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دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی
و امتنــان از بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان،
صاحبنظــران و خواننــدگان گرامــی از هــر گونــه انتقــاد،
پیشــنهاد و اظهارنظــر جهــت تکمیــل و تصحیــح ایــن
مجموعــه در شــمارههای بعــدی اســتقبال میکنــد .درج
مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی رد یــا قبــول
دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی ایــن انجمــن نیســت.
عالقمنــدان میتواننــد مطالــب خــود را در قالــب نرمافــزار
 wordبــه دبیرخانــه انجمــن ارســال کننــد .خبرنامــه تعهــدی
در چــاپ مطالــب ارســالی نــدارد و حــق ویرایــش ایــن
مطالــب را بــرای خــود محفــوظ مـيدارد .اســتفاده از مطالــب
خبرنامــه بــا ذکــر منبــع بالمانــع اســت.
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سرمقاله
تکنولوژی تراریخته ،راهکاری جهت حفظ
گونههای در حال انقراض
الهام باقری راد (دکترای بیولوژی)
گیاهــان یکــی از ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی جهــان محســوب
میشــوند .پیــش بینــی میشــود کــه بیــش از  ۱۵تــا  ۴۰درصــد
گونههــای زنــده در ســال  ۲۰۵۰انقــراض پیــدا خواهنــد کــرد.
مطالعــات در مــورد گونههــای در حــال انقــراض و حفــظ ذخایــر
ژنتیکــی در دنیــا از ســال  ۱۹۶۰بـه طــور بســیار جــدی مطرح شــد،
بطوریکــه ســازمانهای بیــن المللــی در ایــن راســتا تشــکیل شــد .این
ســازمانها اقداماتــی بــرای حفــظ ایــن گونههــا از جملــه تشــکیل
بانکهــای ژن گیاهــی ،تعییــن مناطــق حفاظــت شــده جهــت حفــظ
ذخایــر ژنتیکــی و کاشــت گونههــای در حــال انقــراض در باغهــای
گیاهشناســی را پیشــنهاد کردنــد .در بیــن تمامــی ایــن روشــها،
مهندســي ژنتيــك بــه عنــوان روشــی جدیــد و ابــزاری ســریع و
کارآمــد بــرای نجــات گونههــای در حــال انقــراض مطــرح شــد
کــه ایــن روش امــکان جداســازی ژنهــای مقاومــت بــه تنشــهای
زیســتی و غیــر زیســتی از موجــودات مختلــف را فراهــم کــرده و
بــا انتقــال آنهــا بــه گونههــای در حــال انقــراض ،آنهــا را مقــاوم بــه
شــرایط نامســاعد محیطــی کــرده و باعــث جلوگیــری ازانقــراض
آنهــا شــده اســت.
عوامــل اصلــی تاثیرگــذار بــر انقــراض ،بــه صــورت مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم بــا فعالیتهــای انســانی و کشــاورزی ســنتی مرتبــط
هســتند .پیــش بینــی میشــود کــه جمعیــت جهانــی تا ســال ۲۰۵۰
بــه  8/9میلیــارد نفــر برســد .اوج جمعیــت نیــز حــدود ســال۲۰۷۰
خواهــد بــود کــه بیــن  ۱۰تــا  ۱۱میلیــارد نفــر بــرآورد میشــود.
ایــن بــه معنــای افزایــش  ۷۵درصــدی جمعیــت خواهــد بــود کــه
افزایــش رشــد جمعیــت بــه عنــوان یکــی از عوامــل اصلــی تخریــب
محیــط زیســت شــناخت شــده اســت .بــا توجــه بــه پیامدهــاي
افزایــش رشــد جمعیــت بــر محیــط زیســت کــه موجــب نابــودي
منابــع اکولوژیکــی نظیــر آب ،خــاك ،پوشــش گیاهــی و جنگلــی،
تنــوع زیســتی و غیــره میشــود ،شــدت و میــزان انقــراض گونههــا
نیــز افزایــش میابــد.
متخصصــان علــوم زیســتی ،کشــاورزی ســنتی را یکــی از مهمتریــن
عوامــل انقــراض گونههــا معرفــی کردهانــد .اســتفاده كودهــا و
ســموم شــيميايي در بخــش كشــاورزي همچنــان ادامــه دارد تــا

