیمهندسیژنتیکو
بیوتکنولوژیایران)خانممهندساسماعیلزاده(وپژوهشکدهبیوتکنولوژی
داشتند. شرکت پروین( محمدرضا دکتر حضور )با ایران کشاورزی
اصل اجرای برضرورت استناد با گزارش این در پروین محمدرضا دکتر
مشارکتعمومیودسترسیبهاطالعاتدرزمینهمحصوالتتراریختهدر
قالبیکیازاصولحقوقبینالمللمحیطزیستتوضیحدادندکهایناصل
پرداخت اصل احتیاط، اصل پیشگیری، اصل همچون اصول سایر درکنار
توسطآلودهساز،اصلاستفادهغیرزیانبارازسرزمینوغیرهازجملهاصول
بینالمللی متعدد اسناد در که است زیست محیط بینالملل حقوق الزامی
لوگانو کنوانسیون ،21 کار دستور ،)10 )اصل 1992 ریو اعالمیه همچون
1993،کنوانسیونپاریس1992،کنوانسیونآرهوسو...نیزمتجلیشده

کنوانسیون مفاد جهانی، میزگرد این حقوقی "مستند داد: ادامه وی است.
آرهوسوهمچنینماده23پروتکلایمنیزیستیکارتاهنا)افزایشآگاهیو
مشارکتعمومی(استکهمادهاخیرالذکرمقررمیسازد:"آگاهی،آموزشو
مشارکتعمومیدرزمینهانتقال،جابجائیواستفادهامنازموجوداتزنده
تغییرشکلیافتهدررابطهباحفظواستفادهپایدارازتنوعزیستیمیبایست
بادرنظرگرفتنمیزانمخاطراتاحتمالیبرایسالمتانسانهمراهباشد."
رییسادارهمالکیتفکریبااشارهبهاینکهفیلیپیناولینکشورآسیاییمیباشد
کهقوانینومقرراتایمنیزیستیراتهیهوتصویبکردهاستافزود:"در
اینمیزگرد،نمایندهمرکزملیایمنیزیستیکشورفیلیپین،چهارچوبهای
قانونیوترتیباتسازمانیبرایدسترسیبهاطالعاتایمنیزیستیدرکشور
خودرابهتفصیلبرایسایراعضابهاشتراکگذاشت.نمایندهفیلیپینتاکید
داشتدسترسیبهاطالعاتیکیازمولفههایاساسیدرفرایندتصمیمگیری
درخصوصمسایلایمنیزیستیاستکهالبتهدرکنارآناطالعاتمحرمانه
مدیریت به مربوط اطالعات همچنین شود. شمرده محترم میبایست نیز
مخاطرتاحتمالیونظارتوشناساییمحصولتراریختهکاماًلقابلدسترسی
عمومبودهونکتهقابلتوجهومهممطروحهازسوینامبردهایناستکه
نشراطالعاتمعتبرایمنیزیستیازطریق"مرجعملیایمنیزیستی"وسایر
"مراجعذیصالحقانونی"آنکشورازطریقبرگزاریسمینارها،ایجادتارنما،
کمیسیونآموزشعالیو...صورتمیپذیرد.دکترمحمدرضاپرویندرادامه
سخنانخودبهبیاناتنمایندهکشوربالروساشارهنمودوافزود:"براساس
اظهاراتنمایندهبالروس،قانونایمنیزیستیبالروسدرسال2006تصویب
شدهوماده23اینقانونمقررمیسازدشهروندانوانجمنهایغیردولتی
دارایحقکسبوتکمیلاطالعاتبهروزوواقعیبرایخوددرخصوص
اشخاصحقوقی ذیربطدولتی،سایر مراجع تراریختههستندو موجودات
سازند." فراهم را متقاضیان نیاز مورد اطالعات میبایست نیز ذینفعان و
کشورها تجربیات و نظرات میزگرد این "در کرد: خاطرنشان پروین دکتر

تراریخته" از محصوالت  آگاهی عمومی  افزایش  و  اطالعات  به  "دسترسی 

سازمان ملل-ژنو اقتصادی  کمیسیون  به  پروین  دکتر محمدرضا  گزارش سفر   
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درخصوصدسترسیبهاطالعاتومشارکتعمومیدرتصمیمگیریهای
مربوطبهمحصوالتتراریختهبهاشتراکگذاشتهشدوکشورهاعمدتاًمبادرت
بهتوصیفوتبیینسازوکارهاوبسترهایقانونیخودجهتاجرایصحیح
اصلاطالعرسانیومشارکتعمومیدراینعرصهنمودند.ویباتاکیدبر
اینکه"افزایشمشارکتعمومی"درتصمیمگیریهایمربوطبهمحصوالت
"افزایش یعنی آن قبلی و مقدماتی مرحله موفق اجرای به منوط تراریخته
آگاهیعموم"نیزمیباشدادامهداد:"بسیاربدیهیخواهدبودکهاگر"نوع"
اطالعاتارایهشده،جهتداروازسنخ"موافق"یا"مخالف"باشد،افزایش
آگاهیعمومیودرنهایتافزایشمشارکتعمومینیزبهاشتباهبرهمان
اساسمحققوترویجمیشود.ویافزود:"ازهمینجهت"منبعاطالعات"
معتبردراینعرصهمیبایستمراجعذیصالحقانونیذیربطدرکشورباشند
امر در موثر ابزارهای عنوان به ملی رسانهای و ارتباطجمعی ابزارهای و
اطالعرسانیبهعموم،نمیبایستدرجهتترویجاطالعاتیکهفاقدخصیصه
"معتبر"،"بهروز"،"واقعی"و"موردی"باشنداقدامنمایند.البتهشایانذکر
استکهتضاربآرایموافقینومخالفیندرامرمحصوالتتراریخته،در
راستایتحققیکدموکراسیزیستمحیطیبسیارضروریتلقیشدهویقینًا
پایانمیزگردکمیسیون اثراست."در درمسیرصحیحوقانونیخودواجد
اقتصادیسازمانمللدرژنونتایجتبادلنظرنمایندگانقرائتومنتشرشد
کهازجملهآنهامیتوانبهاهمیتهمکاریمیانمراجعدولتیوغیردولتی
درخصوصمحصوالتتراریختهبامشارکتانجمنهایغیردولتی،دانشگاهها
ومراکزعلمی،افزایشآگاهیوآموزشتصمیمگیراناینعرصه،ایجادیک
نظامموثردسترسیبهاطالعاتموجوداتزندهتراریختهکهبهذینفعاناجازه
دریافتاطالعاتمعتبررابهشیوهایموثروبهموقعاعطانماید،موردلحاظ
قراردادنموضوععدمتطابقبرخیقوانینملیکشورهابایکدیگردرخصوص
موجوداتتراریختهکهبرآناساس،علیرغموجودبرخیممنوعیتقانونی،
کشور بازار در غیرقانونی بصورت تراریخته غیرزنده یا زنده موجودات
موجودبودهواطالعاتموثقینیزدراینخصوصبهمردمارایهنشدهاست
وترغیببهاجرایبرنامهکاریآگاهیعمومی،مشارکتوآموزشدرمورد
حملونقلامن،جابجاییواستفادهازموجوداتزندهتراریخته،اشارهنمود.
دکترپرویندرپاسخبهسوالیکیازحضارمبنیبراینکهراهکارحقوقی
عرصه این در نادرست و علمی غیر اظهارات نشر از جلوگیری جهت
چیست،اظهارداشت:"اگرچهیکیازراهکارهایقانونیموجود،شکایت
ازاشخاصذیربطتحتعنواننشراکاذیبوتشویشاذهانعمومیاست،
دشواری به توجه با و دادسراها و دادگاهها عملی رویه به باتوجه لیکن
اثباتسوءنیتمجرمانهاشخاصموردنظرواینکهباراثباتآنبرعهده
شاکینیزخواهدبود،اینراهکارعماًلنتیجهمطلوبیدربرنخواهدداشت.
بهنظرمیرسدبهترینویاشایدمقدمترینراهکارحقوقیدراینعرصه
دادگاههای از معنوی خسارات مطالبه عنوان تحت حقوقی دعوای طرح
میتواند نیز مدنی مسئولیت قانون مادهیک بطوراخص که باشد حقوقی

باشد." آن شرعی موید نیز الضرر فقهی قاعده و آن قانونی مصداق
بهمن 17 مورخ یکشنبه روز در میزگرد این گزارش ارائه است گفتنی
توسط کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده تئاتر آمفی سالن در ماه
و علمی هیأت اعضای استقبال با که شد ایراد پروین محمدرضا دکتر
بود. همراه کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده کارکنان و دانشجویان

برگزاری کنگره بیوتکنولوژی اروپا با مشــارکت 
کشاورزی بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

تولید یکپارچه فرآیند توسعه زمینه در پژوهشکده تحقیقاتی طرح
پراکندهنسلترکیبیحرارتوبرقوحذفبیولوژیکیدیاکسید
کربنتوسطجلبکوگیاهدرکنگرهبیوتکنولوژیاروپاارائهشد.کنگره
بیوتکنولوژیاروپا،5تا7می2016)16تا18اردیبهشت1395(با
همکاریEBTNAودانشگاهلتونیدرمحلهتلرادیسونبلوشهر
ریگا-پایتختلتونی-برگزارشد.اینکنگرههرسالهتوسطانجمن
تخصصیبیوتکنولوژیاروپا)EBTNA(دریکیازکشورهایعضو
کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده 2015 سال از میشود. برگزار
پژوهشکده و شده معرفی ها کنگره این برگزاری حامیان از یکی
درج علمی رویداد این حامی بینالمللی علمی مراکز فهرست در
میشودکهافتخاریبرایجامعهزیستفناوریکشوراست.یکیاز
رویدادهایمهماینکنگره،اعطایجایزهبهترینمحصولبیوتکنولوژی
استکهپسازبررسیپیشنهاداتارائهشدهتوسطکمیتهداورانبه
اینجایزه البته اعطامیشود. بیوتکنولوژی منتخبجدید محصول
در شده تولید محصوالت به تنها شبکه اروپایی ماهیت جهت به
علمی هیات عضو حجازی امین محمد دکتر میگیرد. تعلق اروپا
پژوهشکدهوهماهنگکنندهEBTNAدرایرانباارائهسخنرانیتحت
عنوان"توسعهفرآیندیکپارچهتولیدپراکندهنسلترکیبیحرارتو
برق)DG-CHP(وحذفبیولوژیکیدیاکسیدکربنتوسطجلبک
حاشیه در حجازی دکتر داشت. شرکت امسال کنگره در گیاه" و
نشستهایعلمیکنگرهبارییسانجمنبیوتکنولوژیاروپاوبرخی
ازاعضایهیاتمدیرهآندرخصوصهمکاریهایعلمیبحثو
گفتگوکرد.دراینگفتگوهایکیازجنبههایاجراییبرایهمکاری،
مشارکتدربرگزاریهمایشهاوکارگاههایعلمیمشترکعنوان
اینهمکاریها،سومینهمایشملی شد.گفتنیاست،درراستای
EBTNAپروبیوتیکهاوغذاهایفراسودمندبهمنماه94باهمکاری
درتهرانبرگزارشدودرآنازمساعدتهایانجمندردعوتاز

