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خوش خلق سیما،  نیراعظم  دکتر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 

و  پژوهش  هفته  پیامی،  در  کشاورزی 

تالشگران  و  محققان  تمامی  به  را  فناوری 

عرصه پژوهش و فناوری تبریک گفت.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

متن پیام دکتر خوش خلق سیما بدین شرح است: »امسال در 

حالی به استقبال هفته پژوهش و فناوری می رویم که شیوع 

عالمگیر ویروس کووید 19 در کمتر از یک سال، صدها هزار 

نفر را در سراسر دنیا به کام مرگ کشیده و روال عادی زندگی 

را در ایران و بسیاری از کشورهای جهان به نحوی بی سابقه، 

مختل کرده است. 

در حالی به سالگرد بروز ویروس شوم کرونا نزدیک می شویم 

که ساکنان این سیاره خاکی بیش از هر زمان دیگر به اهمیت 

دانش و پیشرفت های علمی پی برده اند و چشمان بشریت به 

اندیشه و دستان توانمند دانشمندان و نوآوران دوخته شده 

تا نوش دارویی برای درمان و یا مهار این بیماری مرگبار بیابند.

در حقیقت ویروس کرونا با همه ابعاد هولناک آن حامل این 

فراروی  چالش های  رفع  و  حیات  تداوم  که  بود  بزرگ  درس 

بشر تنها به مدد بهره گیری از دانش و نوآوری و رهیافت های 

تحقیقاتی و تکنولوژیک میسر است و هزینه کرد در حمایت 

از پژوهش و فناوری، سرمایه گذاری پرسودی است که ثمرات 

شیرین آن در هنگام مواجهه با مشکالت و دشواری ها به بار 

می نشیند.

پاندمی کرونا در کنار تلفات انسانی سنگین، لطمات کمرشکنی 

نیز به اقتصاد و تولید کشورها وارد کرده است. با این همه 

ناجوانمردانه  تحریم های  تحت  سالهاست  که  ایران  اقتصاد 

غرب، رنجور شده، توانست به برکت همدلی و تالش فعاالن 

بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و کشاورزی با سربلندی از 

بوته این آزمون تاریخی نیز بیرون آید.

خوشوقتیم که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به رغم همه 

محدودیت ها و مشکالت بی سابقه ماه های اخیر، حرکت بالنده 

خود را در مسیر ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی 

موفقیت های  به  و  داده  ادامه  دوچندان  انگیزه ای  و  امید  با 

دستاوردهای  انتقال  و  تجاری سازی  عرصه  در  کم نظیری 

کارهای  و  به کسب  نیازهای صنعت و کمک  رفع  پژوهشی، 

دانش بنیان تولیدی رسیدیم.

این موفقیت ها که حاصل تالش فرد فرد اعضای هیات علمی، 

بخش  پشتیبانان  و  دانشجویان  پژوهشگران،  کارشناسان، 

تحقیقات در حوزه اداری است، شعار هفته پژوهش و فناوری 

تولید«  جهش  خدمت  در  فناوری  و  »پژوهش  که  را  امسال 

است در عمل، عینیت بخشیده است.

اینجانب ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی تالشگران عرصه 

بزرگ و فرهیخته  به ویژه خانواده  فناوری کشور  و  پژوهش 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و ارج نهادن به خدمات و 

دستاوردهای درخشان آنها، سالمتی و توفیق روزافزون عزیزان 

را از درگاه یکتای بی همتا مسالت دارم.

 نیراعظم خوش خلق سیما

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پیام تربیک رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش



ABRII Institute  |  2

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1399

دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سربلندی ملتی است که در درازنای تاریخ پرافتخارش یک دم از تکاپوی دستیابی به آزادی و استقالل  

بازننشسته است.

برگ برگ تاریخ این سرزمین اگر چه مشحون از جنایت ها و ستمگری های خودکامگان و حاکمان خونریز است اما ندای آزادی خواهی و حق طلبی 

آزادزنان و آزادمردان ایرانی نیز هیچ گاه خاموش نشده است. 

در آغاز ایام الله دهه فجر و بهاری دیگر از انقالب شکوهمند ایران اسالمی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز انقالب اسالمی و 

جنگ تحمیلی، بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و همه فجرآفرینان، چهل و دومین بهار پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را 

به محضر ملت ایران خصوصا همکاران عزیز و پرتالش این پژوهشگاه که خود از رویش ها و ثمرات مبارک انقالب است، تبریک و شادباش عرض 

می نمایم و از خدای سبحان توفیق حفظ و پاسداشت ارزش ها و اهداف بلند انقالب اسالمی را مسئلت دارم.

سال 99 را که با تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری به عنوان سال »جهش تولید« نامگذاری شده در حالی به پایان می بریم که به رغم شیوع ویروس 

عالمگیر کرونا و ادامه تحریم های ظالمانه غرب، تحت راهبری های مدبرانه رهبر معظم انقالب و تالش های دولت، شاهد شکوفایی و جهشی 

عظیم در عرصه های مختلف تولید و صنعت کشور هستیم.

به میمنت تقارن آغاز چهل و دومین بهار پیروزی انقالب اسالمی با خجسته زادروز بانوی مکرم اسالم حضرت فاطمه زهرا )س(، امید دارم که 

مجموعه پرتالش پژوهشگاه در بیستمین سال فعالیت خود با همدلی و تالش مضاعف در عرصه علم و فناوری، بیش از پیش در مسیر رونق 

کشاورزی، تامین امنیت غذایی و پیشرفت کشور عزیزمان مثمرثمر باشد.

پیام تربیک رییس پژوهشگاه به مناسبت ایام مبارک سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

میالد باسعادت ام ابیها، سرور بانوان جهان، حضرت فاطمه زهرا )س( 

و روز مادر و هفته بزرگداشت مقام زن را به همه عزیزان در خانواده 

ارجمندم  ویژه خواهران  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  بزرگ 

تبریک و تهنیت عرض می کنم.

 در بیان جایگاه رفیع زنان و مادران ایران اسالمی همین بس که به واسطه 

تکریم  قرآن و عطای خداوند سبحان  برترین گوهر خلقت، کوثر  میالد 

می شوند.

نقش و جایگاه منحصر به فرد مادران در زندگی فرزندان آن چنان بی 

بدیل و یگانه است که نیاز به گفتن ندارد.

مادران و زنان شایسته این سرزمین صرف نظر از نقش و جایگاهی که 

پژوهشی،  دارند در عرصه های علمی،  پویایی خانواده  و  پایداری  در 

راه  در  مردان  همدوش  هم  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی، 

تعالی و پیشرفت کشور گام برمی دارند. فرصتی که به برکت انقالب 

اسالمی برای زنان فراهم شده است.

دستاوردهای  و  موفقیت ها  از  توجهی  قابل  بخش  که  است  روشن 

تالش  و  عزم  و  اندیشه های خالق  نیز حاصل  پژوهشگاه  این  پرشمار 

خستگی ناپذیر همکاران زن ما در بخش های مختلف تحقیقاتی، حوزه 

اداری و دیگر بخش هاست که با تمام وجود دوشادوش دیگر همکاران 

برای اجرای مسوولیت ها و پیشبرد ماموریت های پژوهشگاه کوشش 

می کنند.

جهان،  زنان  سرور  باسعادت  میالد  سالروز  مجدد  تبریک  با  پایان  در 

به  زن  مقام  گرامیداشت  هفته  و  مادر  روز  و  )س(  فاطمه  حضرت 

پیشگاه تمامی بانوان خصوصا مادران صبور شهدا امیدوارم با اعتماد 

و توجه ویژه به ظرفیت ها و توانمندی زنان در عرصه های مختلف و 

رفع موانع پیش روی زنان در برخی حوزه ها، شاهد حضور موثرتر و 

پرنشاط تر زنان در تمام عرصه های علمی و اجرایی کشور باشیم.

پیام تربیک رییس پژوهشگاه به مناسبت روز زن
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بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار 

استان گیالن از روز دوشنبه هفدهم تا روز پنجشنبه بیستم آذرماه 99، 

به مدت چهار روز، با شعار پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید، 

بصورت مجازی به نشانی اینترنتی www.gil-expo.ir برگزار شد.

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری نیز با پنج طرح یا پروژه مصوب خود 

جهت  داخلی  منشا  با  پروبیوتیک های  معرفی  طرح  جمله؛  از 

ارتقای خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد اقتصادی طیور، 

الکتیکی  اسید  پروبیوتیکی  باکتری های  معرفی  طرح 

بومی و ارزیابی کارایی آنها در تغذیه جوجه های 

در  ژن  هدفمند  جایگزینی  پروژه  گوشتی، 

تولید  منظور  به  ابریشم  کرم  ژنوم 

استفاده  با  عنکبوتی  ابریشم 

CRISPR/ سیستم  از 

)حاصل  تریپلوئید  مرکبات  جنین  نجات  پروتکل  تهیه  پروژه   ،Cas9

مرکبات  ارقام  تولید  پروژه  و  دیپلوئید(  و  تتراپلوئید  والدین  تالقی  از 

ترش تریپلوئید در این نمایشگاه حضور داشت. همچنین دستاوردها، 

از  پژوهشکده  توانمندی های  و  ظرفیت ها  پژوهشی،  فعالیت های 

طریق تارنمای این نمایشگاه مجازی برای بازدیدکنندگان معرفی شد.

با رویکرد به  بیماری کووید19 و  یاداوری می شود به دنبال فراگیری 

محدودیت های اعالم شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، امسال 

برای نخستین بار، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار 

بصورت مجازی برگزار شد. در این نمایشگاه که با پخش پیام ویدیویی 

دکتر زارع استاندار گیالن آغاز به کار کرد، 36 دستگاه اجرایی، دانشگاه، 

موسسه پژوهشی، شرکت صنعتی و موسسه خصوصی استان گیالن و 

نیز شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری گیالن، با معرفی 

211 طرح حضور داشتند.

حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در منایشگاه مجازی پژوهش، 
فناوری و فن بازار استان گیالن
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در مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تجلیــل از 

برگزیــدگان علمــی و اثرگــذار بخــش کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــه 

ــاد  ــر جه ــور، وزی ــس جمه ــاوری رئی ــی و فن ــاون علم ــور مع ــا حض ب

کشــاورزی، عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس و جمعــی از معاونــان 

وزیــر و مدیــران وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد از دکتــر مــژگان 

کوثــری، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه 

عنــوان پژوهشــگر برتــر فنــاور محــور بخــش کشــاورزی کشــور تقدیــر 

شــد.

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

دکتــر مــژگان کوثــری، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی کــه بــه دلیــل مجموعــه فعالیت هــا و دســتاوردهای 

ــاوری محــور وزارت  ــر فن ــوان پژوهشــگر برت ــه عن ــی خــود ب تحقیقات

ــت  ــته زیس ــود را در رش ــری خ ــده، دکت ــی ش ــاورزی معرف ــاد کش جه

شناســی )ژنتیــک مولکولــی( دریافــت کــرده و از ســال 1379 بــه 

ــاورزی  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــان در پژوهش ــتعداد درخش ــوان اس عن

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــی خ ــت تحقیقات ــذب و فعالی ج

تحقیقــات دکتــر کوثــری در زمینــه بیوتکنولــوژی میکروبــی، مهندســی 

پروتئیــن هــای نوترکیــب و آنزیم هــا بــا کاربــرد در کشــاورزی و 

صنعــت و ســوخت های زیســتی اســت. همچنیــن در زمینــه شناســایی 

ــد از  ــد فــراورده هــای میکروبــی مفی ــه ســازی تولی بیمارگرهــا و بهین

ــناخت  ــت دارد. ش ــد، فعالی ــن رش ــا و محرکی ــت مهارگره ــل زیس قبی

مکانیســم واکنــش هــای متقابــل میزبان-بیمارگر-زیســت مهارگــر 

و شناســایی عوامــل محــرک رشــد زیســتی، از دیگــر زمینــه هــای 

ــری اســت. ــر کوث ــت دکت فعالی

ــش  ــه دان ــری، دســتیابی ب ــر کوث ــه فعالیت هــای شــاخص دکت از جمل

ــرل/ ــک )بیوکنت ــد پروبیوتی ــیون جدی ــازی فرموالس ــاری س ــی و تج فن

ــی  ــه صنعت ــد نیم ــا، تولی ــر تریکودرم ــی ب ــی مبت ــزر( گیاه بیوفرتیالی

محصــول منتــج از دانــش فنــی، تجاری ســازی ســویه میکروارگانیســم ها 

و انجــام پروژه هــای تحقیقاتــی سفارشــی و مشــترک بــا ســایر مراکــز 

تحقیقاتــی اســت.

مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از برگزیــدگان 

علمــی و اثرگــذار بخــش کشــاورزی بــا حضــور دکتــر ســورنا ســتاری، 

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، دکتــر کاظــم خــاوازی، وزیــر 

ــس  ــر و رئی ــاون وزی ــازرگان، مع ــز ب ــر کامبی ــاورزی، دکت ــاد کش جه

ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، دکتــر 

وفابخــش، معــاون زراعــت وزارت جهاد کشــاورزی، 

ــاورزی  ــیون کش ــو کمیس ــی، عض ــر اعظم دکت

مجلــس و جمعــی از معاونــان، مدیــران و 

برگزیــدگان علمــی بخش کشــاورزی 

ــت  ــی، روز بیس ــع طبیع و مناب

و چهارآذرمــاه99، بــا رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی ســتاد 

حضــوری  صــورت  بــه  کرونــا 

فجــر  ســالن  در  وبینــار  و 

ــزار شــد. ســازمان برگ

مراســم  ایــن  در 

منتخبیــن  از 

هفته 

پژوهش 

ســال  فنــاوری  و 

بخش هــای  در  جــاری 

پژوهشــگران برتــر در مــرز 

علــم، پژوهشــگران برتــر یافتــه 

فنــاور  برتــر  پژوهشــگران  محــور، 

ــر،  ــد برت ــان ارش ــگر- مروج ــور، پژوهش مح

حامیــان  برتــر،  تحقیقاتــی  ایســتگاه های  و  آزمایشــگاه  روســای 

پژوهــش و فنــاوری، پیشکســوتان تحقیقــات کشــاورزی، ایده پــردازان 

منتخــب جشــنواره ایده هــای برتــر بخــش کشــاورزی، رییــس موسســه 

تجلیل از عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در آیین 
ملی تقدیر از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی
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و مرکز تحقیقاتی منتخب با اهدای لوح یادبود تجلیل شد.

دکتــر ســورنا ســتاری، معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور طــی 

ســخنانی در ایــن مراســم بــه ضــرورت توجــه بــه نــوآوری در بخــش 

کشــاورزی و ظرفیت هــای پیــدا و پنهــان بخــش کشــاورزی در کمــک 

بــه رشــد ناخالــص ملــی و اشــتغالزایی اشــاره کــرد.

ــا  ــاد کشــاورزی هــم در ســخنانی ب ــر جه ــر کاظــم خــاوازی، وزی دکت

تقدیــر از دســتاوردهای پژوهشــی ارزنــده محققان ســازمان تحقیقات، 

آمــوزش وترویــج کشــاورزی اظهــار داشــت: مســلما رشــد فعلــی بخــش 

ــوده و  ــن بخــش ممکــن نب ــدون حضــور پژوهشــگران ای کشــاورزی ب

بخــش اعظــم توفیقــات امــروز بخــش کشــاورزی حاصــل فعالیت هــای 

ــگران آن  ــج کشــاورزی و پژوهش ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق س

اســت.

ــرای  ــادی ب ــیل های زی ــاورزی، پتانس ــش کش ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب

ــار درصــد رشــد دارد کــه  توســعه دارد، گفــت: بخــش کشــاورزی چه

ایــن امــر نشــان دهنــده ظرفیت هــا و پتانســیل های ایــن بخــش 

اســت و الزم اســت پژوهشــگران بــه اجــرای پژوهش هــای دانــش 

ــد. ــام ورزن ــردی اهتم ــای کارب ــار پژوهش ه ــان در کن بنی

خــاوازی بــا تاکیــد بــر ضــرورت روزآمــد کــردن روش هــا و محورهــای 

ــه و  ــور در مزرع ــا حض ــگران ب ــرد: پژوهش ــان ک ــی خاطرنش پژوهش

واحدهــای تولیــدی و برقــراری ارتبــاط بــا آن هــا مــی تواننــد در 

ایده هــا و روش هــای تحقیقاتــی خالقانــه عمــل کننــد و زمینــه بــرای 

ــت شــود. ــوآوری تقوی ــروز ن ب

ــوزش  ــات، آم ــس ســازمان تحقیق ــر و رئی ــاون وزی ــازرگان، مع ــر ب دکت

و ترویــج کشــاورزی هــم بــا اشــاره بــه نقــش پژوهــش در رفــع 

داشــت:  اظهــار  کشــور  توســعه  در  آن  جایــگاه  و  محدودیت هــا 

ــی و  ــرات اقلیم ــاک، تغیی ــع آب و خ ــل مناب ــی از قبی محدودیت های

فشــارهای بین المللــی، توجــه بــه امــر پژوهــش را بیــش از پیــش 

ضــروری می کنــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از ایــن ابــزار قدرتمنــد، موانــع 

ــت. ــاورزی برداش ــش کش ــر راه بخ را از س

ــان خصــوص نحــوه انتخــاب پژوهشــگران و دســتاوردهای  وی در پای

برگزیــده نیــز گفــت: پژوهشــگران ســازمان در ســه بخــش پژوهشــگر 

ــر  ــگر برت ــور و پژوهش ــه مح ــر یافت ــگر برت ــم، پژوهش ــرز عل ــر م برت

ــاور محــور انتخــاب شــدند. فن

 انتخــاب ایــن پژوهشــگران در جلســات متعــدد و بــا حضــور اســاتید 

و محققــان ســازمان و اســاتید دانشــگاه، نماینــدگان انجمن هــای 

تخصصــی و بخــش خصوصــی و همچنیــن کشــاورزان منتخــب صــورت 

گرفــت.

هیاتی از کارشناسان ستاد توسعه زیست  فناوری به ریاست مهندس 

ذوالفقاری، رییس گروه تولید، تجاری سازی و بازار، ستاد توسعه زیست  

فناوری از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

مهنـدس حمیدرضـا ذوالفقـاری در ایـن بازدیـد کـه روزبیسـت و چهار 

آذرمـاه 99، همزمـان بـا هفتـه پژوهـش و فناوری انجام شـد از نزدیک 

تولیـد و  ایـن پژوهشـگاه در زمینـه  توانمندی هـا و ظرفیت هـای  بـا 

تجاری سـازی فنـاوری آشـنا شـد.

گرفته  اقدامات صورت  در خصوص  گزارشی  بازدید همچنین  این  در 

فناوری  مقام  قائم  آزادی،  دکتر  توسط  فناوری  تجاری سازی  در حوزه 

پژوهشگاه ارائه شد.

طی  پژوهشگاه  جدید  ساختمان  افتتاح  به  اشاره  با  آزادی  دکتر 

ساختمان  در  پژوهشگاه  نوآوری  مرکز  راه اندازی  از  آینده  هفته های 

فعلی پژوهشگاه خبر داد که با استقبال رییس گروه تولید، تجاری سازی 

و بازار ستاد توسعه زیست  فناوری مواجه شد.

بازدید رییس گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه 
زیست  فناوری از پژوهشگاه
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جمعـی از اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی 

روز یکشـنبه 12 بهمـن مـاه 99، ضمـن بازدیـد از کشـت و صنعـت 

حامیـان فـدک در فشـافویه ضمـن آشـنایی بـا فعالیت هـای ایـن واحد 

در نشسـتی بـا مدیرعامـل مجموعـه حامیـان فـدک، زمینـه   همـکاری 

هـای مشـترک را بررسـی کردنـد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، مهندس 

نهاونـدی نـژاد، مدیرعامـل کشـت و صنعـت حامیـان فـدک در ابتدای 

ایـن بازدیـد گزارشـی از فعالیت هـای ایـن مجموعـه در حـوزه هـای 

مختلـف زراعـت، باغـداری، دامپـروری و شـیالت ارائـه داد.

مجتمـع کشـت و صنعـت حامیـان فـدک وابسـته بـه بنیـاد تعـاون و 

حرفـه آمـوزی و صنایـع زندانیـان کشـور با هـدف ایجاد اشـتغال مولد 

بـرای مددجویـان و حصـول در آمـد بـرای پرداخـت دیـه و کمـک بـه 

معـاش خانـواده هـای زندانیـان فعالیـت می کنـد.

ایـن مجتمـع کـه در 50 کیلومتـری جنـوب شـرق تهـران در منطقـه 

فشـافویه از بخـش حسـن آبـاد واقع شـده بـا در اختیار داشـتن حدود 

2698 هکتـار زمیـن در قالـب مـزارع بیجیـن، خانلـق، آراد و زلف آباد 

در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی، دامپـروری و شـیالت فعالیـت دارد.

نهاوندی نـژاد بـا اشـاره به این که هـزار و 470 هکتـار از اراضی زراعی 

ایـن مجتمـع بـه سـامانه هـای نویـن آبیـاری مجهزنـد، اظهـار داشـت: 

420 هکتـار از ایـن اراضـی به سیسـتم آبیاری قطـره ای، 350 هکتار به 

سیسـتم های بارانی و 700 هکتار به سیسـتم آبیاری کم فشـار تجهیز 

شـده انـد. بیشـترین سـطح زیـر کشـت محصـوالت زراعـی مجتمع به 

جـو و پـس از آن بـه یونجه، گنـدم، قصیل، ذرت و کلـزا اختصاص دارد.

وی خاطرنشـان کـرد: عمده محصوالت باغی مجتمع نیز شـامل پسـته، 

زیتـون، گل محمـدی، انجیـر و میوه هـای هسـته دار اسـت. در زمینـه 

دامپـروری نیـز حـدود پنـج هزار و 600 راس گوسـفند مشـتمل بر سـه 

هـزار و 222 راس دام مولـد در مجموعـه نگهـداری می شـود.

نهاوندی نـژاد بـا اشـاره بـه پرورش انـواع مختلفی از ماهیان سـردابی و 

گرمابـی در مجتمـع خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه عالوه بـر  پرورش 

زنبـور عسـل، طرحـی را نیـز در زمینـه پـرورش 600 قطعـه شـترمرغ و 

راه انـدازی گاوداری در دسـت اجرا دارد.

فنـاوری  مقـام  قائـم  آزادی،  پژمـان  دکتـر  مجتمـع،  معرفـی  از  پـس 

پژوهشـگاه، دکتـر بابـک ناخـدا، دکتـر زیـن العابدینـی و دکتـر مامنی 

از مدیـران و اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه از مـزارع و 

واحدهـای مختلـف مجتمـع بازدیـد کردنـد.