ايــن بخــش بتوانــد بــه تقاضــاي رشــد موادغذايــي پاســخ دهــد.
امــا ايــن افزايــش توليــد بــا مشــکالت زيســت محيطــي بســیاری
همــراه اســت ،بطوريكــه اســتفاده نامعقــول و بيرويــه از مــواد
شــيميايي تنــوع زیســتی را کاهــش داده اســت .بــا افزايــش مصرف
نهادههــا وســموم كشــاورزي ،نگرانيهایــی در مــورد محیــط زیســت
و انقــراض گونههــا بــراي ســازمان حفاظــت محیــط زیســت روبــه
افزایــش اســت .در کشــاورزی ســنتی نــه تنهــا مصــرف ایــن ســموم
بــه موجــودات زنــده و اکوسیســتم خســارت وارد میکنــد ،بلکــه
انتشــار آفتکشهــا از یــک محیــط بــه محیــط دیگــر باعــث
اثــرات منفــی برمحیــط اطــراف شــده و باعــث آلودگــی خــاک و
از بیــن رفتــن میکروارگانیس ـمهای مفیــد خــاک میشــوند .نتایــج
پژوهشــگران در طــی بیســت ســال در اســترالیا نشــان داد کــه
اثرهــای زیســت محیطــی آفتکشــها بــه میــزان  ۶۰درصــد
آلودگــی زیســت محیطــی بــه همــراه داشــته اســت .در نتیجــه بــا
مصــرف ســموم بــرای تولیــدات کشــاورزی اثرهــای غیــر مســتقیم
بــر گونههــای گیاهــی گذاشــته و تنــوع زیســتی را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد.
اثــرات منفــی اســتفاده از نهادههــای کشــاورزی بــر محیــط
زیســت و تنــوع گون ـهای تــا بــدان جــا مشــهود و باعــث نگرانــی
بیشــتر اســت کــه تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه گونههــای
در حــال انقــراض مزایــای زیــادی بــرای اکوسیســتمها دارنــد .از
جملــه میتــوان بــه عنــوان منبــع ژنهــای حیاتــی بــرای بهبــود و
اصــاح محصــوالت کشــاورزی اشــاره کــرد .ارزش بعــدی گیاهــان
در حــال انقــراض اهمیــت اکولوژیکــی آنهاســت ،بطوریکــه انقــراض
گیاهــان میتوانــد باعــث تغییــر شــدید در اکوسیســتمها شــود.
درســت مثــل انســانها ،یــک گیــاه یــا حیــوان نمیتوانــد بــه خــودی
خــود زندگــی کنــد بلکــه نیازمنــد اســت بــا دیگــر موجــودات و
همچنیــن محیــط زیســت خــود بــرای زنــده مانــدن در تعامــل
باشــد .از بیــن بــردن یــک گونــه حیــوان و یــا گیــاه از اکوسیســتم
بــر زندگــی دیگــر موجوداتــی کــه بــا آن در ارتبــاط هســتند
اثرگــذار اســت .مرکــز مطالعــات محیــط زیســت ایالــت متحــده
اعــام کــرده اســت در قبــال از دســت رفتــن یــک گونــه گیاهــی،
 ۳۰گونــه دیگــر از جملــه حشــرات و دیگــر گونههــای جانــوری و
گیاهــی در ســطوح باالتــر زنجیــره غذایــی حــذف میشــوند.
بــه طــور کلــی یکــی از مهمتریــن روشــهای مدیریتــی بــرای حفــظ
گونههــا و اکوسیســتم محــدود کــردن آفتکشــها ،علفکشهــا
و دیگــر آالیندههــای شــیمیایی اســت کــه در کشــاورزی ســنتی به
وفــور مصــرف میشــوند .از ایــن جهــت مهندســی ژنتیــک بــا معرفی
محصــوالت تراریختــه مقــاوم بــه انــواع آفــات و بیماریهــا نیــاز بــه
مصــرف ســموم و کودهــای شــیمیایی را در کشــاورزی بــه کمتریــن
میــزان خــود رســانیده اســت و از ایــن طریــق کمــک قابــل توجهــی
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بــه حفــظ گونههــای گیاهــی و جانــوری ،حفــظ اکوسیســتمها و در
نهایــت تامیــن ســامت انســانها کــرده اســت.


خبــر
بیوتکنولوژی فراگیرترین فناوری سال ۲۰۱۶
تولید  ۶محصول جدید تراریخته در دنیا
بــر اســاس گزارشهــای جهانــی ،ســطح زیــر کشــت محصــوالت
تراریختــه در جهــان  ۱۱۰برابــر شــده اســت ،بــه گونــهای کــه از
 1/7میلیــون هکتــار در ســال  ۱۹۹۶بــه  185/1میلیــون هکتــار در
ســال  ۲۰۱۶رســید و ایــن افزایــش نشــان میدهــد کــه فنــاوری
«بیوتکنولــوژی» ســریعترین فنــاوری پذیرفتــه شــده در ســالهای
اخیــر بــوده اســت.