سخنرانانخارجیاستفادهشد.
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برگزاری کارگاه آموزشـی آشـنایی با قوانین و مقررات صدور مجوز محصوالت تغییر شـکل یافته ژنتیکی 
کارگاهآموزشیآشناییباقوانینومقرراتصدورمجوزمحصوالتتغییرشکل
یافتهژنتیکیباشرکتجمعیازواردکنندگانمحصوالتکشاورزیتراریخته
خوشخلقسیما، دکتر شد. برگزار کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده در
از "هدف داشت: اظهار کارگاه افتتاحیه در پژوهشکدهطیسخنانی رییس
برگزاریاینکارگاه،همفکریوتبادلمستقیماطالعاتونظراتمحققان
زیستفنآوریکشاورزیوواردکنندگانوفعاالنحوزهتامیننیازهاوامنیت
غذاییاست.ویبابیاناینکهامنیتملیدرگروامنیتغذاییاستتصریح
کرد:متاسفانه55درصدکالریموردنیازماازطریقوارداتتامینمیشودو
ازکشورهاییهستیمکهترازتجارتدرحوزهغذامنفیاست.لذابازرگانانی
کهسرمایهخودرادرراهامنیتغذاییکشورصرفکردهاندبرایمابسیار
محترمهستند.سازمانبهداشتجهانیسالمتمحصوالتتراریختهراکامال

تاییدکردهوتماممحصوالتتراریختهموجوددربازارسالمهستند.
دکترخوشخلقسیمادرادامهبااشارهبهتصویبعضویتایراندرپروتکلایمنی
زیستیکارتاهنادرسال1382اظهارداشتباوجوداینکهازآنسالوارداتمحصوالت
تراریختهبهکشورمشمولاینقانونبودهولیاینمقرراتاجرانمیشدکهباپیگیریهای
صورتگرفتهدردولتفعلیوارداتاینمحصوالتبارعایتقوانینومقرراتمربوطه
انجاممیشود.دراینراستاکمیتهصدورمجوزمحصوالتتراریختهباحضورنمایندگان
دستگاههایمختلفتشکیلشدهکههدفآننظارتبرروندوارداتبدونهرگونه
سختگیریبیموردوطوالنیکردنروندهایجاریوارداتوترخیصکاالست."وی
تصریحکردطیچندماهیکهاز
آغارکاراینکمیتهمیگذرد،برای
40رویدادتراریختهمجوزصادر
شدهوروندآزمایشوبررسی
نمونههایوارداتیظرفحداکثر

دوهفتهانجاممیشود."
مجوز صدور کمیته عضو
شده تدوین دستورالعمل "براساس کرد: خاطرنشان تراریخته محصوالت
مبادیورودی در بودن تراریخته لحاظ از کنترل برای وارداتی محصوالت
کشورمعطلنمیشوندوبرایانجامآزمایشهاازنمونههایگرفتهشدهتوسط
سازماندامپزشکییاسازمانحفظنباتاتاستفادهمیشودبهطوریکهترخیص
محصولوارداتیبههیچوجهمنوطبهارزیابینمونهتوسطکمیتهنیست.دکتر
حسنرهنماعضوهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیهمطی
سخنانیبهبیانمزایایکشتمحصوالتتراریختهووضعیتتولیدجهانی
اینمحصوالتپرداخت.ویبابیاناینکهبارشدفزایندهجمعیتاستفاده
ازجملهزیستفنآوریدربخشکشاورزیضروی ازفنآوریهایجدید
استاظهارداشت:"تولیدمحصوالتتراریختهبهکاهشمصرفسموم

شیمیاییوبیولوژیکوکاهشهزینههایسمپاشی،مدیریتبهینهعلفهای
هرز،کاهشتبعاتباقیماندهسمومشیمیایی،حفاظتازمحیطزیست،منابع

خاک،آبوموجوداتزندهو...منجرمیشود.
به در28کشورجهان میلیونکشاورز "درحالحاضر18 داد: ادامه وی
کشتتراریختههامشغولاندبهطوریکه83درصدسویا،75درصدپنبه،
29درصدذرتو24درصدکلزایتولیدیدنیاتراریختههستندبهطوریکه
شایدبهندرتبتوانمحصوالتغیرتراریختهدربازارهایجهانیپیداکرد.
عمدهترینمحصوالتتراریختهتجاریسازیشدهسویا،ذرت،پنبهوکلزا
هستندکهبهترتیبدر21،50،90و10میلیونهکتارازاراضیزراعیدنیا
کشتشدهاند."ویدربارهمهمترینصفاتارقامتراریختهزیرکشتدنیانیز
گفت:"حدود80میلیونهکتارازسطحزیرکشتمحصوالتتراریختهبه
ارقامتراریختهمقاومبهعلفکش،60میلیونهکتاربهارقاممقاومبهآفتو
علفکشو20میلیونهکتاربهارقاممقاومبهآفتاختصاصدارد."رهنما
درپایانازآمریکابا70میلیونهکتارسطحزیرکشتبرزیلبا44میلیون
هکتارآرژانتینبا24میلیونهکتاروهندبا11میلیونهکتارسطحزیرکشت

بهعنوانبزرگترینتولیدکنندگانمحصوالتتراریختهدردنیایادکرد.
دکتربهزادقرهیاضیرییسانجمنایمنیزیستی،دکترزمانیرییسپژوهشگاهمهندسی
ژنتیکوزیستفنآوری،دکترسیدامیرموسویعضوهیاتعلمیپژوهشگاه،
دکترمحسنپورعضوهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیواسماعیل
زادهازمرجعملیواتاقتهاترایمنیزیستیازدیگرسخنراناناینکارگاهبودندکه
توضیحاتیدربارهقوانینملیوبینالمللیدرحوزهمحصوالتتراریخته،کمیتهصدور

تراریخته، محصوالت مجوز
راستیآزماییکاالهایتراریخته
درخواست فرایند و وارداتی
تراریخته محصوالت واردات
وشیوهارزیابیآنهاواتاقتهاتر

ایمنیزیستیارائهدادند.
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حضور اعضای هیات علمی پژوهشــکده در کنفرانس بینالمللی خشکســالی در هند
کنفرانسبینالمللیخشکسالیباحضوردکتربابکناخداودکترمریمشهبازی
از محققانی و کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده علمی هیات اعضای از
دانشگاههایگرگانوتربیتمدرسدرحیدرآبادهندبرگزارشد.اینکنفرانس
بهمیزبانیموسسهبینالمللیخشکسالیبرایتحقیقاتگیاهیدرمناطقنیمه
خشکگرمسیری)ایکریسات(برگزارشد.خاطرنشانمیشودکهاینموسسه
جز15مرکزتحقیقاتیزیرمجموعهگروهمشورتیبرایتحقیقاتبینالمللی

کشاورزیاستومقرآندرشهرحیدرآبادهندوستانمیباشد.
دراینکنفرانسدکترراجیووارشنيازدانشمندانبهنامبینالملليورئیس
قطبعلميژنومیکسایکریساتمسئولیتبرگزاريکنگرهراعهدهداربود.

دکترناخدارییسبخشفیزیولوژیملکولیپژوهشکدهدراینسفرضمن
ارائهمقالهدرکنفرانسازموسسهتحقیقاتدانههايروغنيهندبازدیدو
ضمنگفتگوبارییسموسسه،دفتریادبودموسسهراامضاکرد.بازدیداز
و تحقیقاتي معاون با گفتگو و حیدرآباد در هند برنج تحقیقات موسسه
مبتال مشکالت و برنج تحقیقات زمینه در تحقیقاتي بخشهاي مسؤوالن
بهتولیدبرنج،بازدیدازخطتولیدوفرآوريارزنوسورگوموبازدیداز
موسسهتحقیقاتارزنهنددرحیدرآبادوارایهگزارشمفصلیدرخصوص
تحقیقاتارزندرهندتوسطمسئوالنموسسه،ازدیگربرنامههایاینسفر

بود.

نمایند. ایجاد گامت که باروریست گلهای تولید گیاهان، اصالح الزمه
نموی و محیطی پیامهای بین هماهنگی نیازمند گلدهی مرحله به رسیدن
است.بسیاریازگیاهانپیشازرسیدنبهمرحلهزایشییکدورهطوالنی
رشدرویشیرامیگذرانند.اینپدیدهایجاددودمانهاییباصفاتموردنظر
رابهشدتبهتاخیرمیاندازد.ازمثالهایبارزدراینموردمیتوانبهبادام،
هلووگیالسباسهسال،درختانمرکباتبا5تا10سالوسیبوگالبی
با6تا12سالدورهرشدرویشیاشارهکردکهتولیدارقامجدیددرآنها
دهههابهطولمیانجامد.همزماننبودنزمانگلدهیژنوتیپهایمطلوب
برایانجامتالقیکهخودتابعیازنیازهاینوریوبهارهسازیاستویا
برایاصالح، منتخب قابلیتگلدهیمحدودالینهای و تکثیرغیرجنسی
انجامواستفادهازمزایایاصالحسنتیرابامشکلروبهروساختهاست.در
مواجههباچنینمحدودیتهاییبهمنظورتسریعرونداصالحبرایمبارزه
باتغییراتاقلیمی،کاهشمنابعآبیومبارزهباآفاتوبیماریهااستفادهاز

ویروسبرایالقایگلدهیvirus-induced flowering) VIF(بهعنوانابزاری
برایکاهشزمانگذرازمرحلهرشدرویشیبهزایشیمیتواندتحقیقات

واصالحگیاهانراتسهیلنماید.
چگونهمیتواناصالحگیاهانراسرعتبخشید؟

برایگیاهانیکهنیازمندمحرکهاینمویومحیطیویژهایبرایگلدهی
هستندباانتقالبرنامههایاصالحیبهمحیطهایطبیعیدارایشرایطموردنظر
)فتوپریودمناسبیاتغییراتفصلی(یاباشبیهسازیاینشرایطدرگلخانههای
انجاممیشودکههردوموردباصرفهزینههایزیادهمراهاست. بزرگ
روشهایدیگربرایالقایگلدهیشاملپیوندزدنارقامبدونگلبرروی
پایههایدارایگل،استفادهازارقامیکهبهطورطبیعیزودبهگلمینشینندو
استفادهازهورمونهاستکهاینروشهانیززمانبروبرایبهینهسازینیازمند