در ادامه در نشسـتی که به منظور ارائه پیشنهادها 

و ارزیابی زمینه هـای همکاری فیمابین برگزار 

مقـام  قائـم  آزادی،  پژمـان  دکتـر  شـد، 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  فنـاوری 

بـا  سـخنانی  در  کشـاورزی 

تالش هـا  از  تقدیـر 

موفقیت هـای  و 

نهاونـدی  مهنـدس 

همکارانـش  و  نـژاد 

بـزرگ  مجتمـع  ایـن  در 

کشـت و صنعـت اظهـار داشـت: 

پژوهشـگاه آمادگـی دارد در زمینه های 

مختلـف پیشـنهادها و راهکارهایـی را برای 

ارتقـای  و  مشـکالت  رفـع  بـه  کمـک 

فعالیت هـای مجتمـع ارائـه کنـد 

عـالوه  زمینـه  ایـن  در  کـه 

حاضـر  همـکاران  بـر 

بازدیـد،  ایـن  در 

سـایر  پیشـنهادهای 

همـکاران نیـز اخـذ و 

شـد. خواهـد  ارائـه 

تبییـن برخـی  بـا  ادامـه  وی در 

دسـتاوردهای  و  توانمندی هـا  از 

توسـعه  در  می توانـد  کـه  پژوهشـگاه 

کشـت  دامپـروری   و  زراعـی  فعالیت هـای 

مهنـدس  از  باشـد  موثـر  فـدک  حامیـان  صنعـت  و 

نهاوندی نـژاد، مدیرعامـل مجتمـع کشـت و صنعت جهت 

کـرد. دعـوت  پژوهشـگاه  از  بازدیـد 

مولکولــی  فیزیولــوژی  تحقیقــات  بخــش  مدیــر  ناخــدا،  دکتــر   

بازدید جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه از کشت و 
صنعت حامیان فدک
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پژوهشــگاه هــم اظهــار داشــت: تــالش در مســیر تولیــد و ســازندگی 

عبــادت اســت و کار بــرای کســانی کــه بــه دلیــل مشــکالت فرهنگــی و 

ــار زنــدان شــده  و خانواده هایشــان در مضیقــه مالــی  اجتماعــی گرفت

هســتند عبادتــی بزرگتــر.

وی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در 

زمینـه تولیـد بذر اصالح شـده گراس هـا، تولیـد ارقام مختلف سـورگوم، 

ارزن معمولـی و دم روباهـی و مرواریـدی متحمل به خشـکی با ارزش 

غذایـی و عملکـرد بـاال اظهـار داشـت: ایـن گیاهـان کـه بـا توجـه بـه 

ارزش غذایـی بـاال بـه عنـوان غذاهـای فراسـودمند هـم شـناخته مـی 

شـوند ضمـن مقاومـت بـه شـوری و کم آبـی به اشـکال مختلـف قابل 

مصـرف هسـتند. بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوایـی و وضعیـت آب و 

خـاک بخشـی از اراضـی مجتمـع و وجـود واحدهای دامپـروری در آن، 

ایـن گیاهـان می تواننـد گزینـه خوبـی بـرای کشـت در مجتمع باشـند.

 ناخــدا بــا اشــاره بــه تحقیقــات گســترده پژوهشــگاه در زمینــه گیاهان 

ــر  ــاه ســالیکورنیا عــالوه ب ــژه ســالیکورنیا گفــت: گی ــه وی شورپســند ب

ــا  ــوری ی ــازه خ ــورت ت ــه ص ــبزی )ب ــورت س ــه ص ــرف ب ــت مص قابلی

کنســرو( بــرای اســتحصال نمــک طبیعــی - کــه عــوارض کلریــد ســدیم 

)نمــک طعــام( را نــدارد – و نیــز در تغذیــه دام کاربــرد دارد. از ایــن 

 MDF گیــاه بــه صــورت خشــک نیــز بــه عنــوان علوفــه و در ســاخت

ــود. ــتفاده می ش اس

وی گیـاه گلرنـگ را نیـز کـه کاربردهـای زیـادی هـم بـه عنـوان گیـاه 

روغنـی و هـم بـه عنـوان علوفـه و نیـز منبـع اسـتحصال رنـگ دارد به 

عنـوان گزینـه مناسـب دیگری برای کشـت پیشـنهاد کـرد و گفت: گیاه 

کنجـد نیـز می توانـد بـه عنـوان کشـت دوم مـورد توجـه قـرار گیرد.

دکتـر زین العابدینـی هـم بـا اشـاره بـه تجربیـات خـوب پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در زمینـه توسـعه نهالسـتان ها و کشـت بافت 

و بحـث انگشـت نگاری در حـوزه دامپـروری گفـت: بـا بهره گیـری از 

تکنیک هـای ژنتیکـی کـه در پژوهشـگاه قابـل اسـتفاده اسـت می توان 

بـه سـهولت بره هـای دوقلـوزا و قوچ هـای مناسـب را شناسـایی کـرد.

وی گیـاه بـادام را نیـز بـا توجـه بـه نیـاز آبـی کـم و مقاومـت بـه گرما 

گزینـه خوبـی بـرای کشـت عنـوان کـرد و گفت: بـا توجه بـه موقعیت 

خـاص منطقـه و نزدیکـی آن به بهشـت زهرا زمینه خوبی برای کشـت 

گل و گیاهـان زینتـی ماننـد گالیـول در مجتمع وجـود دارد.
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دانــش فنــی تولیــد محــرک رشــد قــارچ خوراکــی  کــه حاصــل تحقیقات 

عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اســت طــی 

قــراردادی بــه یکــی از بزرگتریــن واحدهــای تولیــد بــذر قــارچ کشــور 

منتقــل شــد.

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

قــرارداد انتقــال دانــش فنــی ایــن محصــول، در روز بیســت و پنجــم 

ــای  ــه امض ــش ب ــه پژوه ــتین روز هفت ــا نخس ــان ب ــاه 99، همزم آذرم

پژوهشــگاه و مهنــدس  رییــس  نیراعظــم خوش خلق ســیما،  دکتــر 

ــید. ــگاه رس ــارچ پ ــذر ق ــل شــرکت ب ــاد، مدیرعام حســینی حاجــی آب

  طبــق بررســی های انجــام شــده بــا اســتفاده از ایــن مکمــل کــه بــه 

بســترهای قــارچ در زمــان ریســه دوانــی اضافــه خواهــد شــد، راندمــان 

تولیــد قــارچ  خوراکــی در واحــد ســطح  بســتر افزایــش یافتــه و ضمــن 

کاهــش آلودگی هــا در بســتر قــارچ، طعــم و مــزه محصــول تولیــدی 

هــم بهبــود می یابــد.

ــر اکــرم صادقــی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی  دکت

لیســانس  واگــذاری  بــه  اشــاره  بــا  طــرح  مجــری  و  کشــاورزی 

غیرانحصــاری تکثیــر ســویه میکروبــی و روش تهیــه فرموالســیون 

محــرک رشــد قــارچ خوراکــی بــا اســتفاده از ایــن ســویه گفــت: 

میکروارگانیســم های موجــود در خــاک، خصوصیــات متفاوتــی دارنــد 

کــه میکروارگانیســم شناســایی شــده قــادر اســت بــا تولیــد آنزیم هــای 

مختلــف، رونــد هضــم بســتر ســلولزی پــرورش قــارچ خوراکــی را ارتقــا 

داده و بــا تســهیل دسترســی قــارچ بــه مــواد مغــذی رونــد رشــد آن را 

ــش دهــد. افزای

وی بــا اشــاره بــه موفقیــت فرموالســیون تولیــدی در مطالعــات 

آزمایشــگاهی و پایلــوت اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ارزش اقتصــادی 

قــارچ خوراکــی و تأثیــر ایــن مکمــل رشــد در افزایــش تولیــد آن،  

فرموالســیون ابداعــی کــه مبتنــی بــر میکروارگانیســم  های بومــی 

ــه تجاری ســازی رســیده اســت  ــه مرحل ــا اســتقبال صنعــت ب اســت ب

کــه امیــدوارم بــا تولیــد انبــوه ایــن محصــول، شــاهد افزایــش عملکــرد 

ــیم. ــور باش ــی در کش ــای خوراک ــرورش قارچ ه ــای پ در واحده

محققان  دستاورد  با  خوراکی  قارچ  تولید  راندمان  افزایش 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی طــی قــراردادی، دانــش 

ــور  ــرد طی ــر عملک ــر ب ــای موث ــک ه ــد پروبیوتی ــی تولی فن

بخــش  واحــد  یــک  بــه  را  تخمگــذار  و  گوشــتی 

می کنــد. واگــذار  خصوصــی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

فــاز  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

قــرارداد  ایــن  اجــرای  اول 

دکتــر  امضــای  بــه  کــه 

خوش خلق سیما، 

پژوهشــگاه  رییــس 

لمتــر  مهنــدس  و 

مدیرعامــل  محمــدی، 

شــرکت رامســر طیــور رســیده، 

دانــش فنــی تولیــد پروبیوتیک هــای 

از  کــه  طیــور  عملکــرد  بــر  مؤثــر 

میکروارگانیســم ها  بومــی  ســویه های 

حاصــل شــده، توســعه یافته و در فــاز دوم، مجــوز 

ایــن محصــول و تولیــد و  از  بهره بــرداری انحصــاری 

تجاری ســازی آن بــه ایــن واحــد تولیــدی اعطــا می شــود.

رئیــس  متقی طلــب،  مجیــد  دکتــر  فنــی  دانــش  ایــن  مجــری 

ــا  ــالن ب ــگاه گی ــی دانش ــات علم ــو هی ــوری و عض ــکده جان پژوهش

اشــاره بــه اینکــه مصــرف آنتی بیوتیــک بــه عنــوان افزودنــی خوراکــی 

ــده  ــوع ش ــورها ممن ــیاری از کش ــد در بس ــرک رش ــدف مح ــا ه و ب

ــرف  ــی از مص ــکالت ناش ــل مش ــز بدلی ــور نی ــور کش ــت طی و صنع

ــی و  ــو تیک ــی بی ــت آنت ــد مقاوم ــا مانن ــی بیوتیک ه ــه آنت ــی روی ب

عــوارض ناشــی از آن بایــد مصــرف آن را محــدود نمایــد افــزود 

مصــرف پروبیوتیک هــا بــا توجــه بــه مزایــای آن ماننــد افزایــش 

ــت الشــه  ــای کیفی ــا، ارتق ــا بیماریه ــه ب ــرای مقابل ــور ب مقاومــت طی

و ضریــب تبدیــل بــه عنــوان جایگزیــن آنتــی بیوتیــک مــورد توجــه 

ــده  ــع ش ــور واق ــوالت طی ــدگان محص ــرف کنن ــدگان و مص تولیدکنن

ــور  ــع دام، طی ــازار جهانــی پروبیوتیک هــا در صنای ــه طــوری کــه ب ب

ــت  ــود. صنع ــر آورد می ش ــارد دالر ب ــر 3.6 میلی ــغ ب ــان، بال و آبزی

تولیــد پروبیوتیک هــای دام و طیــور در کشــور صنعتــی نوپاســت و 

ــداد انگشت شــماری شــرکت خصوصــی در  ــز تع در حــال حاضــر نی

ــد. ــت کرده ان ــه فعالی ــروع ب ــه ش ــن زمین ای

ــای  ــد پروبیوتیک ه ــایی و تولی ــاد شناس ــت زی ــه اهمی ــه ب ــا توج ب

جداســازی،  طــرح  کشــور،  در  طیــور  بــرای  بومــی  اختصاصــی 

شناســایی و ارزیابــی باکتری هــای پروبیوتیــک از مرغ هــای نــژاد 

بومــی )اصفهــان، مازنــدران، آذربایجــان غربــی و فــارس( بــا هــدف 

ــی  ــاالی پروبیوتیک ــی ب ــا کارای ــی ب ــای بوم ــه باکتری ه ــتیابی ب دس

ــک  ــط ی ــار توس ــن ب ــرای اولی ــور ب ــت طی ــتفاده در صنع ــرای اس ب

بــا  و  جانــوری  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  در  پژوهشــی  تیــم 

مســئولیت خانــم دکتــر مریــم رویــان در کشــور اجــرا شــد. در 

ــاال شناســایی،  ــا پتانســیل پروبیوتیکــی ب ادامــه، ســویه های بومــی ب

انتخــاب، و در قالــب کلکســیون پروبیوتیک هــای اختصاصــی طیــور 

ــت  ــوژی کشــاورزی ثب ــی پژوهشــگاه بیوتکنول ــک ژن میکروب در بان

شــدند. نتایــج تحقیقــات 5 ســاله طــرح در ســطح آزمایشــگاهی و در 

ســطح مرغــداری نشــان داد کــه باکتری هــای پروبیوتیــک جداســازی 

ــا 40  ــی 4 ت ــل دمای ــی )تحم ــاالی پروبیوتیک ــی ب ــده دارای توانای ش

درجــه سلســیوس، تحمــل pH اســیدی و قلیایــی، تحمــل نمــک 

بــه ســلول های  پایــدار  و نمک هــای صفــراوی، قابلیــت اتصــال 

ســطحی سیســتم گــوارش طیــور، خصوصیــات ضــد میکروبــی علیــه 

پاتوژن هــای مختلــف طیــور بــوده و بــه طــور معنــی داری منجــر بــه 

افزایــش وزن ســرانه و بــازده الشــه، بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی، 

کاهــش مصــرف خــوراک، ارتقــای شــاخص های ســالمتی، کاهــش 

میــزان کلســترول و تــری گلیســرید در خــون جوجه هــا و همچنیــن 

تجزیــه و خنثی ســازی آفالتوکســین در خــوراک طیــور می  شــوند.