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران بــه نقــل از ایســنا،
ســرویس بینالمللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی
(آیســا) گــزارش جهانــی ســاالنه خــود را دربــاره تجاریســازی
محصــوالت زراعــی بیوتکنولــوژی منتشــر کــرد .ایــن گــزارش کــه
بیســت و یکمیــن گــزارش از مجموعــه گزارشهــای جهانــی دربــاره
بهرهمنــدی و توزیــع محصــوالت تراریختــه در ســال  ۲۰۱۶اســت،
همچنیــن دادههــای تجمعــی از ســال ( ۱۹۹۶اولین ســال تجاریســازی
محصــوالت تراریختــه) ،وضعیــت کشــورها ،رویههــای صــدور مجــوز و
چشـمانداز آینــده ایــن فنــاوری در جهــان و کشــورهایی کــه محصــوالت
تراریختــه را تولیــد میکننــد ،ارائــه میدهــد.
گــزارش «آیســا» بــه دلیــل اعتبــار و دقــت آن یکــی از پــر ارجاعتریــن
منابــع در حــوزه زیســتفناوری کشــاورزی اســت« .آیســا» از زمــان
تولیـــد تجــاری محصـوالت تراریختــــه در سـال  ۱۹۹۶تنـها منــبع

شــاخص در ایــن حــوزه تلقــی میشــود.
آمــار کشــت و مصــرف محصــوالت تراریختــه در انتهــای
ســال ۲۰۱۶
ســال بعــد از تجــاری ســازی محصــوالت تراریختــه (ســال )۱۹۹۶
تعــداد  ۲۶کشــور جهــان  185/1میلیــون هکتــار از اراضــی خــود را
بــه زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه بردنــد کــه نســبت بــه ســال
 5/4 ،۲۰۱۵میلیــون هکتــار ،معــادل ســه درصــد ،افزایــش داشــت
و ایــن در حالــی اســت کــه ســطح زیــر کشــت ایــن محصــوالت
در انتهــای ســال  ۲۰۱۵بــه میــزان  179/7میلیــون هکتــار بــوده
اســت .ســال  ۲۰۱۶بیســتمین ســال افزایــش ســطح زیــر کشــت
محصــوالت تراریختــه در جهــان بــود .بــه ویــژه در طــی  ۱۲ســال
ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه در جهــان رشــد دو
رقمــی داشــته اســت.
در ســال  ۲۰۱۶تنــوع محصــوالت تراریختــه از چهــار محصــول
عمــده ذرت ،ســویا ،پنبــه و کلــزا فراتــر رفــت و محصــوالت
تراریختــه متنوعتــری بــرای مصرفکننــدگان در سراســر جهــان
فراهــم شــد .چغندرقنــد ،پاپایــا ،کــدو ،بادمجــان و ســیبزمینی
محصــوالت تراریختــه جدیــدی هســتند کــه در ســال  ۲۰۱۶بــه
تولیــد تجــاری رســیدند و در اختیــار مصرفکننــدگان قــرار
گرفــت ضمــن آنکــه در ســال  ۲۰۱۷نیــز «ســیب» تراریختــه بــه
تولیــد تجــاری خواهــد رســید.
عــاوه بــر آن محصــوالت تراریختــه جدیــد بــا هــدف ســودمندی
بــرای کشــاورزان و مصرفکننــدگان تولیــد میشــوند« .برنــج
طالیــی» غنــی از بتــا کاروتــن در فیلیپیــن و بنــگالدش در حــال
آزمایــش اســت« ،مــوز» تراریختــه مقــاوم بــه ویــروسbunchy top
در اوگانــدا« ،مــوز» تراریختــه مقــاوم بــه پژمردگــی فوزاریومــی
و «گنــدم» تراریختــه مقــاوم بــه بیمــاری و مقــاوم بــه خشــکی
کــه کیفیــت روغــن و ترکیــب دانــه آن بهبــود یافتــه اســت و
در اســترالیا در حــال گذرانــدن آزمایشــات مزرعــهای هســتند،
«گنــدم» زیســت تــوده در انگلســتان ،دو رقــم «ســیبزمینی»
مقــاوم بــه بیمــاری بادزدگــی از جملــه محصــوالت اصلــی
تراریختــه تولیــد شــده اســت.
ســطح زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه در جهــان  ۱۱۰برابــر
شــده اســت و از  1/7میلیــون هکتــار در ســال  ۱۹۹۶بــه 185/1
میلیــون هکتــار در ســال  ۲۰۱۶رســید .ایــن افزایــش منحصــر
بــه فــرد ســطح زیــر کشــت ،فنــاوری تراریختــه را تبدیــل بــه
ســریعترین فنــاوری پذیرفتــه شــده در ســالهای اخیــر کــرده
اســت .در طــی  ۲۱ســال (از ســال  ۱۹۹۶تــا ســال 2/1 )۲۰۱۶
میلیــارد هکتــار زیــر کشــت تجــاری محصــوالت تراریختــه رفتــه
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اســت .بــه گونــهای کــه  185/1میلیــون هکتــار در  ۲۶کشــور
زیــر کشــت محصــوالت تراریختــه قــرار گرفتــه اســت کــه از بیــن
آنهــا  ۱۹کشــور درحــال توســعه و هفــت کشــور ،صنعتــی بودنــد.
چهــار محصــول اصلــی تراریختــه شــامل «ســویا»« ،ذرت»« ،پنبــه»
و «کلــزا» محصوالتــی بودنــد کــه بیشــترین پذیــرش را در ۶۲
کشــور کشــتکننده محصــوالت تراریختــه داشــتند .ســویا بــا
 19/4میلیــون هکتــار ،معــادل  ۰۵درصــد از کل ســطح زیــر کشــت
محصــوالت تراریختــه ،بیشــترین ســطح زیــر کشــت را بــه خــود
اختصــاص داد.
تولید تراریخته در کشورهای آسیایی