تحقیقهستندودراغلبمواردبرایارقامموردنظرکاراییندارند.
بیانژنFLOWERING LOCUS T) FT(کهرمزکنندهیکپیامگلدهی

القای گلدهی توسط ویروس و کاربرد آن در تحقیقات و اصالح نباتات
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پیام ببخشد. سرعت را زایشی به رویشی مرحله از عبور میتواند است
آرابیدوپسیسشناختهشدهاستوتحقیقاتگستردهدر بهخوبیدر FT

پیامهای FT-like FTو گونههایمختلفگیاهینشانمیدهدکهژنهای
 TERMINAL.درونیومحیطیحاکمبرپدیدهگلدهیراهماهنگمیکنند
FLOWER1) TFL1(ازهمانخانوادهژنیFTوبازدارندهرقابتیFTاستو

درنتیجهتغییربیاناینژنهاوتعادلبینآنهاتعیینکنندهفازرشدیگیاه
وانتقالبهمرحلهزایشیاست.بیشبیانFTمعموالعبورازفازرویشی
بهفاززایشیراسرعتبخشیدهوگلدهیرانسبتبهدورههاینوریو
بهارهسازیمستقلمیکند.بیشبیانFTدردرختانیماننداکالیپتوسگلدهی
رابهراهانداختهوحاصلآنگلهایباروروگردههایزندهاست.لیکن
مانندسایرگیاهانتراریختهمیزانبیاندررخدادهایمختلفمتفاوتاست.
بابیاناینژندردرختاندیگرمانندسیب،پرتقالوآلونیزنتایجمشابهی
گلدهی به منجر درختان این در ژن این دائمی بیان است. شده حاصل

زودرسشدهاست.
استفادهازگیاهانتراریختهباگلدهیزودرس،اصالحدورهسریعیااصالح
FasTrackنامیدهشدهاستوبااستفادهازفنآوریانتخاببهکمکنشانگرها

)MAS(برایصفاتموردنظرهمراهاست.برایناساسیکوالدمهمتجاری
باانتقالیکژنFT-Like،بهیکوالدباگلدهیمداومتبدیلمیشود.این
الینباوالددیگردارایصفتمطلوبمانندمقاومتبهبیماریتالقیداده
میشود.چونژنانتقالیافتهبرایگلدهیبارزوهمیزیگوتاست،گیاهان
نتاجتفرقیافته،برایصفتگلدهیزودهنگاموصفتمطلوبواردشده
باکمکMASانتخابمیشوند.بدونانتظاربرایطیمرحلهرویشیاین
در desired recurrent parent برگرداننده/ مطلوب والد با میتوانند نتاج
دورههایکموبیشیکسالهتالقیبرگشتیدادهشوند.عالوهبرآن،صفات
بلوغهمانندکیفیتمیوهممکناستدرسالاولرشدبررسیشود.پساز
تکمیلتالقیهایموردنظر،ژنانتقالیافتهFTتفرقپیداکردهواصالحگر
فقطبایدمنتظرگذشتدورهرویشیبرایبررسیویژگیهایرقمحاصل
بماند.چوندرنهایتژنFTحذفمیشود،ژنوتیپنهاییتراریختنخواهد
بودوپذیرشسازمانهاینظارتیوعموممردمراتسهیلمینماید.لیکن
تسریعگلدهیازطریقبیشبیانژنمیتواندبهچنددلیلمشکلسازباشد.
نداشتهواغلب ازگونههاکارایی تراریختیدربسیاری روشهایمعمول
گونههایمهمزراعیدرایندستهقرارمیگیرندکهمیتواندمانعازپیشرفت
اصالحباشد.راهکاردیگراستفادهازناقلهایویروسیبرایانتقالژنهای
ارتولوگFTاست.اینروشکامالقابلیتاجراییدارد،چونمحصولژن
FTکهبهنام"فلوریژن"است،درآوندآبکشحرکتکردهوبهطورطبیعی

برماهیتمریستمتاثیرمیگذاردوویروسهانیزازآوندآبکشبرایایجاد
آلودگیهایسیستمیکاستفادهمیکنند.بنابراین،انتقالژنFTبایکناقل
ویروسیمیتواندازیکسودرجاینژنوازسویدیگرانتقالآن

رابهصورتسیستماتیکافزایشدهدکهاینپدیدهمنجربهالقایگلدهی
القایگلدهیازطریقویروسVIFنامیده انتقالاینتوالیبرای میشود.
شد.بهدلیلپیشرفتآلودگیویروسیدرگیاهکاملنیازیبهکشتبافت
وشرایطاستریلنیستوخطرایجادتغییراتسوماکلونالنیزوجودندارد.
بااستفادهازویروس باراینروشدرگیاهکدوبهکاررفتو نخستین
Zucchini Yellow MosaicژنFTمنتقلوگلدهیبدوننیازبهرژیمنوری

روزبلندالقاشدوVIFبهعنوانیکابزاراصالحیبنیانگذاشتهشد.ازاین
روشدرگیاهاندیگرمانندپنبه،سویا،سیبوپرتقالنیزاستفادهشدکهدر
سیبدانهرستهاپسازیکماهودرپرتقالبین4تا6ماهبهگلنشستند.
بااستفادهازفنآوریهایمبتنیبرویروسمیتواناطالعاتمفیدیرادر
زمینهفرآیندهایمعمولزیستیوزایشیدرگیاهانغیرمدلکهتحقیقاتدر
آنهاازطریقروشهایاستانداردژنتیکوزیستمولکولیبامشکلمواجه
است،بهدستآورد.روشVIFمیتواندروشیمفیدوکاربردیبرایمعرفی
ارقامجدیدوتسریعدررونداصالحدرطیفوسیعیازگیاهانیباشدکه
بامحدودیت باروشهایسنتی تولیدمثلطبیعیوسرعتاصالحآنها
روبرواست.اینروشمیتواندبرایاصالحگیاهانیباژنومبزرگ،پیچیده
ارقام استفادهشود.درگیاهسورگومکه نیشکروکاساوا مانند پلیپلوئید و
از بااستفاده نیازهاینوریمتفاوتدارند، مختلفدرآنزمانگلدهیو

روشVIFوتغییرزمانگلدهیدروالدهاارقامجدیدایجادنمود.
http://www.plantphysiol.org/content/17347/1/.full.pdf+html :منبع

شکل1:گیاهانتراریختهاکالیپتوسبیانکنندهژنAtFTکهباغلبهبر
فازرویشیبهمرحلهرشدزایشیواردشدهاند.A:اکالیپتوسوحشیکه
فقطدارایرشدرویشیدرمرحلهنونهالیاست.B:بیانژنAtFTتحت
کنترلپیشبر409Sکهمنجربهگلدهیزودهنگامشدهاست.پیکانها
غنچههایگلرادرراسشاخههانشانمیدهند.دربزرگنماییشکل

Bیکغنچهشکوفاشدهدیدهمیشود.
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تهیه نقشــه میکروبیوم خاک آفریقا
تهیه کننده: اکرم صادقی

یـکهزارکیسـهپالسـتیکیحاویخـاک،کهاز10کشـورمختلفشـامل
آفریقـایجنوبـی،نامیبیا،بوتسـوانا،زیمباوه،موزامبیک،زامبیـا،کنیا،اتیوپی،
نیجریهوسـاحلعاججمعآوریشـدهاسـاساولینتحقیـقجامعبرروی
زندگـیمیکروبـیپنهـاندرزیرصحـرایپهنـاورآفریقاراتشـکیلخواهد
 US(داد.بودجـهایـنپژوهـشتوسـطآژانـستوسـعهبینالمللـیآمریـکا
Agency for International Development: USAID(تامیـنشـدهاسـتکه

بـاحضورمجریانوهمکارانازکشـورهایمختلـفآفریقاییاجراخواهد
شـد.مدیـرانپـروژهآفریقاییمیکروبیولـوژیخاکامیدوارنـدکهاطالعات

پژوهـش ایـن از حاصـل
ارتقـاء بـه آینـده در
از کشـاورزیوحفاظـت
محیـطزیسـتوزراعـت
درمواجهـهباتغییراتآب
وهوایـیکمـککنـد.دان
کوانمدیـرمرکزاکولوژی
تحقیقـات و میکروبـی
دانشـگاه ژنومیکـس
پرتوریـایآفریقایجنوبی
اعتقـادداردکـهخاکهاو
سالمتآنهابرایزندگی
حیوانـات و انسـانها
حیاتـیهسـتند.برخـیاز

باکتریهـاوقارچهـاریشـهگیاهـانراکلونیـزهمیکنندوموجـبتحریک
رشـدگیاهـانمیشـوند.جمعیـتمتنـوعمیکروبهـایخـاکبـهتنظیـم
شـرایطجـویاکوسیسـتمکمـکمیکننـدوموجـبحفـظحاصلخیـزی
خـاکوپتانسـیلآنبـرایتولیدمحصوالتکشـاورزیمیشـوند.درحال
ماننـدمونسـانتوفراوردههـایحـاوی بیوتکنولـوژی حاضـرشـرکتهای
باکتریهـارابـرایارزیابـیقابلیـتآنهـادرافزایـشعملکـردمحصوالت
کشـاورزیبررسـیمیکنـد.تنوعوتعداددقیـقباکتریهـاوهمچنیندامنه
گسـتردگیجمعیتهـایباکتریایـیدرکرهزمیـنمتفاوتاسـتوهنوزبه
درسـتیمشـخصنیسـت.درمطالعهایکهتوسـطفییرر)Fierer(درسـال
2014درپـارکعمومـینیویـورکانجـامشـدهاسـت،مشـخصشـدکـه
اکثـرمیکروبهـایموجـوددرخـاکپارکمذکـور،جدیدهسـتند.بهنظر
ایـنپژوهشـگرکـهدردانشـگاهکلرادوبـررویمیکروبهـادرمحیطهای
مختلـففعالیـتمیکنـد"دانشمادرمـوردمیکروبیومخاکاندکاسـت"
درکمیکروبیـومخـاکوتاثیـرآنبرمحصوالتکشـاورزی،بویژهدرحال

حاضـر،بـهیکدیگـرمربـوطهسـتندزیـراجمعیتهـایمیکروبـیاحتماال
تحـتتاثیـرتغییراتآبوهواییقراردارنـد.هدفکوتاهمدتاینپروژه،
مطالعـهجامـعشـیمیومیکروبیولـوژیخـاکدرمناطـقوشـرایطاقلیمی
متفـاوتآفریقـااسـت.عـالوهبـرمطالعـاتمیکروبیومی،دادههـایآبو
هوایـی،توپوگرافـیومختصـاتزمینشناسـیحدود1000مـکانمختلف
نمونـهبرداریشـدهموردبررسـیقـرارمیگیرند.درهرنقطه،دانشـمندان
اطالعـاتمحیطـی،شـاملدمـاوارتفـاعازسـطحدریـاراثبـتمیکننـد.
همچنیـندرزمـاننمونهبـرداری،ازمحـلعکـسمیگیرنـد.هـرکشـور
روشهـای اسـاس بـر
مسـئولیت اسـتاندارد
خـود نمونههـای کیفیـت
در دارد. عهـده بـر را
مرحلـهبعـد،ازنمونههای
تهیـهشـدهمـادهوراثتییا
اسـتخراجمیشـود. DNA