تولید پروبیوتیک های موثر بر عملکرد طیور گوشتی و تخم گذار 
بر پایه میکروارگانیسم های بومی
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دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  خوش خلق سیما،  نیراعظم 

طی سخنانی در این مراسم با تبریک هفته پژوهش و فناوری و تقدیر 

از تالش های  اعضای هیات علمی و کارکنان پژوهشگاه اظهار داشت: 

از تحریم ها،  ناشی  پاندمی کرونا و مشکالت  به  با توجه  سال 1399 

با تالش همکاران متعهد  و  به لطف خدا  اما  بود  سال بسیار سختی 

پژوهشگاه که به رغم همه محدودیت ها با تالشی مضاعف به جنگ 

مشکالت رفتند، نه تنها خللی در فعالیت های پژوهشگاه ایجاد نشد 

که به دستاوردهای بزرگی نیز دست یافتیم.

وی با اشاره به این که به منظور مهار پاندمی کرونا در ماه های اخیر، 

ادارات  کاری  ساعات  کاهش  یا  تعطیلی  بر  مبنی  مصوباتی  دولت 

داشت، اظهار داشت: انگیزه و تعهد باالی همکاران نسبت به انجام 

پروژه ها و طرح های پژوهشی باعث شده بود که همگی به نوعی 

تالش  و  برنامه ریزی  با  و  باشند  پژوهشی  کارهای  در  اختالل  نگران 

مضاعف سعی کردند به هر نحو ممکن از بروز وقفه در امور جلوگیری 

و جای خالی دانشجویان را هم که به دلیل مقررات پیشگیری از کرونا 

در پژوهشگاه حضور ندارند پر کنند.

پژوهشگاه  ساختار  شدن  قطعی  به  اشاره  با  خوش خلق سیما  دکتر 

بیوتکنولوژی کشاورزی در پی ارتقا از پژوهشکده به پژوهشگاه که با 

تالش و پیگیری چندساله محقق شده است از تالش همکاران پژوهشگاه 

به ویژه دکتر غفاری که با پشتکار باال، روند اداری این امر را در وزارت 

این مجموعه  بزرگ  تاکید کرد: دستاورد  و  تقدیر  پیگیری کرده  علوم 

پژوهشی  واحد  نخستین  عنوان  به  پژوهشگاه  جایگاه  به  رسیدن  در 

پژوهشگاه،  این  که  است  در سطح وزارت جهاد کشاورزی در حالی 

جوان ترین واحد پژوهشی در بین موسسات تحقیقاتی پرسابقه وزارت 

جهاد کشاورزی است. با این حال، موفقیت های مجموعه همکاران در 

عرصه های مختلف تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی بوده که 

مراجع مربوطه با اعطای مجوز پژوهشگاه موافقت کرده اند.

عضو  غفاری،  محمدرضا  دکتر  از  تقدیر  ضمن  مراسم،  این  ادامه  در 

اداری  روند  در  که  پیگیری هایی  دلیل  به  پژوهشگاه  علمی  هیات 

ایجاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی داشته از دکتر لیال مامنی، رییس بخش 

 99 برتر سال  مدیر جوان  عنوان  به  پژوهشگاه  نانوفناوری  تحقیقات 

پژوهشگاه، دکتر الهه معتمدی، دکتر شهره آریائی نژاد و دکتر فرهاد 

دانش،  مرز  در  تحقیقات  در  فعال  پژوهشگران  عنوان  به  وحیدی 

به عنوان محققان نمونه مریم فارسی  امیری  امیریان و صالح  رسول 

قاسم  دکتر  و  نمونه  تحقیقاتی  کارشناسان  عنوان  به  پتکی  پیام  و 

محمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان 

پشتیبانی  کارشناس  عنوان  به  کاسب  مریم  و  برتر  پژوهشی  همکار 

به طور همزمان در مراسمی  تقدیر شد.  پژوهشگاه،   نمونه سال 99 

جداگانه از محققان برتر پژوهشکده های منطقه ای پژوهشگاه نیز در 

پژوهشکده های مربوطه تقدیر به عمل آمد.

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تقدیر از برترین های 
پژوهشگاه در سال جاری برگزار شد
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گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

نشستی  فناوری،  و  پژوهش  هفته  فرارسیدن  مناسبت  به 

برای گرامیداشت این هفته در روز بیست و پنج آذر 

ماه99، در دفتر ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی 

جانوری برگزار شد.

رعایت  با  که  نشست،  این  در 

مقابله  بهداشتی  شیوه نامه های 

برگزار  کرونا  بیماری  با 

متقی  دکتر  آقای  شد، 

پژوهشکده  رییس  طلب؛ 

در  جانوری،  بیوتکنولوژی 

سخنانی ضمن شادباش این هفته 

به همکاران، از برگزیده شدن دو تن از 

پژوهشکده  پژوهشگران  و  کارشناسان 

عنوان  به  جانوری  بیوتکنولوژی 

پژوهش  هفته  منتخبان 

پژوهشی  شورای  در 

پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی 

خبر  کشاورزی 

داد.

اینکه  بیان  ضمن  وی 

فرد،  یک  شدن  برگزیده 

تیمی،  کار  نتیجه  و  نبوده  دیگران  تالش های  گرفتن  نادیده  بر  دلیلی 

این  که  کرد  امیدواری  ابراز  میباشد،  گروهی  مشارکت  و  همیاری 

فعالیت های  گسترش  و  همکاران  انگیزه  افزایش  به  منجر  انتخاب 

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و همزمان، مساعدت های الزم برای 

رفع مشکالت موجود گردد.

قرارداد  ابالغ  و  نهایی شدن  از  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  وی 

پژوهشگاه با شرکت رامسر طیور خبر داد و آن را حرکتی مثبت در 

راستای تجاری سازی به عنوان یک هدف غایی برای پژوهش و همچنین 

فرصتی برای بخش های دیگر پژوهشی دانست.

از  خرسندی  ابراز  ضمن  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس 

آمادگی مدیران بخش های پژوهشی و اعضای هیات علمی پژوهشکده 

ناهماهنگی ها  به پژوهشگاه، خواستار رفع  پروژه  یا  ارائه طرح  برای 

میان افراد شد که موجب خنثی کردن نیروها، عدم هم افزایی و کاهش 

انگیزه می شود.

در پایان این نشست، ضمن قرائت لوح های تقدیر که از سوی خانم 

اهدا  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  دکترخوش خلق سیما؛ 

پژوهشگر  عنوان  )به  وحیدی  سیدمحمدفرهاد  دکتر  آقای  از  شدند، 

فعال در زمینه تحقیقات مرز علم در سال 1399( و آقای مهندس پیام 

بیوتکنولوزی  پژوهشگاه  نمونه  تحقیقاتی  کارشناس  عنوان  )به  پتکی 

کشاورزی در سال 1399( تقدیر شد.

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

در قالب خبر به پست الکترونیک: newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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در قالب تفاهم نامه ای، دانش فنی پژوهشگاه در زمینه تولید استارترهای 
لبنی به واحدهای عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی منتقل می شود

دستورالعمل آزمایشات میدانی محصور گیاهان تغییر شکل یافته ژنتیکی 
در جلسه شورای ملی ایمنی زیستی تصویب شد

انجمن  با  تفاهم نامه ای  قالب  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

تجاری سازی  و  فناوری  انتقال  زمینه  در  لبنی  فرآورده های  صنایع 

استارترهای مورد نیاز صنایع لبنی با انجمن همکاری می کند. 

دکتر محمد امین حجازی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی 

پژوهشگاه با اعالم این مطلب به روابط عمومی پژوهشگاه خاطرنشان 

کرد: مدت این تفاهم نامه که به امضای دکتر خوش خلق سیما، رییس 

پژوهشگاه و دکتر میراسالم تیموری، رییس انجمن صنایع فرآورده های 

لبنی رسیده، پنج سال است که با توافق طرفین قابل تمدید است. 

لبنی تخمیری  تولید محصوالت  در  استارترها  که  این  به  اشاره  با  وی 

از جمله پروبیوتیک ها مورد استفاده قرار می گیرند، خاطرنشان کرد: 

تولید  و  تهیه  جهت  تخمیری  میکروارگانیسم های  این  از  استفاده 

فرآورده های لبنی پیشینه ای تاریخی دارد که با گذشت زمان و پیشرفت 

علم، تولید مرغوب ترین محصوالت لبنی را که می توانند 

بر سالمت مصرف کننده تاثیر مستقیم داشته باشند 

میسر کرده است. 

محصوالت لبنی سنتی ما، منابع با ارزشی 

پروبیوتیک  باکتری های  جداسازی  جهت 

هستند که افزودن این نوع باکتری ها به 

ماست های  و  پنیر  به  استارتر  عنوان 

فراهم  را  امکان  این  صنعتی 

می کند که محصوالت لبنی 

با ویژگی های مطلوبی به 

بازار عرضه شود.

ــاه99،  ــت دی م ــش هش ــتی پی ــی زیس ــی ایمن ــورای مل ــه ش جلس

ــد. ــزار ش ــور برگ ــس جمه ــاون اول ریی ــت مع ــه ریاس ب

ــوژی کشــاورزی  ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنول ب

بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دولــت، دکتــر اســحاق جهانگیــری، 

ــم و  ــت عل ــر اهمی ــن جلســه ب ــور در ای ــس جمه ــاون اول ریی مع

فنــاوری زیســتی و ضــرورت اســتفاده از آن تاکیــد کــرد و گفــت: 

ــو و پیشــرفته در جهــان  ــه فناوری هــای ن ــاوری از جمل زیســت فن

اســت و هــر اقدامــی در ایــن زمینــه بایــد در چارچــوب قوانیــن، 

ــی زیســتی باشــد. ــی ایمن ــررات و سیاســت های شــورای مل مق

رعایــت  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  رییــس جمهــور  اول  معــاون 

مالحظــات و حساســیت ها در تولیــد محصــوالت تغییــر شــکل 

ــی  ــط تمام ــتگاه های ذیرب ــت دس ــت: الزم اس ــی، گف ــه ژنتیک یافت

مالحظــات در خصــوص ســالمت و ایمنــی محصــوالت تراریختــه را 

مدنظــر قــرار دهنــد. در ایــن جلســه کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، 

ــذا  ــازمان غ ــس س ــت، ریی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی

و  اســالمی عضــو شــورا  نماینــدگان مجلــس شــورای  و  دارو  و 

و  شــورا  ســخنگوی  و  دبیــر  خوش خلق ســیما،  دکتــر  همچنیــن 

داشــتند،  حضــور  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس 

ــکل  ــر ش ــان تغیی ــور گیاه ــی محص ــات میدان ــتورالعمل آزمایش دس

یافتــه ژنتیکــی در هشــت مــاده و دو تبصــره بــه تصویــب رســید.

در ایــن جلســه همچنیــن آییــن نامــه اجرایــی مــاده 5 قانــون 

ایمنــی زیســتی در راســتای رفــع موانــع تولیــد تصویــب شــد. 