*حفــظ تنــوع زیســتی از طریــق حفــظ  ۱۷۴میلیــون هکتــار
زمیــن در طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۱۵و  19/4میلیــون
هکتــار تنهــا در ســال ۲۰۱۵
*ذخیــره  ۶۲۰میلیــون کیلوگــرم مــاده موثــره آفــت کشهــا در
طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۱۵و 37/4میلیــون کیلوگــرم فقــط
در ســال ۲۰۱۵
*کاهــش اســتفاده از ســموم آفتکــش بــه مقــدار  8/1در صــد
در طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۱۵و  6/1درصــد تنهــا در ســال
۲۰۱۶

محصــوالت تراریختـهای که در هشــت کشــور در آســیا و اقیانوســیه
تولیــد شــدند شــامل الیــاف پنبــه ،ذرت و کلــزا بــه عنــوان خــوراک
دام و ذرت و بادمجــان بــه عنــوان غــذای انســان بــود.

*کاهــش خــارج قســمت اثــرات زیســت محیطــی ( )EIQتــا ۱۹
درصــد در طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا  ۲۰۱۵و 18/4درصــد فقــط
در ســال ۲۰۱۵

پذیــرش ایــن محصــوالت در ســال  ۶۱۰۲متفــاوت بــود .کشــت
پنبــه تراریختــه در هنــد و چیــن بــه شــدت تحــت تاثیــر کاهــش
قیمــت جهانــی ایــن محصــول قــرار گرفــت .امــا پاکســتان و میانمار
توانســتند ســطح زیــر کشــت پنبــه خــود را حفــظ کننــد .ســطح
زیــر کشــت ذرت تراریختــه در فیلیپیــن و ویتنــام بــا افزایــش
تقاضــا بــرای خــوراک دام و طیــور و شــرایط مســاعد آب و هوایــی
افزایــش یافــت.

*کاهــش انتشــار گاز دی اکســید کربــن در ســال  ۲۰۱۵تــا 26/7
میلیــارد کیلوگــرم ،معــادل خــروج  11/9میلیــون ماشــین از
جادههــا بــه مــدت یــک ســال

در چیــن ،ویتنــام ،پاکســتان و فیلیپیــن همچنــان ظرفیــت زیــادی
بــرای کشــت ذرت تراریختــه وجــود دارد .همچنیــن بــرای پنبــه
تراریختــه ظرفیــت زیــادی در ویتنــام ،بنــگالدش و فیلیپیــن وجــود
دارد .صنایــع غذایــی در چیــن بــرای مطالعــه و تولیــد ســیبزمینی،
بــه عنــوان چهارمیــن غــذای اصلــی ،مجــددا ابــراز تمایــل کردهانــد.
ارزش جهانی بازار بذر تراریخته
ارزش جهانــی بــازار بــذر تراریختــه در ســال  ۲۰۱۶بــه
میــزان  15/8میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت کــه
نســبت بــه ســال گذشــته ســه درصــد افزایــش داشــت .در
ســال  ۲۰۱۵ایــن مقــدار  15/3میلیــارد دالر بــوده اســت.
اثــر محصــوالت تراریختــه بــر امنیــت غذایــی و تغییــرات
اقلیمــی