سـپسقطعاتیکـهحاوی
اسـت خـاص توالیهـای
ونشـانگرباکتریایـیبودن
آنهاسـتتکثیـروسـپس
میشـود. توالـی تعییـن
پژوهشـگرانانتظـاردارند
کـهباایـنروشعالوهبر
ژنـومباکتریهـایشـناختهشـده،ژنـومباکتریهـایناشـناختهرانیـزپیدا
کننـد.درمرحلـهبعـدیایـنپروژهآنهـابدنبـالقارچهایخـاکخواهند
بـود.البتـهموانعـیماننـدتحریـمزیمبـاوهتوسـطآمریـکاوعـدمامـکان
اسـتفادهایـنکشـورازبودجـهایـنپـروژهنیـزدرراهایـنتحقیـقوجـود
دارد.ایـنپـروژهیـکقـدمکلیـدیدرراهنقشـهبـرداریتنـوعمیکروبیوم
خـاکوثبـتتنـوعزیسـتیپنهـاندرزیرزمیناسـت.ازنظریکزیسـت
شـناسمولکولـیگیاهـیدانمارکـی)خانـمسـیمونارادوتـوای(،اگـرچه
نتایـجایـنپـروژهخطـوطپایـهرابـرایمطالعـاتآتـیرسـممیکنـداما
تنهـادرکـیسـطحیازمیکروبیـومارائـهکـردهوالزماسـتکـهتوسـعه
پیـداکنـدوکامـلشـود.ایـندانشـمندزنخـودبـررویمطالعـاتعمیق
درمـوردچگونگـیبرهمکنـشگیاهـانوباکتریهـاکـهبـرایدرکنقش

میکروبهـادرسـالمتیگیـاهضـروریاسـت،متمرکـزشـدهاسـت.
Wild S. 2016. Nature, 539: 152. :منبع
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تراریــزش موفق گوجه فرنگی جهت کنترل هدفمند نرم شــدگی میوه 
تهیه کننده: پریسا کوباز

تولیـد نظـر از دنیـا در مهـم زراعـی محصـول چهارمیـن گوجهفرنگـی
جهانـیاسـتکـهارزشآنبـهبیـشاز50میلیـارددالرمیرسـد.ایـن
گیـاهبخشـیازرژیـمغذاییانسـانهاراشـاملمیشـودکهمنبعـیازمواد
معدنـی،ویتامینهـاوترکیبـاتفیتوشـیمیاییاسـت.اصالحگـرانگوجـه
فرنگـیبـاانجـامموتاسـیوندرژنrinکـهممانعـتکننـدهرسـیدگیمیوه
اسـت،بـرایافزایـشزمـاننگهـداریایـنگیـاهپسازبرداشـتاسـتفاده

نمودهانـد.میوههـایایـنهیبریـدرسـیدگیکندتـریدارند،امـااغلبعطر
وارزشغذایـیپایینتـریداشـتهورنگشـاننیـزکامـلنمیشـود.کنتـرل
هدفمنـدایـنژنمیتوانـدعـالوهبرداشـتنمانـدگاریبـاال،قابلیتحمل
ونقـلومقاومـتبـهبیمـاری،نتایـجمنفـیونامناسـبدرطعـم،رنـگ
وعطـرهـمنداشـتهباشـد.نـرمشـدندرگوجـهفرنگـیبـهدلیـلوجـود
تغییراتـیدرپلیسـاکاریدهایدیـوارهسـلولی،کاهـشدراتصـالسـلولبه
سـلولوتغییراتـیدرویژگیهـایکوتیکولـیایجـادمیشـود.بیشـتراز
50ژنسـاختمانیدرگوجـهفرنگـیشناسـایییـاپیشبینـیشـدهاسـت
کـهموجـبتغییـردرسـاختاردیـوارهونـرمشـدنمیـوهمیشـود.ازبیـن

آنهـا،پلیگاالکتورونـاز)PG(،پکتیـنمتیـلاسـتراز)PM(،بتاگاالکتانـازو
اکسپنسـین،کاندیداهـایمهمـیهسـتند،اگرچـهخامـوشکـردنآنهـادر
گیاهـانتراریختـهتغییـراتبسـیارکمـیدرسـاختاردیـوارهایجـادنمـوده
یـاکامـالبیتاثیـراسـت.درتحقیقـی،ازژنپکتاتلیـاز)PL(اسـتفادهشـده
)HG(اسـت.ایـنژنموجـبکاهشاتصـالپلیمرهـایهموگاالکتورونـان
درمحـلاتصـالسـلولهادرناحیـهغشـامیانیشـدهودرنهایـتمنجربه
تجزیـهپلیسـاکاریدهایپکتینـیدردیوارهونرمشـدنسـریعآنمیشـود
کـهنقـشاصلـیدرنرمشـدنمیـوهدارد.خاموشسـازیآنموجـبتغییر
دربافـتمیـوهمیشـودبـدوناینکـهتاثیـریبردیگـرجنبههایرسـیدگی
داشـتهباشـد.خامـوشکـردنژنکدکننـدهPLدرتـوتفرنگیبااسـتفاده
ازروشآنتیسـنس،موجـبکاهـشنرمشـدنمیوهمیشـود.نقـشاینژن
درگوجـهفرنگـیبـهدلیـلعـدمموفقیـتدرتعییـنفعالیـتایـنآنزیمتا
بـهحـالمـوردبررسـیقـرارنگرفتـهاسـت.نتایـجخاموشسـازیاینژن
درایـنتحقیـقموجـبافزایـشمانـدگاریگوجـهفرنگـیبـه14روزدر
دمـای20درجهسلسـیوسشـدهاسـت.اینخاموشـیتاثیـریرویمیزان
عملکـرد،وزن،تولیـداتیلـن،رنـگ،میـزانمتابولیتهـا،رنگ،عطـر،طعم
ومـوادمحلـولدیگردرمقایسـهباکنترلنداشـتهاسـت.خاموشـیاینژن
موجـبافزایـشبیـانژنهـایدخیـلدرتنظیمنمـوکوتیکولـیواپیدرمی
میشـودهرچنـدکـهمیـزانمـومدرکوتیکـولگیاهـانتراریختـهوکنتـرل
تفـاوتمعنـیداریبـاهـمندارند.درواقـعایـنیافتههانشـاندادکهبرای
اولیـنبـار،کنتـرلهدفمندگوجهفرنگـی،موجبافزایشمانـدگاریبدون

تاثیـرمنفیشـدهاسـت.

منبع:
Uluisik S. et al., 2016. Genetic improvement of tomato by targeted 
control of fruit softening. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.3602

شـکل1-تاثیرخامـوشسـازیژنPLدرکاهشنرمشـدگیدرگوجه
فرنگی)راسـت(درمقایسـهبـاکنترل)چپ(
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فرم اشتراک خبرنامه
شغل: 	 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

فـرم ایـن	 بـا	 مطابـق	 را	 خـود	 مشـخصات	 کشـاورزی،	 بیوتکنولـوژی	 پژوهشـکده	 خبرنامـه	 دریافـت	 بـه	 تمایـل	 درصـورت	 اسـت	 خواهشـمند	

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج		عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.



افزایش بهرهوری آب با اسـتفاده از گیاهان دارای متابولیزم اسـیدی کراسوالسه
تهیه کننده: مرتضی خان احمدی

فتوسنتزبهروش"متابولیزماسیدیکراسوالسه"کهبهاختصار)CAM(نامیده
میشود،ابتدادرگیاهانخانوادهکراسوالسهبررسیشدهویکمسیرتثبیت
کربنتکاملیافتهدربرخیازگیاهانبرایسازگاریباشرایطخشکاست.در
اینگیاهانروزنههایهواییبرگهادرروزبرایکاهشتبخیربسته،ولیدر
شببرایجذبدیاکسیدکربنبازمیباشند.دیاکسیدکربنتثبیتشدهدر
شبدرترکیبیچهارکربنهبهناماسیدمالیکتثبیتشدهودرواکوئلهاذخیره
آزادسازی با و یافته انتقال کلروپالستها به مالیک اسید روز، در میشود.
دیاکسیدکربنتثبیتشده،درفرآیندفتوسنتزوتولیدهیدراتهایکربن
مشارکتمینمایدوبهدلیلتجمعدیاکسیدکربندراطرافآنزیمروبیسکو،
راندمانفتوسنتزافزایشمییابد.درشرایطیکسانبازدهمصرفآبدرگیاهان
دارندهاینروشفتوسنتزششبرابرگیاهانC3وسهبرابرگیاهانC4است.

افزایشجمعیت،تغییراقلیموبحرانکمبودمنابعآبتوجهدانشمندانرابهبهرهگیری
ازقابلیتهایایننوعمتابولیزموگیاهاندارندهآنجلبنمودهاست.برخیاز
گیاهانمبتنیبرفتوسنتزبهروشمتابولیزماسیدیکراسوالسهازقبیلآناناس،انجیر
هندیوآگاو)گیاهخنجری(بصورتمرسومدرتغذیهانسانودامونیزنساجی،
داروسازیوسوختمورداستفادهبودهاندوارقاممنتشرهازعملکردباالیآنها
نشانگرپتانسیلمطلوباینگیاهانبرایتولیدزیستتودهدرشرایطنیمهخشک

واراضیکشاورزیتخریبشده
است.یکبررسینشاندادهکه
تولیدبیوانرژیبرمبنایآگاودر
باذرتراندمانباالترو مقایسه
تولیدگازهایگلخانهایبهمراتب
بههرحال، کمترخواهدداشت.
در متنوع مزرعهای آزمایشهای
آب، کیفیت و کمیت برگیرنده
تنوع و بیماریها، و آفات کود،
بیولوژیکیوتحلیلنتایجحاصل
باکمکمدلهایارزیابیمنابعو
نیزبرآورداثراتزیستمحیطی
کشتاینگیاهانضرورتدارد.