دیگــر  از  نیــز  ترکیبــی  رخدادهــای  بــه  مجــوز  نحــوه صــدور 

موضوعاتــی بــود کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت و ب گرف
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کتاب "قارچ ها در بیوتکنولوژی  ســوخت های زیســتی" به قلم 
اعضای هیات علمی پژوهشــگاه توسط انتشــارات معتبر بین المللی 

اشپرینگر منتشر شد.
ــاورزی،  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

غالمرضــا   دکتــر  توســط   Fungi in Fuel Biotechnology کتــاب 

ــی  ــات علم ــو هی ــی، عض ــم طباطبای ــر میث ــی و دکت ــی جوزان صالح
مرتضــی  دکتــر  و  پژوهشــگاه  میکروبــی  بیوتکنولــوژی  بخــش 
آغباشــلو، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهــران تدویــن شــده اســت.

ــرای  ــب ب ــای مناس ــوان گزینه ه ــه عن ــع ب ــتی مای ــوخت های زیس س
جایگزینــی ســوخت هــای فســیلی شــناخته می شــوند کــه اســتفاده 
ــی  ــالمت عموم ــم س ــت و ه ــط زیس ــم محی ــا ه ــزون از آنه روزاف
ــا ایــن وجــود، ســوخت های زیســتی  را بــه خطــر انداختــه اســت. ب
نســل اول بــه دلیــل تأثیــرات نامطلــوب آنهــا بــر تأمیــن پایــدار غــذا 

ــد. ــرار گرفته ان ــترده ای ق ــاد گس ــورد انتق ــوراک م و خ
ــل های  ــته نس ــال های گذش ــی س ــوع، ط ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج  ب
ــه طــور  ــد. ب ــوده ان ــز توجــه ب ــر ســوخت های زیســتی در مرک باالت
خــاص، ســوخت های زیســتی نســل دوم ماننــد بیواتانــول مبتنــی بــر 
لیگنوســلولزیک در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای و مبــارزه بــا 
ــا  ــه نظــر می رســند؛ ب ــده ب ــی هــم امیدوارکنن ــرات آب و هوای تغیی
ایــن حــال از آنجــا کــه ایــن نــوع ســوخت های زیســتی بــه مراحــل 
ــیاری  ــا در بس ــد آنه ــد،  تولی ــاز دارن ــی نی ــز اضاف ــل و هیدرولی قب
ــن،  ــت؛ بنابرای ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــادی مق ــر اقتص ــوارد از نظ از م
ــمت  ــه س ــا ب ــن چالش ه ــر ای ــه ب ــرای غلب ــی ب ــای تحقیقات تالش ه
ــده  ــوق داده ش ــر س ــا صرفه ت ــادی ب ــای اقتص ــن آوری ه ــعه ف توس
انــواع ســوخت های  بــر  ایــن کتــاب ضمــن مــروری  اســت. در 
ــا  ــا و مخمره ــیل های قارچ ه ــا، پتانس ــد آنه ــع تولی ــتی و موان زیس
ــاد  ــزل( از ابع ــول و بیودی ــتی )بیواتان ــوخت های زیس ــد س در تولی
مختلــف مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور کلــی 
ــد ســوخت های زیســتی  ــه ســه روش در تولی ــوان ب از قارچ هــا می ت
ــز  ــرای هیدرولی ــلوالز ب ــع س ــوان منب ــه عن ــرد ب ــرد. کارب ــتفاده ک اس

مــواد لیگنوســلولزی بــرای تولیــد بیواتانــول، کاربــرد بــه عنــوان 
ــع  ــوان منب ــه عن ــرد ب ــزل و کارب ــد بیودی ــرای تولی ــا ب ــع لیپیده منب
لیپــاز بــرای کاتالیــز کــردن ترانــس استریفیکاســیون لیپیدهــا در 
ســوخت های  بیوتکنولــوژی  در  قارچ هــا  کتــاب  بیودیــزل  تولیــد 

ــت. ــی اس ــل دسترس ــی قاب ــانی الکترونیک ــتی در نش زیس
https://link.springer.com/book/10.1007%
2F978-3-030-44488-4

زیستی"  های  سوخت  بیوتکنولوژی  در  ها  "قارچ  کتاب  انتشار 
محققان پژوهشگاه توسط انتشارات "اشپرینگر"
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شد.  تهیه  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  دستاوردهای  فیلم 

همچنین در این گزارش تازه ترین دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در قالب یک مستند 48 دقیقه ای منتشر شد.

این  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

همت   به   ،99 سال  فناوری  و  پژوهش  هفته  مناسبت  به  که  مستند 

روابط عمومی پژوهشگاه تهیه شده، دستاوردهای محققان پژوهشگاه 

در گفت وگو با مجریان طرح ها معرفی شده است.

جامع  طرح  شامل  فیلم  این  در  شده  ارائه  تحقیقاتی  دستاوردهای 

خرمای  تکثیر  و  تولید  طرح  )سالیکورنیا(،  مبنا  هالوفیت  کشاورزی 

مجول، دانش فنی تولید نانوبیوسیلیکا از کلش و سبوس برنج، دانش 

جوانه  ماندگاری  افزایش  فنی  دانش  گیاهی،  نانوآفت کش  تولید  فنی 

از  آستازانتین  رنگدانه  تولید  فناوری  سرد،  پالسمای  روش  به  گندم 

ریزجلبک، دانش فنی تولید فرموالسیون های حاوی باکتری های محرک 

فنی  دانش  گلخانه ای،  دلمه ای  فلفل  و  گوجه فرنگی  خیار،  ویژه  رشد 

بهره برداری و بهینه سازی سیستم هاضم نیمه خشک از نوع پالگ فلو، 

دانش فنی تولید بذر اصالح شده و توسعه کشت انواع گراس زینتی، 

کشت  توسعه  فنی  دانش  سردسیری،  چندساله  مرتعی  و  علوفه ای 

انواع گراس زینتی، علوفه ای و مرتعی چندساله سردسیری، دانش فنی 

ساخت ماشین ریزازدیادی و مینی بیوراکتور تناوبی، دانش فنی تولید 

سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید سیب زمینی، دانش فنی تولید 

دانش  تریکودرما،  قارچ  بر  مبتنی  گیاهی  پروبیوتیک  فرموالسیون  و 

تولید آغازگرهای اصلی و پروبیوتیک مورد استفاده در صنایع لبنی و 

تولید بتاکاروتن از ریزجلبک دونالیال است. 

قابل   https://www.aparat.com/v/91MVy نشانی   به  ویدیو   این 

سایت  در  فیلم  بخش  به  آسان  دسترسی  جهت  و  است  دسترسی 

پژوهشگاه مراجعه نمایید.

همچنین در نمایشگاه مجازی که بمناسبت هفته پژوهش و به همت 

پارک علم و فناوری البرز برگزار شد اطالعات کاملی از دستاوردهای 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در چند فیلم ارائه شد. جهت بازدید 

از این نمایشگاه به سایت زیر مراجعه نمایید.

نمایشگاه پارک علم و فناوری

https://alborzstp.ir/content/1830/پژوهشگاه-بیوتکنولوژی-کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی  تازه ترین دستاوردهای پژوهشگاه  گزارش 
در قالب یک مستند ۴۸ دقیقه ای منترش شد

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

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

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.
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تهران  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  بین  منعقده  قرارداد  براساس 

نامطبوع  بوی  رفع  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  و 

مجتمع پردازش و دفع زباله شهرداری تهران به محققان 

پژوهشگاه محول شد.

علمی  هیات  عضو  قنواتی،  حسین  دکتر   

و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

گفت و گو  در  طرح  این  مجری 

با  روابط عمومی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار 

و  چالش ها  از  یکی  داشت: 

مشکالت اساسی در حوزه مدیریت 

پسماندهای شهری، مشکل بوی نامطبوع 

حاصل از تجزیه ترکیبات آلی موجود در این 

گازی  آالیندهای  تولید  و  پسماندها 

است که باعث مشکالت زیست 

فراوانی  اجتماعی  و  محیطی 

می شود. بوی بسیار بد حاصل 

از تجزیه این ترکیبات نه تنها در 

محل های دفن بهداشتی و غیربهداشتی 

زباله که در کارخانه های پردازش و تبدیل مواد 

زائد شهری که عملیات بازیافت و تولید کمپوست از 

زباله های شهری را انجام می دهند نیز تولید شده و باعث 

آزار و شکایت ساکنان مناطق اطراف می شود.

 volatile organic وی خاطرنشان کرد: ترکیبات آالینده گازی از جمله 

از   )volatile sulfur compounds )VSCs و   )compounds )VOCs

زباله های  آلی  مواد  پردازش  نامطبوع سیستم های  بوی  اصلی  عوامل 

حذف  برای  هزینه  کم  و  مناسب  راهکارهای  از  یکی  هستند.  شهری 

از  استفاده  با  بیوفیلتراسیون  روش  از  استفاده  نامطبوع،  بوی  این 

این پروژه  میکروارگانیسم های تجزیه کننده گازهای آالینده است. در 

تهران  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  سوی  از  قراردادی  طی  که 

تجزیه  قابلیت  با  باکتریایی  سویه های  شده،  محول  پژوهشگاه  به 

باالی ترکیبات مهم و موثر عامل بوی نامطبوع فرایند تبدیل مواد آلی 

پسماندهای شهری به کمپوست جداسازی و شناسایی می شوند و سپس 

این سویه ها در مقیاس پایلوت و صنعتی تکثیر شده و برای اضافه شدن 

به توده های آلی جهت کاهش میزای بوی آنها استفاده می شوند .

قنواتی تصریح کرد: در این طرح با بررسی  حدود 400 ترکیب مختلف 

ترکیبات  زباله شهری،  پردازش  فرایند  از  ناشی  نامطبوع  بوی  در  موثر 

دی متیل سولفید، دی متیل دی سولفید، سولفید هیدروژن، پینن، متیل 

مرکاپتان، فنیل مرکاپتان، متیل آمین، اسید بوتیریک، پیریدین، تولوئن 

و زایلن به عنوان ترکیبات اصلی عامل بوی نامطبوع فرایند شناسایی 

شده اند که در تالشیم با شناسایی و جداسازی باکتری های تجزیه کننده 

فرایندکاهش بوی  را در   به دست آمده  برتر  ترکیبات، سویه های  این 

نامطبوع ناشی از تبدیل مواد آلی پسماندهای شهری به کمپوست در 

مقیاس های پایلوت و صنعتی استفاده کنیم.

وی در خصوص روند دستیابی به سویه های برتر میکروبی مورد نظرگفت: 

بدین منظور پس از شناسایی و جداسازی باکتری های تجزیه کننده این 

و  کرده  اختصاصی، غنی سازی  در محیط کشت های  را  آنها  ترکیبات، 

پس از جداسازی و خالص سازی، سویه های بدست آمده از هر دسته 

را از لحاظ قدرت تجزیه کنندگی با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین ترتیب 

بهترین سویه های تجزیه کننده هر ترکیب انتخاب و شناسایی خواهند 

مختلف  سویه های  رشد  جهت  مناسب  کشت  محیط  همچنین  شد. 

میکروبی جداسازی شده به شکل کنسرسیومی و مخلوط انتخاب خواهد 

شد تا کشت انبوه میکروارگانیسم ها با هزینه پایین و روش آسان در یک 

فرمانتور ساده همزن دار قابل انجام باشد. در ادامه، این سویه ها پس از 

تکثیر به صورت کنسرسیومی در فاز پایلوت تست خواهد شد و عوامل 

موثر در کاهش بوی نامطبوع مانند تنظیم نسبت کربن به ازت، تنظیم 

تخلخل و رطوبت و تنظیم برنامه  هوادهی هم در فاز های پایلوت و 

صنعتی بهینه سازی می شوند.

قنواتی در پایان با اشاره به آغاز اجرای فاز آزمایشگاهی طرح، اظهار 

داشت: این طرح طی حدود یک تا یک و نیم سال در سه فاز آزمایشگاهی، 

پایلوت و صنعتی اجرا می شود که امیدوارم با اتمام موفقیت آمیز آن 

شاهد کنترل و حذف بوی نامطبوع ایجاد شده در اطراف این مجتمع 

را  تهران  شهر  زباله  تن  هزار  هشت  از  بیش  که  زباله  پردازش  بزرگ 

پذیراست باشیم.