درسال2013یکمدلدینامیکسیستمیبرایگیاهانموردبحثارائهشده
کهمحدودیتهایفیزیولوژیکیوبیوشیمیاییرالحاظنمودهوقابلیتافزودن
معادالتشبکههایتنظیمبیانژنیومتابولیکیدرآنوجوددارد.دراینصورت
ازاینمدلمیتوانبرایایجادارتباطبینسرعترشدگیاهوتثبیتکربنبامکانیزم

متابولیزماسیدیکراسوالسهبهرهگرفت.
چنددلیلبرایامکانایجادقابلیتفتوسنتز،بهروشمتابولیزماسیدکراسوالیی

درگیاهانC3وC4ازطریقمهندسیمتابولیزمارائهشدهاست:1-گیاهان
دارایاینروشفتوسنتزازگیاهانC3تکاملیافتهاند2-گیاهانیوجوددارند
کهامکاناتژنتیکیهردوروشفتوسنتزدرآنهاوجودداردوتنشخشکییا
شوریباعثالقایفعالشدنروشمتابولیزماسیدیکراسوالسهدرآنهامیشود.
اینپدیدهعدموجودناسازگاریدرمتابولیزمسلولیایندوروشراتاییدمیکند
3-متابولیزمموردبحثیکمکانیزمافزایشغلظتکربنتکسلولیاستوبه
همکاریبینسلولهایتمایزیافتهمختلفنیازندارد4-سازوکارتثبیتدی
اکسیدکربندرگیاهاناسیدیکراسوالسهشباهتزیادیباگیاهانC4داردبااین
تفاوتکهدرگیاهانC4محلفعالیتدوآنزیمفسفواینولپیروواتکربوکسیالز
وریبولوزبیفسفاتکربوکسیالز،متفاوتاستولیدرگیاهاندارایمتابولیزم

اسیدیکراسوالسه،زمانفعالیتایندوآنزیمتفاوتدارد.
این مهندسی نیز و گیاهان این عملکرد ارزیابی برای زیادی پژوهشهای
مسیرفتوسنتزبهداخلگیاهانزراعیمهمدرجریاناستوسرمایهگذاری
بهخدمتگرفتن برای زیادیخواهدداشت. بازگشت پژوهشها این در
از آگاهی فتوسنتز، مسیر این مبنای بر گیاهان مهندسی نیز و قابلیت این
مزبور گیاهان تنظیمی مکانیزمهای و ژنومیک ویژگیهای تکامل، روند
ضرورتدارد.همچنینآزمایشهایمزرعهایومدلهایپیشگوییکننده
آنها عملکرد ارزیابی برای
روشهای توسعه و بوده الزم
سینتتیک بیولوژی در جدید
)synthetic biology(برایانجام
است. نیاز مورد مهندسی این
برای کاندید گیاهان، اول دسته
با C3 گیاهان ژنتیک مهندسی
نیازآبیباالواهمیتغذاییزیاد
ازقبیلبرنجبودهودرصورت
موفقیتگیاهانC4شاملذرت
قرار مهندسی مورد سورگوم و

خواهندگرفت.
یک موضوع اهمیت به توجه با
پروژهپژوهشیبینالمللیبامشارکتچنددانشگاهومرکزپژوهشیمعتبردر
دستاجراست.تارنمایاینپروژهبهنشانيhttp://cambiodesign.orgنقشهراه

پژوهشخودرامنتشرنمودهاست)شکل1(.
منبع

A roadmap for research on crassulacean acid metabolism )CAM) 
to enhance sustainable food and bio-energy production in a 

hotter, drier world. New Phytologist (2015) 207: 491–504.

شکل 1: نقشه راه تحقیقات متابولیسم اسیدی کراسوالسه
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خط شناســهگذاری DNA ، روشی جدید و ساده برای شناســایی و کشف گونههای جدید
تهیه کننده: عادله رافضی

خـطشناسـهگذاری)DNA barcoding(عبـارتاسـتازاسـتفادهازیـک
توالـیکوتـاهازیکمنطقهاسـتانداردژنومجهتکمکبهتشـخیص،تمایز
گونههـاوتخصیـصدادننمونههـابـهگونههـایشـناختهشـدهیـاجدید.
خـطشناسـهگذاریروشـیکامـاًلجدیـددرزمینـهمطالعاتتاکسـونومی،
سیسـتماتیکوتنـوعزیسـتیموجوداتمختلفمیباشـد.ایـنعلمجدید
درطبقهبنـدیسـریع،دقیـقومطمئـنگونههـایمتنـوعموجـوداتزنـده
ومهـمازنظـراقتصـادی،پزشـکیوکشـاورزیدارایاهمیـتمیباشـد.
بارکـدجانـدارانکاربردهـایمختلـفدارد:شناسـاییگونـهگیـاهفقـطبـا
اسـتفادهازذرهـایبـرگ،سـاقهیابخشهـایدیگـربینیازازگلیـامیوه،
شناسـاییالروحشـراتکهنسـبتبهحشـراتبالغویژگیافتراقیاندکی
دارنـد،شناسـاییرژیـمغذایـیجانورانبـابررسـیمحتویـاترودهآنها،
شناسـاییمحصـوالتتجـاری،ماننـدمکملهـایغذایی،داروهـایگیاهی
وغیـره،سـرعتبخشـیدنبـهمطالعـاتتنـوعزیسـتیوشـناختهرچـه
سـریعترمیلیونهـاگونـهناشـناخته،شناسـاییپشـههایناقـلبیماریهـای
عفونـی،تشـخیصنـوعگوشـتدررسـتورانها،تشـخیصنـوعآفتهای
کشـاورزیوباغـداری،تشـخیصبیماریهـایقارچـیوناشـیازتـک
سـلولها،ماننـدماالریـا،شناسـایینمونههایـیکـهدرموزههـادرانتظـار

شناسـاییاندواطمینـانازنـوعتغذیـهدامها.
گروه و هبرت توسط 2003 سال در بار اولین DNA Barcoding مفهوم
تحقیقاتیاشازدانشگاهگوالفواردعرصهجامعهعلمیشد.هبرتدرمقاله
خودتحتعنوانشناساییزیستشناختیبااستفادهازشناساگرمولکولی

)DNA Barcoding (Biological identifications through DNA barcodes

سیسـتمینویـنرابـرایشـناختوشناسـاییگونههابـااسـتفادهازبخش
کوچکـیازDNAبـهعنـوانبخـشاسـتانداردژنـومتعریـفکـرد.توالـی
DNAدرایـنروشمیتوانـددرشناسـاییگونههـایمختلـفبـههمـان

طریقـیعمـلکنـدکـهنوارهـایبارکـدUPCدرفروشـگاههابـهشناسـایی
کاالهـایمصرفـیکمـکمیکننـد.ناحیـهژنـیکـهبـرایشناسـاییمـورد
اسـتفادهقـرارمیگیـرد،ناحیـه648نوکلئوتیدیدرژنسـیتوکروماکسـیداز
)Co1(میتوکندریمیباشـدکهدرسـالهایگذشـتهدرشناسـاییپرندگان،
پروانههـا،ماهیـان،حشـراتوانگلهـابسـیارموثربودهاسـت)شـکل1(.
مزیتعمدهاسـتفادهازCo1،فراهمآوردناطالعاتکافیبرایشناسـاییو
جدایـیگونههـاینزدیک،علیرغمکوتاهـیاینبخـشازژنمیتوکندریایی
وتعیینتوالیسـریعوارزانآناسـت.Co1درشناسـاییگروههایگیاهی
کاربـردزیـادینداشـتهاسـتچراکهسـرعتموتاسـیونکندتریرانشـان
میدهـد،بنابرایـندوژنmatKوrbcLکلروپالسـتبـهعنـوانژنهـای
کاندیـدبـرایبارکـدگیاهـانمعرفـیشـدهاند.شناسـاییگونههابر

اسـاسشناسـاگرمولکولـیازنمونهگیـریآغـازمیشـود.ایـننمونههـااز
منابـعمختلفـیتامیـنمیشـوندکـهموضـوعشناسـاییبـهعنـوانپرسـش
اصلـیمطـرحمیشـود.نمونههـایمـوردسـوالمیتوانندشـاملنمونههای
بافـتخـون،عضلـه،پـر،مـوویـاهـربافتمشـکوکموردسـوالباشـد.
حتـینمونههـایمـوردسـوالمیتواننـدازنمونههـایمـوزهتاریـخطبیعی
یـاهرباریومهـابـاقدمتزیـادگرفتهشـدهباشـند.درمرحلهآزمایشـگاهی،
تکنسـینهایآزمایشـگاهیبـااسـتفادهازبخـشکوچکـیازایـنبافتهـا،
DNAرااسـتخراجنمـودهوپـسازجداسـازیبخـشبارکـدوتکثیـرآن

درطـیمرحلـهPCRنهایتـاتعییـنتوالـیمیشـود.تعییـنتوالـی،شـامل
مجموعـهایازنوکلئوتیدهـایآدنیـن)A(،گوانیـن)G(،سـیتوزین)C(،و
تیمیـن)T(میباشـدکـهتصویرنـواربارکدآنهابـهصورتزیـرخواهدبود.
CCTATACCTAATCTTCGGAGCATGAGCGGGCATGGTAGGC

پـسازتهیـهبارکد،اطالعـاتمیتوانـددربانکهایاطالعاتـیذخیرهوبه
عنـوانکتابخانـهمرجـعبرایشناسـاییگونههایمجهولمورداسـتفادهقرار
گیـرد.یکـیازدشـواریهاییکـهزیستشناسـانهنـگامکاربـاموجودات
زنـدهبـاآندسـتبـهگریبـانهسـتند،شناسـاییگونهاسـت.تعییـنگونه
حتـیبـرایزیستشناسـانخبـرهوکارکشـتههـمآسـاننیسـتوروندی
طوالنـیداردوبـهعـالوه،چـونمعموالًحـدومرزگونهمبهمونامشـخص
اسـت،معلـومنیسـتکـهواقعـااعضـایگونهمـوردمطالعـهخـودهمهبه
یـکگونـهتعلـقدارنـدیـاازچنـدگونـهنزدیکبـههمیـابهاصطـالحاز
چنـدگونـهپنهـانتشـکیلشـدهاند.بـهعنـوانمثـال،پروانـهجهنـدهکهدر
شـمالغربـیکاسـتاریکازندگیمیکند،درواقعشـامل3تـا10گونهپنهان