رفع بوی نامطلوب تاسیسات پردازش زباله شهری به محققان 
پژوهشگاه محول شد
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پژوهشگاه  از  مدرسانی  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پیشرفته  دوره   

بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار می شود. 

دکتر فروغ قاسمی، عضو هیأت علمی بخش تحقیقات نانو تکنولوژی 

این  اجرایی  دبیر  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه   کشاورزی 

بیوتکنولوژی کشاورزی  با روابط عمومی پژوهشگاه  دوره در گفتگو 

اظهار داشت:  دوره تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان یکی از 

دوره های عالی مدرسه ملی زیست فناوری ایران در سطح پیشرفته و 

به صورت مجازی توسط انستیتو پاستور ایران )به عنوان برگزار کننده 

علمی( برگزار می شود.

ــه  ــرای ورود ب ــت پژوهشــگران ب ــن دوره، تربی ــزاری ای  هــدف از برگ

حــوزه فنــاوری و تولیــد محصــوالت فناورانــه در حــوزه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی اســت. 

وی با بیان این که محتوای آموزشی این دوره مجازی توسط اعضای 

هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تهیه شده و دبیر علمی 

این دوره نیز دکتر خوش خلق سیما، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی است، اظهار داشت: شرکت کنندگان با حضور در این دوره 

در حوزه های  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پیشرفتهای  آخرین  با  تخصصی 

مختلف آشنا می شوند.

سرفصل های این دوره شامل فیزیولوژی مولکولی، کشت بافت و سلول، 

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، زیست شناسی سامانه ها، نانوتکنولوژی 

و حقوق مالکیت فکری و زیست فناوری کشاورزی است.        

ملی  مدرسه  مخاطبان  گفت:  دوره  این  گروه های هدف  درباره   وی 

گرایش های  تمام  دانش آموختگان  و  دانشجویان  فناوری،  زیست 

رشته های زیست شناسی، کشاورزی، علوم پزشکی، شیمی، ریاضی و 

که می توانند  پزشکی هستند  مهندسی  و  تی  آی  با  مرتبط  رشته های 

حسب عالقه در هر یک از دوره های تخصصی مدرسه از جمله دوره 

بیوتکنولوژی کشاورزی شرکت کنند.

کرد:  تصریح  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیأت  عضو 

این  در  ثبت نام  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقمندان 

دوره به نشانی الکترونیکی :

 https://www.biotechcourse.com/panel?lang=fa&id=11

مراجعه کنند.

برگزاری دوره پیرشفته بیوتکنولوژی کشاورزی با مدرسانی از پژوهشگاه
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با تالش محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه   

بیوتکنولوژی کشاورزی، واحد تولید ریزجلبک به منظور تامین خوراک 

آرتمیا در جوار مجتمع 55 هکتاری در حال احداث پرورش آرتمیا در 

حاشیه دریاچه ارومیه به بهره برداری می رسد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، احمد اسالمی، 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر در حاشیه بازدید جعفروند، 

استان آذربایجان شرقی و دکتر حجازی، رئیس رییس شیالت 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی 

پژوهشگاه و جمعی از کارشناسان 

سازمان جهاد کشاورزی استان 

استخرهای  مجتمع  از 

در  روحی  کمال 

حاشیه 

دریاچه 

ارومیه از نهایی شدن پروژه 55 هکتاری پرورش ارتمیا در شهرستان عجب 

شیر خبر داد.

وی گفت: این طرح در سطح 55 هکتار به عنوان خلیج پرورش آرتمیا 

و در سطح یک هکتار پرورش جلبک برای تغذیه ارتمیاهای تولیدی با 

اعتباری بالغ بر50 میلیارد ریال در حال اجراست. از کل مبلغ هزینه 

شده 15 میلیارد ریال به صورت تسهیالت دولتی و مابقی به صورت 

آورده شخصی در طول چندین سال هزینه شده است.

سیست  ساالنه  تولید  حجم  اولیه  مطالعات  در  کرد:  تصریح  اسالمی 

آرتمیا در این مجتمع بالغ بر چهار تن و بیومس آرتمیا بالغ بر 10 تن 

براورد شده است.

تولید  مجتمع  ذی ربط،  بخش های  مناسب  همکاری  با  رود  می  امید 

آرتمیا تا هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری برسد.

که  پژوهشگاه  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  است،  گفتنی 

راستای  در  جلبک هاست  زمینه  در  کشور  تحقیقاتی  قطب های  از 

راه اندازی سیستم پرورش ریزجلبک در این مجتمع، تحقیقاتی 

را در سه استخر با تیمارهای مختلف در دست اجرا دارد.  

اعتبار مورد نیاز این طرح  در مراحل اولیه بالغ بر 

500 میلیون ریال براورد شده است.

راه اندازی واحد تولید ریزجلبک در حاشیه دریاچه ارومیه با 
همکاری پژوهشگاه
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دکتــر هداونــد میرزایــی، عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولوژی 

کشــاورزی بــا حکــم فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج امــام ســجاد )ع( 

ــد  ــهید هداون ــگاه ش ــی پای ــه فرمانده ــال ب ــه س ــدت س ــه م ــرج ب ک

حــوزه 2291 ادرات منصــوب شــد.

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

ســرهنگ دوم پاســدار مهــدی اعظمــی در حکــم انتصــاب دکتــر 

حســین هداونــد میرزایــی کــه طــی مراســمی بــا حضــور دکتــر 

خوش خلق ســیما، رییــس پژوهشــگاه بــه وی اعطــا شــد، آورده اســت:  

»امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و نصــب العیــن قــرار 

ــالب  ــر انق ــر کبی ــای رهب ــدا، رهنموده ــاد در راه خ ــوا، جه دادن تق

اســالمی و مؤســس شــجره طیبــه بســیج حضــرت امــام خمینــی )ره( 

و فرامیــن، تدابیــر و منویــات ولــی امــر مســلمین و فرمانــده معظــم 

کل قــوا، حضــرت آیــت اللــه خامنــه ای »مدظلــه العالــی« بتوانیــد بــا 

بهره گیــری از امکانــات مــادی و معنــوی بــا همــت و تــالش هــر چــه 

بیشــتر، حضــور ســازمان یافته کارکنــان را در بســیج فراهــم و آنــان را 

در صحنه هــای مــورد نیــاز انقــالب شــکوهمند اســالمی بــه کارگیــری 

ــری  ــی گام هــای مؤث ــی بســیج ده هــا میلیون کــرده و در جهــت پویای

ــد.« برداری

بــر  پیگیــری جــذب، ســازماندهی، هدایــت  بــر  ایــن حکــم  در 

ــری طرح هــای  ــی و پیگی ــادی، نظام ــی، اعتق آموزش هــای بصیرت

اعتالیــی بســیج، اعــزام و حضــور بســیجیان در برنامه هــای 

ایجــاد  برنامه ریــزی و  ابالغــی و مناســبتی بســیج، 

ــی و  ــای ابالغ ــام برنامه ه ــرای انج ــی ب ــازوکار بوم س

دســتورات سلســله مراتــب فرماندهــی، هدف گــذاری 

راســتای  در  نیــرو  تربیــت  سیاســت های  اجــرای  و 

تربیــت جــوان مومــن انقالبــی پــای کار بــه عنــوان وظایــف و 

ــت. ــده اس ــد ش ــر تاکی ــارات موردنظ انتظ

گفتنــی اســت، پایــگاه بســیج شــهید هداونــد حــوزه 2291 ادرات کــرج 

ــد،  ــدس، شــهید قاســم هداون ــاع مق ــام شــهید ســرافراز دف ــه ن ــه ب ک

مزیــن شــده، آذرمــاه ســال گذشــته طــی مراســمی بــا حضــور فرمانــده 

و مســوول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه ســپاه ناحیــه امــام ســجاد )ع( 

در محــل پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی راه انــدازی شــد.

فرمانده پایگاه بسیج شهید هداوند منصوب شد
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دکتــر مریــم هاشــمی بــه ســمت سرپرســت معاونــت 

پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

منصــوب شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 

دکتــر  کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی 

خوش خلق ســیما،  نیراعظــم 

پژوهشــگاه  رئیــس 

در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

مراســم تودیــع و معارفه سرپرســت 

ــا  ــگاه ب ــی پژوهش ــت پژوهش معاون

تقدیــر از تالش هــا و خدمــات 

بــی شــائبه دکتــر قاســم 

ســالکده،  حســینی 

معاون 

پژوهشی 

پژوهشــگاه در 

ایــن  تصــدی  دوره 

ــفکری،  ــئولیت، خوش مس

ســعه صــدر، اعتقــاد عمیــق به 

ــه تمــام  ــا دادن ب کار گروهــی و به

تحقیقاتــی  برنامه هــای گروه هــای  پیشــبرد  بــرای  تــالش  و 

تحقیقاتــی پژوهشــگاه در تمــام حوزه هــا را از ویژگی هــای بــارز 

کــرد. عنــوان  ســالکده  حســینی  دکتــر  مدیریتــی 

خاطرنشــان  حســینی  دکتــر  بــرای  موفقیــت  آرزوی  بــا  وی 

در  کیفــی  پرشــمار  مقــاالت  بــر  عــالوه  حســینی  دکتــر  کــرد: 

مجــالت معتبــر بین المللــی در حــوزه تحقیقــات کاربــردی نیــز 

دســتاوردهای برجســته ای دارد کــه نمونــه ای از طــرح تولیــد 

ــادی  ــا اســتقبال زی ــه ب ــع اســت ک ــرای صنای ــی ب آنزیم هــای صنعت

فنــاوری  توســعه زیســت  بخــش خصوصــی و ســتاد  از طــرف 

ریاســت جمهــوری مواجــه شــده اســت.

ــه  ــا اشــاره ب ــوژی کشــاورزی در ادامــه ب رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنول

ــش  ــر بخ ــمی، مدی ــم هاش ــر مری ــمند دکت ــارب ارزش ــص و تج تخص

تحقیقــات بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه کــه بــا حفــظ ســمت 

عهــده دار مســوولیت سرپرســتی معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه شــده 

اظهــار داشــت: دکتــر هاشــمی عــالوه بــر ایــن کــه رتبــه ســوم اعضــای 

ــد  ــات علمــی پژوهشــگاه در ســامانه علم ســنجی ســازمان را دارن هی

در زمینــه تحقیقــات کاربــردی نیــز دســتاوردهای قابــل توجهــی دارنــد 

کــه تعــدادی از آنهــا بــه صنعــت واگــذار و تجاری ســازی شــده اســت.

ــر هاشــمی  ــم انتصــاب دکت ــن در حک ــیما همچنی ــر خوش خلق س دکت

بــه ســمت سرپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه آورده اســت:

» بــا عنایــت بــه تعهــد، تخصــص و تجــارب ارزشــمند شــما در 

حوزه هــای علمــی، تخصصــی زیســت فنــاوری و ارتباطــات بین المللــی 

ــت  ــتی معاون ــه سرپرس ــمت ب ــظ س ــا حف ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ب

پژوهشــی منصــوب می شــوید. امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد 

ــام  ــدال در انج ــت و اعت ــا عقالنی ــوام ب ــردی ت ــاذ رویک ــال و اتخ متع

ــید:  ــد باش ــق و موی ــل موف ــه ذی ــف محول وظای

تکمیــل و اجرایــی کــردن برنامه هــای اســتراتژیک و عملیاتــی تدویــن 

ــردن فعالیت هــای  ــد ک ــردی پژوهشــگاه، هدفمن شــده در ســند راهب

برنامه هــای  و  ماموریت هــا  راســتای  در  علمــی  هیــات  اعضــای 

مؤسســات  بــا  علمــی  مشــترک  همــکاری  تقویــت  پژوهشــگاه، 

ــدی  ــدف بهره من ــا ه ــگاهی ب ــی و دانش ــز پژوهش ــی و مراک تحقیقات

سیاســت های  راســتای  در  کشــور  علمــی  ظرفیــت  از  حداکثــری 

ــعه  ــور و توس ــای کش ــع چالش ه ــاورزی و رف ــاد کش کالن وزارت جه

انجــام فعالیت هــای  از طریــق  همکاری هــای علمــی بین المللــی 

پژوهشــی.«

رسپرســت معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 
ــد ــوب ش ــاورزی منص کش
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رسپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه گیاهان زراعی و 
باغی منصوب شد

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس  حکم  با  ابراهیمی  مرتضی  دکتر 

کشاورزی به سمت سرپرست پژوهشکده متابولیت های ثانویه گیاهان 

زراعی و باغی پژوهشگاه منصوب شد.