است.
شناسـاییوردهبنـدیگونههـااززمـانکارللینـهدرحـدود250سـالپیش
تـاسـالهایاخیـربـدونتغییروبیشـتربـااسـتفادهازصفـاتوویژگیهای
ریختشناسـیماننـدرنـگ،شـکلورفتارموجـوداتزندهانجاممیشـد.اما
چنـددههاسـتکهبااسـتفادهازاطالعـاتمولکولیوژنتیکبـرایردهبندی
گونههااسـتفادهمیشـود،اگرچهروشهایکالسـیکوجدیدبرایدسـتیابی
بـهاطالعـاتژنتیکبسـیاروقتگیراسـت.حدود30سـالپیـشکارلوسبا
اسـتفادهازتنـوعتوالیهـایRNAریبوزومـی)rRNA(فرمانـروآرکیهـارااز
پروکاریوتهـاجداوسـاختاردرخـتزندگیرااصالحکرد.اونشـانگرهای
مولکولـیماننـدآلوزایمهـا،rRNAوmtDNAvageراعمـالبـهسیسـتماتیک
مولکولـیواردکـرد.چنـدسـالپیـش،یکـیاززیستشناسـانکـهازرونـد
نامناسـبشناسـاییوردهبنـدیموجـوداتبـهتنـگآمـدهبـودوبـهدنبـال
روشـیآسـانتربـرایسـروسـاماندادنبـهموجـوداتزنـدهپرشـمارورو
بـهفزونـیوراهیبـرایخالصیازاینوضعیتمیگشـت،درفروشـگاهی 30
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مشـغولخریـدبود.اومشـاهدهکـردکهکارکنانفروشـگاهمیتواننـددریک
چشـمبـههـمزدنوفقـطبـااسـتفادهازمجموعههایـیازخطـوطنـازکو
ضخیـمکـهرویبـرچسـبهاییبـهاجنـاسفروشـگاهنصـبشـدهاندو
بارکـد)خـطشناسـه(نامیـدهمیشـوند،بـهاطالعـاتبسـیاریدرمـوردهر
کاالدسـتیابند.اوشـگفتزدهباخوداندیشـید:"چرامازیستشناسـاناز
ایـننوآوریاسـتفادهنکنیـموباکاربردچهـارنوکلئوتیدمختلـفموجوددر
DNAبـرایخیـلعظیـمموجـوداتزنـدهکرهزمینبرچسـبتهیـهنکنیم؟

امـاکاربـهآسـانیآنچـهدرابتـداتصـورمیرفت،نبـود.بایدقطعـهکوچکی
ازDNAرایافـتکـهدرهمـهموجـوداتزندهوجودداشـتهباشـدودرعین
حـالخـاصهـرگونهباشـد،یعنـیدرگونههایمختلـفمتفاوتباشـد،به
نحـویکـهبـاکمکآنبتـوانهمهگونههـاراازهمتفکیککردوتشـخیص
داد.هـدفآنبـودکـههرکـسکـهبهشناسـاییموجودیزنـدهنیـازدارد،از
دانشـجوییکـهبراینمونههـایزندهبهنوککوهرفتهاسـتتاپژوهشـگری
کـهدرآزمایشـگاهدرحـالمطالعـهموجودیزندهاسـت،بایدبتواننـدباقرار
دادنذرهـایانـدکازبافتهایـیماننـدمویپسـتانداریاپایحشـرهدرزیر
دسـتگاهبارکدخـوان،بـااطمینـانآنراشناسـاییکنـدوبهعـالوه،اطالعات
موجـوددربـارهآنرابدسـتآوردمانندکاریکهدرفروشـگاههابابرچسـب
هـایبارکـددارمیشـود)شـکل2(.باایـنروشمیتواننهفقـطدرباره1/7
میلیـونگونـهایکـهشناسـاییشـدهاند،بلکـهبـرایمیلیونهاگونهکـههنوز
ناشـناختهماندهانـدوپنهـانازچشـممـادرحـالزنگـیبـرکـرهخاکیانـد،
بـهطـورنامحـدودبارکـدتهیهکـرد.بـرآوردهشـدنایـنآرزونخسـتینکار
پیـداکـردنقطعـهایازDNAبـودکـهبـهانـدازهکافـیبلندباشـدکـهبتواند
خصوصیـاتهـرگونـهرامتمایزکندودرعیـنحالبهاندازهایکوتاهباشـد
کـهکارکـردنبـاآنحتیاالمکانآسـانباشـد.پسازمدتیکوشـشوخطا،
قطعـهایازیـکژنمییتوکندریایـیبـرایایـنکاردرجانورانشناسـاییوبه
عنواننشـانگریاسـتانداردمعرفیشـد.DNAمیتوکندریاییبهاینعلتبرای
ایـنکارمناسـباسـتکـهتفـاوتتوالـیآندرگونههایمختلفبیشـتراز
DNAهسـتهایاسـت.بهعالوه،DNAمیتوکندریاییفراوانترازDNAهستهای

اسـتوبنابرایـن،بـهویـژهازنمونههـایکوچـکیاتجزیهشـده،آسـانتربه
دسـتمیآیـد.اینژناسـتانداردباعثفعالیـتزیرواحد1آنزیمسـیتوکروم
Cاکسـیداز،یـابـهاختصارCO1میشـود.منطقهایازایـنژنکهبرایتعیین
بارکـددرنظـرگرفتهشـد،بـهاندازهایکوتاهاسـتکـهتوالیجفـتبازهای
نوکلئیـکاسـیدهایآنرامیتـوانبـایکبـارخواندنبادسـتگاهبارکدخوان
رمزگشـاییکرد.اینمنطقهبسـیارکوچکدرهمهسـلولهاوجودداردودر
گونههـایمختلـفبـهانـدازهایمتنوعاسـتکـهمیتواندگونهراتشـخیص
دهـد.بارکـدCO1فقـط648جفتبازاسـت.پژوهشـگرانبـرایآنکهاین
برچسـبکوچـکDNAرابیازماینـد،وبـهقابلیـتآنبرایتفکیـکگونهها
مطمئـنشـوند،بارکدهـایCO1راازگروههایمختلفجانوری،ازخشـکی

CO1ودریـا،ازقطبهـاتااسـتواآزمودندوبهایننتیجهرسـیدندکـهبارکد
بـهتنهایـیظرفیـتداردتادرحـدود98درصـدازگونههایجانـوریرادر
تاکسـونهایمختلـفشناسـاییکنـد.درسـال2009پیشـنهادشـدکهچون
تنـوعژنسـیتوکرومCاکسـیدازدرگیاهـاننسـبتبـهجانورانبسـیاراندک
اسـت،برایگیاهانازدوژنکلروپالسـتیrbcLوmatKاستفادهشود.دومین
قـدمپـسازتعییـنبارکد،ایجـادکتابخانـهایازاینقطعههابهعنـوانمرجع
بـودکـههویتگونههـایموجـوددرآنقبالتاییدشـدهباشـند.روشایجاد
کتابخانـهبسـیارسـادهبود:هرکـسکهنمونـهDNAراازنمونـهایازبافتبه
دسـتآوردهاسـت،توالـیجفـتبازهـایبارکـدراشناسـاییواطالعاترا
بـهپایـگاهدادههاباعنوان"سیسـتمبارکـددادههایحیاتی"یاBOLDارسـال
وثبـتمیکنـد.درایـنپایـگاهتاکنـون)مهرمـاه1390(،1372896ورودیاز
بیـشاز113606گونـهجانوریبامدخلهایفشـردهازپرنـدگان،ماهیهاو
پروانههـاوجـوددارد.هـریکازاینمدخلهاشـاملنامگونـه،توالیبارکد،
محـلجمـعآورینمونـه،پیونـدبـهنمونهمسـتند،عکـسودیگـردادههای
زیسـتیاسـت.کنسرسـیومبارکـدزندگیدرسـال2005تاسـیسشـدهتابا
هماهنگـیمجموعـه،کوشـشهابـهگسـترشایـنکتابخانـهتراکمـیکمک
کنـد.ایـنپـروژهقـراربودتاسـال2012،تعدادپنـجمیلیوننمونـهرااز500

هـزارگونهبارکـدکند.

شکل1:ژنسیتوکروماکسیداز1میتوکندریایی

شکل2:دستگاهبارکدخوانپیشنهادیبرایتشخیصگونهها
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تهیه اطلس پروتئومی برای شـناخت مکانیسـم تثبیت ازت و اثرات متقابل باکتریهای ریزوبیوم با یونجه
تهیه کننده: پریسا کوباز

لگومهـابـهدلیـلافزایـشغنـاینیتـروژنخـاکونیـازکـمکـودیاز
میشـوند. محسـوب کشـاورزی سیسـتمهای بـرای بنیـادی اجـزای
همزیسـتیبیـنایـنگیاهـانبـاباکتریهـایتثبیتکننـدهنیتـروژنخاک
کـه اوجمیرسـد بـه ریشـه نمـوگرهکهـای زمـان در )ریزوبیومهـا(
درآنریزوبیـا،نیتـروژنجـوراتثبیـتوآنرابـهگیـاهمیزبـانانتقـال
میدهـد.مطالعـاتوسـیعیدربـارهسـازوکارمولکولـیهمزیسـتیبیـن
گیـاهمـدلMedicago traculataویکـیازشـناختهشـدهترینگونههـای
ریزوبیومـیبـهنامSinorhizobium meliotiانجامشـدهاسـت.اخیراآنالیز
ترانسـکریپتومبسـیارگسـتردهایبـرایارزیابـیبیانژنهایخـاصاندام
بـهویـژهدرطـیرشـددانـهوتوسـعهگرهـکانجامشـدهاسـت.تعیین
توالـیM. tranculataنیـزبـازهبزرگـیازژنهـارابرایاینگیـاهمعرفی
کـردهاسـت.درتحقیقـی،اطلسپروتئومـیازاینگیاهمدلوهمزیسـت
آنتوصیـفشـدهاسـتکـهشـاملبیـشاز23هـزارپروتئیـن)19680
ازمیزبـانو3334ریزوبیـوم(،20هـزارجایـگاهفسفریالسـیونو700
جایـگاهاسـتیلهشـدناسـیدآمینـهلیزیـنمیباشـد.بـهمنظورگـردآوری

،M. tranculata ازگیـاه پروتئینـیوسـیع یـکپروفایـل
انـدامگل،مریسـتمراسـی)جوانه(، نمونـهبـرداریاز7
بـرگ،سـاقه،ریشـه،دانـهوگرهـکمـوردآنالیـزقـرار
M. tranculataگرفـت.درنهایـتمجموعهایازپروتئـوم
شناسـاییشـدهوزیرمجموعـهایازپروتئینهایـیکـهبه
شـدهاند تعریـف میشـوند، تنظیـم انـدام توسـط ویـژه
و انـدام بـه وابسـته فرایندهـای همچنیـن )شـکل1(.
عملکردهـایاولیـهبرایبرخـیازپروتئینهایناشـناخته
تعییـنشـدهاسـت.درنهایـتشـبکهتنظیمـیوابسـتهبه
همزیسـتیتنظیـمشـدهومراحـلپیـشبینیشـدهازبیان
فاکتورهـایمیزبـانوعوامـلهمزیسـتیآنهـاشناسـایی
شـدهاند.درایـنتحقیـقیـکپروتئیـنمتصـلشـوندهبه
کالمادولیـنشناسـاییشدهاسـتکـهتنظیـمکننـدهکلیدی
درمیزبـانبـودهونقـشعمـدهایدراهـدافمـوردتاثیر
فاکتـورمیزبـان)پپتیدهـایفعـالزیسـتی(ایفـامیکنـد.
ایـنفاکتورهـاکنترلکننـدهبیانژندرگیاهانهمزیسـت
کینازهـای و سـرین/ترئونین کینـاز چندیـن میباشـند.
وابسـتهبـهدیـواره6تـاازHub10شـبکههایزیسـتیرا
پـرمیکننـدکهشـایدمهمتریـنآنهـاپروتئینهـایمتصل
بـهکالمادولیـنهسـتند.افزایـشبیـانایـنپروتئینهـا
ماننـد همزیسـتی در موثـر اصلـی ژنهـای بـا

)NCR(لگهموگلوبیـن،پپتیدهـایغنـیازسیسـتئینمخصـوصگرهـک
وپروتئینهـایمتصـلشـوندهبـهکلسـیمهمـراهمیشـود.پروتئینهـای
متصـلبـهکالمادولیـنبـهدلیلاسـتیلهشـدندرناحیـه-Nترمینـالقبال
شناسـایینشـدهبودنـد.عـالوهبـرپروتئینهـایذکـرشـده،پپتیدهـای
دیگـریشناسـاییشـدهاندکـهکوچکتراز20آمینواسـیدهسـتندونقش
اصلـیدرنمـو،ارتبـاطسـلولبـهسـلول،پاسـخبـهایمنـیوهمزیسـتی
دارنـد.آنهـاشـاملچندینگـروهپپتیدیمتفاوتهسـتندکـهازبرشدر
ناحیـه-Nترمینـالسـیگنالپپتیدهاازیـکمحصولژنیکاملبهوسـیله
سـیگنالپپتیدازهـاحاصلمیشـوند.بهرهبـرداریازاینمنابـعپروتئومی،
راهرابـرایمهندسـیغـالتوشـرکایمیکروبـیبـرایتولیـدوتوسـعه

پایـداردرکشـاورزی،همـوارمیسـازد.
منبع:

Marx et al., 2016. A proteomic atlas of the legume Medicago 
truncatula and its nitrogen-fixing endosymbiont Sinorhizobium 
meliloti. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.3681

شکل1-تعیینتوالیعمیقپروتئومبرایتعیینپروتئینهایویژهانداموتغییراتپس
ازترجمه. (a,b(نقشههایپروتئومیکهنمایشگرشباهتهاوتفاوتهایپروتئینهای
خاصاندامدرهفتانداممریستمراسی،جوانه،ریشه،ساقه،برگ،بذروگرهکهای
14،10و28روزپسازتلقیحاست)a(وریزوبیومگرهک)10،14و28روزپس
است شده مشخص Heat map صورت به اندام هر پروتئینهای تعداد آلودگی(. از
گرادیانرنگدرهرHeat mapواتصاالتوابستهبهآننشاندهندهتعدادپروتئینهای
شناساییشدهتوسطهرانداماستوکمرنگترینناحیهسبزنشاندهندهپروتئینهای
اندامبهوسیلههیستوگرامهایمشکینشانداده اصلیاست.فراوانیپروتئینهایهر
شدهاست.پروتئینهایخاصهراندام،جایگاهفسفریالسیونواستیلهشدنلیزینبا
هیستوگرامهایقرمز،آبیوبنفشبهترتیبنشاندادهشدهاست.طولهرمیله،نشان

دهندهاختصاصیبودناینپروتئینبرایانداماست.
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استرپتومایسسهای کاوشگر: گامی جدید به سمت کشاورزی پایدار
تهیه کننده: اکرم صادقی

آنتـی اکثـر باکتریهـایغالـبخـاکوتولیـدکننـده استرپتومایسـسها
بیوتیکهـاهسـتند.چرخـهزندگیاینباکتریهاشـاملسـهمرحلـه:تولید
میسـلیومیـارشـتههایرویشـی،میسـلیومهایهوایـیودرمرحلـهآخـر
زنجیـرهاسـپوراسـت.ازآنجـاکـهدرهـریـکازایـنمراحـلترکیبات
ثانویـهخاصـیکـهارزشـمندهسـتندتولیدمیشـود،شناسـاییوحفظاین

مراحـلدرصنعـتاهمیـتزیـادیدارد.خانـممـاریالیـوتازدانشـگاه
مـکمسـترهامیلتـونکانـاداوهمکارانـشاخیـراآزمایـشجالبـیبرروی
ایـنباکتریهـاانجـامدادنـد.آنهـااسترپتومایسـسونزوئـالراهمـراهبـا
مخمـرنانوایـی)ساکارومایسـسسـرویزیه(داخلیکپلیتکشـتکردند.
نتایـجاینبررسـی14روزهنشـاندادکهباکتریرشـتههایبدونانشـعابی
تولیـدمیکنـدکـهبـهسـرعتبـررویسـطوحوموانـعمختلـفپخـش
میشـوند.اینمدلازرشـدوتوسـعهدرچرخهزندگیاسترپتومایسـسها
پیـشازایـنکمترمشـاهدهشـدهبـود.پژوهشـگرانایـنرشـتههایبدون
انشـعابیـاسـلولهایدارایحرکـتراکاوشـگرنامیدنـد.یکـیازدالیل
رشـدکاوشـگرانهاسترپتومایسـستغییرترکیبمحیطکشـتتوسطمخمر

)قارچ(اسـت.اینتغییراتبیشـترشـاملکاهشگلوکزوافزایشاسـیدیته
واسـطه بـه را کاوشـگرانه رفتـار ایـن قادرنـد استرپتومایسـسها اسـت.
ترکیبـاتفـراربـادیگراسترپتومایسـسهاکـهازنظرفیزیکیجداهسـتند،
بـهاشـتراکبگذارنـد.ایننتایجروشـنکردکـهاینتقابلبینسلسـلهای
)پروکاریوتهـاویوکاریوتهـا(میتوانـدمنبـعرفتارهـایتوسـعهبخـش
جدیـددرباکتریهـاباشـد.همانطـورکـهدراینجـانیـزموجـبانحـراف
استرپتومایسـسازمسـیررشـدوتوسـعهسـنتیوشـناختهشـدهخودشد.
ایـنمطالعـهمدارکـیرادالبـرنقـشترکیبـاتفـراربـهعنـوانسـیگنال
)پیـامرسـان(ارتباطـیدوربـردکـهقادراسـتباکتریهـایدرحـالتکثیر
راازنظـرمورفولـوژیتغییـردهد،فراهمکـرد.درحالتطبیعـیدرخاک،
کاهـشگلوکـزاسترپتومایسـسهارابهسـمتریشـهگیاهانکهترشـحات
خارجـیحـاویمـوادمغـذیدارنـدجـذبمیکننـد.سـفرایـنباکتریها
بهسـمتریشـهگیاهـانوکلونیـزهکردنآنهـااحتماالبرعهدهسـلولهای
کاوشـگراسـت.تحریـکاسترپتومایسـسهایمحـرکرشـدگیاهـیکهبا
تولیـدموادیماننداکسـینموجبافزایشتوسـعهریشـهگیاهانمیشـوند
بـرایحرکـتسـریعتربـهسـمتریشـهازطریـقتغییـرمیسـلیومهای
رویشـیبهکاوشـگرکهمسـیرهایژنتیکـیآننیزتاحدودیتوسـطگروه
خانـمالیـوتشناسـاییشـدهمیتوانـدگامـیموثـردرراهافزایـشتاثیـر
مثبـتاسترپتومایسـسهایمفیـدبـرگیاهـانوگامـیامیدبخـشدرجهت

کشـاورزیپایـداروکاهـشمصرفکودهایشـیمیاییباشـد.
منابع:

Stephanie E Jones, Louis Ho, Christiaan A Rees, Jane E Hill, Justin R 
Nodwell, Marie A Elliot. 2017. Streptomyces exploration is triggered 
by fungal interactions and volatile signals. eLife 6, e21738 (2017)
Nature: Research Highlights, Microbiology  
Bacterial explorers move fast, Nature 541, 136 (12 January 2017) 
doi:10.1038541136/a

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

33

شماره پنجم٬ فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی



بهکارگیری پوششهای نانویی بر مبنای اکسید آهن برای تصفیه آب
تهیه کننده: الهه معتمدی

نانـوذراتهیدروکسـیدآهـن برمبنـای قیمـت ارزان اخیـراپوشـشهایی
فرآینـدسـاده از اسـتفاده بـا راحتـی بـه کـه FeOOHطراحـیشـدهاند

غوطـهوریدرآبهـایآلـودهمیتواننـدآلودگیهاراحتـیدرغلظتهای
بسـیاربـاالحـذفنماینـد.یـکتیـمتحقیقاتـیوابسـتهبـهآژانـسعلوم،
فنـآوریوتحقیقـاتسـنگاپور)ASTAR(بـهتازگـییـکروشسـاده،
ارزانودوسـتدارمحیـطزیسـتکـهقابـلاجـرادرمقیـاسانبـوهودر
شـرایطمحیطـیمعمولـیاسـترابـرمبنـایاسـتفادهازنانوجاذبهـای
هیدروکسـیدآهنبـرایتصفیـهآبارائـهکردهانـد.درروشهایسـنتی،از
زغـالفعـالبهعنـوانجاذببرایحـذفآالیندههـایآب)رنگهـا،مواد
آلـیوفلزاتسـنگین(اسـتفادهمیشـود.نانـوذراتهیدروکسـیدآهنیک
جایگزیـنمناسـببـرایزغـالفعالدرایـنموردهسـتند،زیـرامیتوانند

بـاآالیندههـاپیونـدشـیمیاییپایـدارایجـادنماینـدوبدینترتیـبآنهارا
ازآبجـدانماینـد.ابعـادنانومتریایـنذراتموجبافزایشسـطحفعال
آنهـامیشـودکـهدرنهایـتمنجربهافزایـشقابلیتجـذبوکاراییاین

ترکیبـاتبـهعنـوانجاذبمیشـود.امـایکنکتهکـهکاراییایـننانومواد
رادرایـنعرصـهباچالشمواجهمیسـازد،جداسـازیآنهاازآباسـت.
درواقـعچنانچـهایـننانـوذراتبـهشـکلپودریبـرایتصفیـهآبمورد
اسـتفادهقرارگیرند،بایدسیسـتمهایفیلتراسـیونویاروشهایمغناطیسـی
پیچیـدهبـرایجداسـازیمؤثـرآنهـاپـسازفرآینـدجـذبآالیندههـابـه
کارگرفتـهشـوند.ایـنالـزامدرتصفیـهخانههـایبـزرگودرمقیـاسباال