پی  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

به  پژوهشکده  سابق  رئیس  احمدی،  خان  مرتضی  دکتر  شدن  نایل 

افتخار بازنشستگی، دکتر ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده به 

سمت سرپرست پژوهشکده منصوب شد.

تکریم دکتر خان احمدی  نیراعظم خوش خلق سیما در مراسم  دکتر 

رجب  ماه  اعیاد  تبریک  با  پژوهشکده  جدید  سرپرست  معارفه  و 

خصوصا میالد پربرکت موالی متقیان امیر مومنان علی )ع( و روز پدر 

و گرامیداشت یاد و خاطره سرداران سرافراز سپاه اسالم شهیدان باکری، 

دفاع  مختلف  سال های  که  طی  و خیل همرزمانشان  همت، خرازی 

مقدس در اسفندماه به فیض عظیم شهادت نایل شدند، اظهار داشت: 

بازنشستگی  درخواست  که  بود  سال  دو  از  بیش  احمدی  خان  دکتر 

داشتند اما به اصرار اینجانب به کار ادامه دادند. تقدیر از تالش های این 

برادر بزرگوار کمترین وظیفه  ای است که برعهده دارم و می دانم امروز 

به همکاری  این مسوولیت  به واسطه واگذاری  را  تمام وجود خدا  با 

جوانتر و رفتن به عرصه تازه ای از تالش و خدمت شاکر هستند.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: پژوهشکده 

اصفهان قبال در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی فعالیت 

متابولیت های  روی  بر  گرفته  برنامه ریزی صورت  با  اکنون  که  داشت 

گیاهان  زمینه  در  است.  شده  متمرکز  زراعی  و  باغی  گیاهان  ثانویه 

دارویی هم با توجه به کمبود منابع آب و خاک زراعی در کشور مقرر 

این  بافت  کشت  با  کشاورزی  مساعد  اراضی  جای صرف  به  که  شد 

گیاهان، ماده مؤثره آنها را در فرمانتور تولید کنیم.

خوش خلق سیما با تقدیر از موفقیت دکتر خان احمدی و همکارانش در 

تولید ریشه موئین در فرمانتور ابراز امیدواری کرد که دکتر ابراهیمی توسعه 

این تحقیقات و نهادینه کردن این فناوری را در پژوهشکده پیگیری کند.

هیات  جذب  ضمن  خواست  پژوهشکده  سرپرست  از  همچنین  وی 

علمی و نیروهای خالق و نوآور با راه اندازی مرکز رشد تخصصی زمینه 

تاسیس و حمایت از شرکت های دانش بنیان را نیز فراهم کنند.

گفتنی است دکتر مرتضی ابراهیمی که متولد 1351 است، تحصیالت 

کارشناسی خود را در رشته مهندسی 

و  زراعت  گرایش  کشاورزی 

اصالح نباتات در دانشگاه 

اتمام  به  مازندران 

سال  در  و  رسانیده 

دریافت  به  موفق   1381

مدرک کارشناسی ارشد در رشته 

شده  زابل  دانشگاه  از  نباتات  اصالح 

است. موضوع پایان نامه وی "بررسی 

کبالت  فیزیکی  موتاژن  تاثیر 

روی  بر  تنوع  ایجاد  بر   60

جنین  کالوس های 

منظور  به  سویا  زای 

به  تحمل  ارزیابی 

الین های  شوری  تنش 

حاصل" بود که تحقیقات آن 

کشاورزی- تحقیقات  مرکز  در  را 

اتمام رسانده  به  پزشکی هسته ای کرج 

خود  همکاری   1382 سال  در  آن  از  پس  و 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  بافت  بخش کشت  با  را 

در  پژوهشکده  در  مامور  صورت  به  ایران  حال کشاورزی 

اجرای  بر  عالوه  گذشته  سال های  طی  کرد.  آغاز  اصفهان  راه اندازی 

طرح های تحقیقاتی مختلف بر روی تکثیر گیاهان دارویی، با همکاری 

محققین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاوررزی ایران در برنامه خودکفایی 

تولید هسته اولیه بذر سیب زمینی فعالیت کرده و به عنوان مسئول 

و  راه اندازی  انسانی  نیروی  آموزش  جهت  اصفهان  استان  در  برنامه 

واحدهای خصوصی تولیدکننده مینی تیوبر و نیز سالم سازی و تامین 

گیاهچه اولیه عاری از ویروس ارقام مختلف سیب زمینی انجام وظیفه 

کرده و می کند. وی در سال 1394 موفق به اخذ درجه دکتری از دانشگاه 

UPM کشور مالزی در رشته مهندسی ژنتیک و زیست شناسی مولکولی 

شد و طی سال های اخیر به اجرای پروژه های تحقیقاتی مرتبط با گیاهان 

دارویی در پژوهشکده متابولیت های ثانویه اصفهان اشتغال داشته است.
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ــود  ــه یادب ــدای هدی ــا اه ــاورزی ب ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش

بــه همــکاران خانــم پژوهشــگاه، ســالروز میــالد بــا ســعادت 

حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و هفتــه بزرگداشــت مقــام زن را 

ــت. ــی داش گرام

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، 

ــه  ــد 19 ب ــل پروتکل هــای پیشــگیری از کووی ــه دلی ــن مراســم ب ای

ــدو  ــم در ب صــورت فــردی و در قالــب اســتقبال از همــکاران خان

ــه ســاختمان پژوهشــگاه انجــام شــد و طــی آن بیســتمین  ورود ب

ســالگرد تآســیس پژوهشــگاه نیــز گرامــی داشــته شــد.

پژوهشــگاه  رئیــس  ســیما،  خلــق  خــوش  نیراعظــم  دکتــر 

ــوی  ــالروز والدت بان ــی س ــم در پیام ــاورزی ه ــوژی کش بیوتکنول

دو عالــم، ام ابیهــا، حضــرت فاطمــه زهــرا )س( را گرامــی داشــت.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد  المسلمین تقوی،  حجت االسالم و 

کشاورزی و رییس مجمع نمایندگان تهران در راس هیاتی شامل حجت 

االسالم و المسلمین بختیاری، نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان 

اصفهان از پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه بازدید کردند.

در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

از  انجام شد، بخشی  بازدید که روز بیست و یک بهمن ماه99،  این 

دستاوردهای حاصل طی کمتر از دو دهه فعالیت پژوهشکده از قبیل 

خودکفایی کشور از واردات بذر سیب زمینی، تجاری سازی گیاه استویا، 

دستیابی به ژنوتیپ های برتر شیرین بیان، تولید بیوراکتورهای ارزان 

قیمت برای کشت ریشه و سلول های گیاهی و پژوهش در زمینه کشت 

طبقاتی گیاهان دارویی و نیز ایجاد و استقرار و حمایت از دو شرکت 

دانش بنیان که به اشتغال 10 نفر دانش آموخته به صورت مستقیم 

و تعداد بیشتری به صورت غیر مستقیم و خودکفایی کشور در زمینه 

کارشناسان  و  مدیر  توسط  انجامیده  وارداتی  گیاهان  از  برخی  تولید 

پژوهشکده تشریح شد.  

دستاوردهای  از  تقدیر  و  خرسندی  ابراز  با  تقوی  االسالم  حجت 

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی و تبیین برخی زمینه های نیازمند تحقیق در بخش کشاورزی 

بر لزوم افزایش اعتبارات پژوهشی و حمایت از تحقیقات تاکید کرد

بزرگداشــت زادروز حــرت فاطمــه زهــرا )س( و هفتــه 
تجلیــل از مقــام زن در پژوهشــگاه

بازدیــد مناینــده ولــی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی از پژوهشــکده 
ــه ــوژی متابولیت هــای ثانوی بیوتکنول
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تثبیت کوکتل آنزیمی بر روی نانوکریستال های سلولز مغناطیسی عاملدار شده 
با دوپامین به منظور افزایش کارایی آنزیم در تجزیه ضایعات لیگنوسلولزی 

                الهه معتمدی
امروزه، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و سوخت های زیستی توجه 

را بخود جلب کرده است. در  از محققان و صنایع مختلف  بسیاری 

این راستا یکی از مهمترین منابع زیستی در دسترس که باعث کاهش 

وابستگی به نفت شده و می تواند یک منبع تجدیدپذیر و دوستدار 

محیط زیست برای تولید انرژی پایدار بحساب آید، زیست توده های 

و  پیچیده  ساختار  کارآمد  تخریب  حال،  این  با  است.  لیگنوسلولزی 

ناهمگن زیست توده و تبدیل آن به بیواتانول و سایر مواد شیمیایی 

با ارزش، با چالش های فراوانی روبرو است. در این فرآیند استفاده از 

افزایش عملکرد ساكاریفیکاسیون  آنزیمی می تواند موجب  هیدرولیز 

کاهش  موجب  و  داده  افزایش  را  توده  زیست  هضم  قابلیت  شده، 

هزینه ها در عملیات تجزیه ضایعات شود. اما استفاده از آنزیم های 

آزاد به دلیل ناپایداری این ترکیبات در شرایط عملیاتی، غیرفعال شدن 

باعث می شود  آنها  بازیابی  قابلیت  عدم  و  در شرایط صنعتی  آنزیم 

حل،  راه  یک  عنوان  به  باشد.  پرهزینه  آنزیمی  هیدرولیز  فرآیند  که 

تثبیت آنزیم بر روی بسترهای کارآمد و مناسب می تواند یک استراتژی 

ارزشمند برای تولید بیوکاتالیست های موثر با قابلیت استفاده مجدد، 

تجزیه  جهت  مناسب  عملکرد  و  باال  عمر  طول  حرارتی،  پایداری 

ضایعات لیگنوسلولزی و تبدیل آنها به قند احیا و سایر مواد شیمیایی 

با ارزش بحساب آید.

اخیرا، تهیه یک نانوبیوکاتالیست زیست سازگار و کارآمد جهت تجزیه 

قابلیت  و  باال  عملکرد  با  لیگنوسلولزی  ضایعات 

است.  شده  گزارش  مجدد  استفاده  و  بازیابی 

سلولزی  نانوکریستال های  ابتدا  منظور،  بدین 

از فرآیند  استفاده  با  تفاله چغندرقند  از   )CNC(

نانوذرات  سپس  شدند.  تهیه  اسیدی  هیدرولیز 

نانوکریستال های  روی  بر   )Fe3O4( مگنتیت 

آسان  قابلیت جداسازی  تا  بارگذاری شد  سلولزی 

نهایت  آورد و در  فراهم  را  از محیط واکنش  آن 

این بستر با دوپامین عاملدار شد تا شرایط تثبیت 

آنزیم با استفاده از اتصاالت کوواالنسی پایدار را 

DA/( ساختار  نانو  بستر  ادامه،  در  کند.  تامین 

تثبیت آنزیم )کوکتل آنزیمی  Fe3O4NPs@CNCs( سنتز شده، برای 

سلوالز و همی سلوالز( مورد استفاده قرار گرفت و یک نانوبیوکاتالیست 

به  آنها  تبدیل  و  کشاورزی  ضایعات  تجزیه  برای  را  جدید  و  کارآمد 

قند احیا فراهم آورد. ارزیابی ها نشان دادند که دمای بهینه عملکرد 

سانتیگراد  درجه   10 آزاد،  آنزیم  به  نسبت  شده  تثبیت  آنزیم های 

افزایش یافته و پایداری حرارتی آنها بهبود پیدا کرده است. همچنین 

قلیایی  به سمت محیط های  تثبیت  از  پس  آنزیم  عملکرد  بهینه   pH

آنزیم ها موجب کاهش ریسک  تثبیت کوواالنسی  جابجا شده است. 