موجـبتحمیـلهزینـهوپیچیدگـیعملیـاتتصفیهآبمیشـود.
برایرفعاینمعضل،دکترچیانوتیمتحقیقاتیاشازیکبسـتراسـفنجی
ازجنـسفومنیکلبهعنواننگهدارندهنانوذراتهیدروکسـیدآهناسـتفاده
کردهانـد.بدیـنترتیبنانوذراتبارگذاریشـدهبررویبسـتر،ابتدادرون
آبغوطـهورمیشـوندوپـسازجـذبآالیندههـا،بـهراحتـیازمحیـط
خـارجشـدهوسـپسبـایکعملیاتشـیمیاییسـاده،مـوردبازیابـیقرار
میگیرنـدتـاامـکاناسـتفادهمجـددپیـداکننـد.اینتیـمتحقیقاتیبـاتکیه
برسـنتزسـبزنانـوذراتبـاتکنیکرسـوبدهیالکتروشـیمیاییبـهمنظور
الیهنشـانیفیلـمنازکـیازنانـوذراتجـاذببـررویفـومنیـکلموفقبه
ارائـهیـکروشمقـرونبـهصرفهوکارآمدبـرایحذفآالیندههاشـدهاند
وامیدوارنـدکـهبـهزودیایـننانوجاذبهـادرتصفیهخانههـایآببـه
 Journal ofصـورتعملیاتـیبـهکارگرفتـهشـوند.نتایـجایـنتحقیـقدر
 Immobilization of dye pollutants“ بـاعنـوان  Materials Chemistry A

 on iron hydroxide coated substrates: kinetics, efficiency and the

adsorption“ mechanism بـهچاپرسـیدهاسـت.
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تولید ابریشم مصنوعی از پروتئین آب پنیر 
تهیه کننده: الهه معتمدی

یکتیمتحقیقاتیدرمؤسسـهسـلطنتیفنآوریKTH،اخیراازدسـتیابیبه
موفقیـتدرتولیدابریشـممصنوعیبـااسـتفادهازنانوفیبریلهایحاصلاز
پروتئیـنآبپنیـرخبردادکهمیتواندجایگزینمناسـبیبرایپالسـتیکها
وتحولیدرمهندسـیبافتبهحسـابآید.ابریشـمبهدلیلداشـتنخواص
فوقالعـاده،یـکمـادهپرکاربردوموردتقاضادردنیاسـت.اماتولیدابریشـم
طبیعی،ازکرمابریشـمبهعنوانروشسـنتیتولیداینمادهبسـیارپرهزینه
اسـت.بـههمیـندلیل،بسـیاریازمحققـانبهدنبـالیـکروشمقرونبه
صرفـهوآسـانبـرایتولیدابریشـممصنوعیبـاخواصایدهآلهسـتندکه
درزمینههـایمختلـفبـهویژهتهیهبیوسنسـور،پانسـمانزخمومهندسـی
بافـتکارآمـدباشـد.امـابرخـالفظاهـرنسـبتامشـابهابریشـمطبیعـیو
مصنوعـی،بـهلحـاظخـواصوویژگیهـاابریشـممصنوعـیکنونـيقابل
مقایسـهبـانـوعطبیعـیآننیسـت.درتحقیقحاضـرازپروتئیـنآبپنیر،
محصـولجانبـیصنایـعلبنـی،بهعنوانیـکمنبـعپروتئینیمناسـبودر
دسـترسبـرایتولیدابریشـممصنوعیاسـتفادهشـدهاسـتکهبااسـتفاده
ازدسـتگاهمیکروفلوئیدیـکقابلانجاماسـت.درایـنروشنانوفیبریلهای
پروتئیـنآبپنیـر،بـهصـورتکامـالکنتـرلشـدهومنظمچیدهمیشـوند
تـایـکسـاختارابرمولکولیباخـواصویژهراایجـادنمایند.ایـنچیدمان
خـاصموجـبمیشـودتـانانوفیبریلهـادرکنـاریکدیگـرالیافـیتولیـد
نماینـدکهاسـتحکامیبهانـدازهفوالدوانعطافپذیریمشـابهابریشـمپیدا
کننـد.دکتـرلنـدل)Lendel(وهمکارانـشدرایـنتحقیق،نشـاندادندکه
بـاتنظیـمشـرایطpH،دمـا،قـدرتیونـیوغلظتمحلـولپروتئیـناولیه
میتـوانالیـافابریشـمیبـاخـواصمکانیکـیمهندسـیشـدهبـاقابلیت
تولیـددرمقیـاسانبـوهرابدسـتآورد.بـرایمثـالدرغلظتهـایباالتـر
پروتئیـنآبپنیـر)6%(،نانوفیبریلهایـیبـاضخامـت2-3نانومتروطول

40نانومتـرتشـکیلمیشـوندکـهسـاختاریمنحنـیوتابخورده)شـبیه
بـهکرمهـایکوچـک(دارنـد.برعکـس،درغلظتهـایپایینتـرپروتئیـن
)3%(،ایـننانوفیبریلهـامورفولـوژیمتفاوتـیداشـتهوضخامـت4-7و
طـول2000نانومتـریومسـتقیمدارندکـهدرنهایتمنجربـهتولیدالیاف
ابریشـمبـانرمـیوانعطافپذیـریکمتـرمیشـوند.شـایانذکـراسـتکه
درایـنروشهیـچگونـهپالستیسـایزریاکراسـلینکریبهعنـوانافزودنی
اسـتفادهنشـدهاسـتومورفولـوژیوخـواصمکانیکـیالیـافتولیـدی
کامـالبـرمبنایشـکلواندازهنانوفیبریلهـایپروتئیـندرمحلولونحوه

چیدمـانآنهـادرحیـنفرایندسـنتزيتعیینمیشـود.
 Proceedings of the U.S. National Academy ofنتایـجایـنتحقیـقدر
 Flow-assisted assembly of nanostructured“  عنـوان بـا Sciences

protein microfibers”بـهچـاپرسـیدهاسـت.
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دکتـرمیثـمطباطبائـیمتولـد1358،دکتـرایخـودرادرزمینـهبیوتکنولوژی
محیـطزیسـت)سـوختهایزیسـتی(درسـال1388ازدانشـگاهپوتـرای
 Kyushu( و دانشـگاه ایـن بیـن همـکاری قالـب در و )UPM( مالـزی
Institute of Technology: KIT(ژاپـندریافـتکـرد.ایشـاندرحـالحاضـر

عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیایـرانوهمچنین
موسـسورئیـستیـمتحقیقاتیسـوختهایزیسـتی)BRTeam(میباشـد.
 University(،دکتـرطباطبائـیهمچنیـناسـتادمدعـودانشـگاهملـیلبنـان
Technology Mara: UiTM(مالزیودانشـگاهتهرانمیباشـد.ایشـانمسـلط

بـهزبـانانگلیسـیبـودهوبازیانفرانسـهنیزآشـناییداردوهمچنیـندارای
مـدرکمترجمـیهمزمـان)انگلیسـی-فارسـی(ازدانشـکدهخبـرمیباشـد.
دکتـرطباطبائـیدرزمینـهرسـانهنیـزسـالهافعالیـتداشـتهوهمـکاریبـا
رادیـوایـران،رادیـودانـشورادیـوگفتگـورادرکارنامـهخـوددارد.ایشـان
ازسـال1394تاکنـونمجـریشـبکهرایویـیجـوان)پرمخاطبترینشـبکه
رادیویـیکشـور(میباشـد.دکتـرمیثـمطباطبائـیموسـسوازسـال1394
رئیـسهیـاتمدیـرهانجمـنعلمـیسـوختهایزیسـتیایران)تحـتنظر
وزارتعلـوم،تحقیقـاتوفنـآوری(میباشـد.ویهمچنیـنرئیـسکمیتـه
سـوختهایزیسـتی)سـتادتوسـعهزیسـتفنآوری-معاونتعلمیفنآوری
ریاسـتجمهوری(ورئیسکمیتهاسـتانداردسـوختهایزیسـتی)سـازمان
ملـیاسـتانداردایـران(میباشـد.ایشـاندرسـال1390نشـانملیسـپاسرا
ازرئیـسجمهـوروقـتجمهـوریاسـالمیایـرانبـهواسـطهخدماتـشدر
زمینـهتوسـعهدانشسـوختهایزیسـتیدرکشـوردریافتکـرد.تحقیقات
دکتـرطباطبائـیعمدتـادرزمینـهتولیـدسـوختهایزیسـتیازضایعـاتو
همچنیـننانوتکنولـوژیبودهوایشـانداوربیـشاز70مجلهمعتبربینالمللی
 Biotechnology Advances، Bioresource Technology، Journal of نظیـر
 Membrane Science،Biosensors and Bioelectronics ،Applied Energy

همچنیـن و بـوده ... و ،Renewable and Sustainable Energy Reviews

 Biofuel Research Journal درحـالحاضـرسـردبیرمجلـه و موسسـس
 Emerging Sources Citationمیباشـد.ایـنمجلهازسـال2015میـالدیدر
Index )ESCI(uنمایهشـدهاسـت.ESCIویرایشجدیدیازISIمیباشـدکه

توسـطتامسـونرویتـرز)Thomson Reuters(ایجـادشـدهاسـتومجالت
بـاتأثیـربـاالدررشـتههایمختلفعلمراشـاملمیشـود.میثـمطباطبائیبه
عنـوانموسـسوهماهنگکنندهشـاخهترویجیBRTeamیـاگروهترویجی
دوسـتدارانمحیطزیسـت)EGE(ازسـال2012میالدیهمکاربرنامهعمران
سـازمانملـلمتحـد)SGP/GEF/UNDP(بـودهاسـتودرراسـتایترویـج
تولیـدسـوختزیسـتیبیودیـزلازضایعـاتروغنهایخوراکـیپروژههای
موفقـیرادرسـطحملـیاجراکردهاسـت.درسـال1394،دکتـرطباطبائی
بـهعنـوانمجـری،دراولیـنپـروژهشـهریمعاونتعلمـیفنآوری

بـا کـه جمهـوری ریاسـت
سـوخت از اسـتفاده هـدف
زیسـتیبیودیـزلتولیدشـده
روغنهـای ضایعـات از
حمـل سـامانه در خوراکـی
تهـران شـهر کالن نقـل و
سـازمان همـکاری بـا و
اتوبوسـرانیتهـرانوانجمن
علمـیسـوختهایزیسـتی
ایفـای شـد، محقـق ایـران

نمود. نقـش
دکتـرطباطبائـیتاکنـونبیش
از150مقالـهمعتبـروفصـل

 h-index:(ایشـان24میباشد)h-index(کتابمنتشـرنمودهواندیسپژوهش
i10-index: 54 ,24(.بیـشاز10اختـراعملـیوبینالمللـیوبیـشاز70

مقالـهکنفرانسـیازدسـتآوردهایدیگرایشـانمیباشـد.تعـدادارجاعاتبه
مقاالتایشـان1990بوده)March 2017(وایشـانتاکنونراهنمایومشـاوره

25دانشـجویدکتـریوکارشناسـیارشـدرادرکارنامـهعلمیخـوددارد.
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