شستشوی آنزیم از روی بستر شده و امکان بازیابی و استفاده مجدد 

از آنرا حتی تا بیش از 10 سیکل متوالی استفاده با حفظ 50% فعالیت 

آنزیمی فراهم آورده است. کاربرد این نانوبیوکاتالیست در هیدرولیز 

دو مورد از ضایعات کشاورزی )کاه برنج و تفاله چغندر قند( نشان 

داد که کوکتل آنزیمی تثبیت شده می تواند موجب افزایش 20-76% در 

بازده تولید قند احیا نسبت به کوکتل آنزیم آزاد شود. 

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Carbohydrate Polymers به چاپ 

رسیده است. 
Ariaeenejad, S., Motamedi, E., Salekdeh, G.H. 2021. 
Immobilization of enzyme cocktails on dopamine 
functionalized magnetic cellulose nanocrystals to 
enhance sugar bioconversion: A biomass reusing loop. 
Carbohydrate Polymers, 256: 117511.
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نان همواره مهم ترین و اصلی ترین غذای بشر بوده و تاثیر مستقیمی 

نان-های بدون  تولید  میان،  این  دارد. در  در سالمت مصرف کنندگان 

ناشی  گلوتن  حضور  عدم  از  که  خود  خاص  ویژگی  علت  به  گلوتن 

می شود همواره با مشکالتی روبرو است. کیفیت این ماده ی غذایی با 

نگهداری در دمای اتاق، به راحتی افول کرده و دچار بیاتی می شود. 

به  حساسیت  و  سلیاک  بیماری  علت  به  افراد  از  برخی  طرفی  از 

بنابراین  هستند.  مشکل  دچار  غذایی  ماده ی  این  مصرف  در  گلوتن 

و  باشد  مغذی  مواد  از  غنی  که  گلوتنی  بدون  نان  تولید  برای  تالش 

بافت و کیفیت مناسبی داشته باشد بسیار قابل توجه است. در این 

پژوهش، خصوصیات آنزیم آلفا آمیالز جدید نوترکیب مقاوم به حرارت 

)PersiAmy2( به دست آمده از داده های متاژنوم مورد بررسی قرار 

گرفت و اثر آن در بهبود کیفیت نان بدون گلوتن ارزیابی شد. آنزیم 

 pH=6 و  سانتیگراد  درجه   40 دمای  بهینه ی  شرایط  با  آمیالز  آلفا 

توانست 47% از فعالیت خود را پس از 120 دقیقه در دمای 90 درجه 

آلفا  آنزیم  ویژگی های  بررسی  از  حاصل  نتایج  کند.  حفظ  سانتیگراد 

آمیالز نوترکیب نشانگر فعالیت آن در دامنه ی گسترده ی دما، pH و 

کلسیم،  منیزیم،  مانند  زیادی  بازدارنده های  و  فلزی  یون های  حضور 

سدیم، EDTA، اوره،PMSF و CTAB بود و از سوی دیگر مقاومت 

آن را در برابر گرما که اصلی ترین معیار جهت استفاده از این آنزیم در 

فرموالسیون نان است تایید کرد. افزودن بهینه ی غلظت آلفا آمیالز در 

نان بدون گلوتن موجب کاهش سختی، شکنندگی، صمغیت و قابلیت 

و  روشنایی  فاکتور  کاهش  آمیالز  آلفا  آنزیم  نان شد. حضور  جویدن 

افزایش تمایل رنگ نان به سمت زردی و قرمزی را به دنبال داشت. 

میزان  به  آمیالز  آلفا  با  شده  تیمار  نان  شدن  قهوه ای  اندیس  میزان 

قابل توجهی افزایش یافته و تخلخل، حجم ویژه و محتوای رطوبت آن 

بهبود یافت. آزمون حسی نشان داد که نان بدون گلوتن حاوی آنزیم 

آلفا آمیالز بیشترین امتیاز را از نظر مصرف کنندگان کسب کرده است. 

هم چنین، نتایج آزمون رئولوژی خمیر بدون گلوتن تایید کننده ی رفتار 

جامد مایع نمونه های تیمار شده با آلفا آمیالز، پروتئین و پپتید کینوا 

بود. بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، افزودن آنزیم جدید 

نوترکیب مقاوم به حرارت PersiAmy2 تاثیر قابل توجهی در افزایش 

کیفیت نان بدون گلوتن دارد و افزودنی کارآمدی جهت استفاده در 

 Food Chemistry صنعت نان است. نتایج این تحقیق اخیرا در مجله

به چاپ رسیده است
Sadeghian Motahar, S.F., Ariaeenejad, S., Salami, M., 
Emam-Djomeh, Z., Sheykh Abdollahzadeh Mamaghani, A. 
2021. Improving the quality of gluten-free bread by a novel 
acidic thermostable α-amylase from metagenomics data. 

Food Chemistry, 352:129307.

بررسی ویژگی های آنزیم جدید آلفا آمیالز نوترکیب مقاوم به حرارت مستخرج از 
داده های متاژنوم و سنجش اثر آن در بهبود کیفیت نان بدون گلوتن

                                   شهره آریائی نژاد - فاطمه صادقیان
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توليد دانش فنی پداژه هاي بالغ تجاري به منظور خودکفایی و 
کوباز پریسا  تولید ارقام جدید گالیول      

در حال حاضر حدود 10000 تولید کننده گل و گیاهان زینتی در ایران 

مشغول به کار هستند. ميزان توليد گل شاخه بريده حدود 2/5 میلیارد 

داشته  افزایش  درصد   2/2  ،96 تا   95 سال های  بین  که  است  شاخه 

است. گالیول )Gladiolus( بزرگترین جنس از تیره زنبق ها است. این 

بیماری و  برخی در درمان  دارای گونه های متعددی است که  جنس 

اغلب به صورت زینتی مورد استفاده قرار می گیرند. گالیول در دنیا 

بیشتر  استفاده  دلیل  به  ایران  در  و  زینتی  گیاه  چهارمین  عنوان  به 

به  دارد.  قرار  تولید  اول  رتبه  در  آسان جهت کشت  نسبتا  شرایط  و 

دلیل تقاضای زیاد و زمان طوالنی ایجاد پداژه های جدید دارای تولید 

تجاری، هر ساله از کشورهای اروپایی )به خصوص هلند( پداژه گالیول 

مرکزی  مازندران،  تهران،  استان های  ایران  در  وارد می شود.  به کشور 

و خوزستان بیشترین سطح زیر کشت گل های شاخه بریده از جمله 

گالیول را دارند. واردات پياز اين گل در سال 1396، 120 میلیارد تومان 

بوده است. در كشورهايي كه گونه های اين جنس بومی آنها هستند 

مطالعات گسترده ای براي تكثير و معرفي آن به بازار جهانی صورت 

گرفته است. ریزازدیادی در محیط درون 

شیشه به عنوان یک روش جایگزین برای 

روش های تجاری تکثیر مورد توجه زیادی 

قرار گرفته است و در گياهان پيازي روش 

برای  سنتی  روش های  از  غير  به  ديگري 

تكثير رویشی گياه ايجاد كرده است. 

• مراحل تولید دانش فنی 

در برنامه تکثیر ، بلوغ و رفع خواب جهت 

رقم  دو  در  تجاری  پداژه های سایز  تولید 

جلوگیری  منظور  به  ابتدا  قرمز،  و  سفید 

از آلودگی و افزایش سرعت تکثیر مراحل 

ضدعفونی و کشت در شرایط کشت درون 

شیشه آغاز شد. سپس بهینه سازی مراحل 

و  گیاهچه  تولید  جهت  کشت  مختلف 

تشکیل پداژک، افزایش سایز آن تا قطر دو 

سانتی متری )فندقی( در یک بازه 8 ماهه 

توانست  خوبی  به  الکل  همراه  به  نانوسیلور  از  استفاده  شد.  انجام 

حدود 70% آلودگی را کنترل کند. استفاده از قطعات قاعده ای پداژه 

در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل-آمینوپورین همراه با 

بیشترین تعداد  توانست  اسید  نفتالین  استیک  لیتر  0/5 میلی گرم در 

شاخساره )14( و ریشه )12( در رقم White را ایجاد کند. اسفاده از 

شیشه  های سایز بزرگتر همراه محیط مایع MS حاوی 60 گرم در لیتر 

پداژک  قطر  بزرگترین  و  عدد(   12( پداژک  تعداد  بیشترین  ساکارز ، 

بررسی  نتایج  کرد.  تولید  را  رقم  همین  به  مربوط  میلی متر(   24/5(

شکست خواب که با تیمار سرما در دمای 4 درجه سانتی گراد در3 زمان 

مختلف انجام شده بود حاکی از آنست که تیمار سرما به مدت 2 ماه 

در هر دو رقم بهترین زمان برای شکستن دوره خواب است. اگرچه 

استفاده ترکیبی از جیبرلین )GA( و سرمادهی توانست با کاهش دوره 

سرمادهی به مدت یک ماه، پداژه ها را جهت فاز بعدی رشد آماده 

کند. در بررسی ترکیبات مختلف خاک بر سازگاری پداژک ها مشخص 

ماسه  مزرعه ،  خاک  گالیول  رشد  برای  خاک  ترکیب  بهترین  که  شد 
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تنظیم  از  استفاده  آزمایش  در  است.   )1:1:1( میزان  به  ماس  پیت  و 

کننده های رشد، نتایج نشان داد که هورمون GA موجب افزایش طول 

دو  در  استفاده  مورد  هورمون های  ترکیب  حالیکه  در  می شود.  برگ 

رقم کامال متفاوت است. در صفت تعداد برگ، کاربرد هورمون بنزیل 

آدنین افزایش معنا داری نسبت به هورمون جیبرلین تجاری داشت. در 

نهایت با تولید پداژک های کشت بافتی اولیه، افزایش سایز، سازگاری 

و استفاده از تنظیم کننده های رشد برای رفع خواب، با انجام دوبار 

کشت، بالغ بر 500 پداژه سایز تجاری از دو رقم مورد استفاده حاصل 

شد که آماده بهره برداری است. در حال حاضر این امکان وجود دارد 

که پداژه های تولید شده به صاحبان سرمایه عرضه و همزمان قرارداد 

جدیدی برای تولید پداژه منعقد شود. همچنین به منظور خودکفایی 

در تولید پداژه های اولیه از پداژک های فندقی کشت بافتی استفاده 

شد که خوشبختانه سرعت تولید آنها بیشتر و همگی عاری از آلودگی 

بودند. بخشی از نتایج حاصل به صورت مقاله زیر منتشر شده است.

• نگاه به آینده

تولید ارقام جدید با استفاده از روش های نوین مانند پرتوتابی نسبت 

به روش کالسیک سریعتر و با هزینه کمتری انجام می شود. تولید ارقام 

با کیفیت بهتر، متحمل به بیماری های قارچی و با تنوع رنگ بیشتر 

می  کند.  فراهم  را  امکان صادرات  و  ارقام جدید  از  استفاده  تقاضای 

تولید پداژک هایی با رنگ های جدید )ارقام جدید( در پژوهشکده گل 

و گیاهان زینتی انجام شده است و تکمیل چرخه تولید و تجاری سازی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  موجود  فنی  دانش  با  پداژک ها  این 

ارقام  را در جهت خودکفایی و حتی صادرات  ما  کشاورزی می تواند 

جدید یاری رساند.

 فرایند دانش فنی تولید پداژه در گالیول

کالنتری ، ا.: کوباز*، پ.: رستمی، م.: فتحی قره بابا، م. و مجتهدی، ن. 

بر  سرمادهی  و  ساکارز  غلظت  رشد،  کننده های  تنظیم  نقش   .1398

پرآوری، رفع رکود و تولید پداژک در دو رقم گالیول. فرآیند و کارکرد 

گیاهی، جلد 8، شماره 33 ، آذر و دی.
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