محصــوالت تراریختــه از راههــای زیــر بــر امنیــت غذایــی ،توســعه
پایــدار و تغییــرات اقلیمــی موثــر بودهانــد:
*افزایــش تولیــد محصــول بــه مقــدار  ۵۷۴میلیــون تــن بــه ارزش
 167/8میلیــارد دالر آمریــکا در طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا ۲۰۱۵
و  ۷۵میلیــون تــن بــه ارزش  15/4میلیــارد دالر آمریــکا تنهــا در
ســال ۲۰۱۵

*کمــک بــه کاهــش فقــر از طریــق کمــک بــه  ۱۸میلیــون خــرده
کشــاورز و خانوادههــای آنهــا کــه در مجمــوع معــادل  ۶۵میلیــون
نفــر بــوده اســت.
آینده محصوالت تراریخته؛ تحوالت فناوری
بــا ورود بــه ســومین دهــه از تجــاری ســازی محصــوالت تراریختــه
نوآوریهــای تحــول برانگیــزی در حــال رخ دادن اســت کــه
پیشبینــی میشــود منجــر بــه انقالبــی در توســعه صفــات و
محصــوالت تراریختــه جدیــد شــود.
اولیــن نســل محصــوالت تراریختــه بــر صفــات موثــر بــر نهادههــا
ماننــد مقاومــت بــه آفــات ،ویــروس و تحمــل بــه علفکشهــا
متمرکــز بــود کــه بــه تولیــد  ۵۷۴میلیــون تــن محصــول بــرای
کشــاورزان و تولیدکننــدگان غــذا طــی ســالهای  ۱۹۹۶تــا ۲۰۱۵
منجــر شــد کــه ارزشــی معــادل  167/8میلیــارد دالر داشــت .ایــن
منافــع همچنیــن دسترســی بهتــر بــه غــذا و تغذیــه ســالم را بــرای
 7/4میلیــارد نفــر جمعیــت جهــان را فراهــم ســاخت.
نســل دوم محصــوالت تراریختــه شــامل ترکیــب ایــن صفــات در
یــک محصــول و تحمــل بــه کمآبــی میشــود .و نســل ســوم
محصــوالت تراریختــه نیــز همزمــان بــا آغــاز توجــه بــه بهبــود
تغذیــه مصرفکننــدگان بــوده اســت .صفــات مــورد نظــر در
ایــن نســل شــامل چندیــن محصــول بهبــود دهنــده ســامت
مصرفکننــده ماننــد ســویای دارای اســیدهای چــرب امــگا۳-
میشــود.
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همچنیــن پیــش بینــی میشــود ابزارهــای نــوآوری در بیولــوژی
مولکولــی بــه طــور مســتمر توســعهیابــد تــا کشــف ژنهــای
جدیــدی کــه میتواننــد بــه فراوانــی و دسترســی بــه غــذا و
بهبــود ترکیبــات غذایــی کمــک کننــد ،تســهیل شــود ایــن امــر
نشــاندهنده جهتگیــری نوآوریهــا بــه ســمت صفــات مؤثــر بــر
نهادههــا و محصــول بــرای کشــاورزان و مصرفکننــدگان خواهــد
بــود.
منبعirbic.ir:

تقویت واردات با جلوگیری از تولید بومی محصوالت
سالم تراریخته خیانت به کشور است
نائــب رئیــس انجمــن علمــی بیوتکنولــوژی ایــران بــه واردات پنــج
میلیــون تــن محصــول تراریختــه در ســال  1395بــا مجوزهــای
صــادره گفــت :تکیــه بــر واردات محصــوالت ســالم تراریختــه
باوجــودی کــه هشــت ســال از ابــاغ قانــون ایمنــی زیســتی
میگــذرد ،خیانــت بــه کشــور محســوب میشــود.

ملبوبــی بــا بیــان اینکــه سیاســتهای نادرســت ســبب واردات
محصــوالت تراریختــه بــه کشــور شــده و مــا را از داشــتن و بومــی
ســازی ایــن فنــاوری محــروم کــرده اســت ،ادامــه داد :براســاس
آمارهــای رســمی ،در نیمــه دوم ســال  ۹۵بالــغ بــر  ۳۹مجــوز از
ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای واردات  2/3میلیــون تــن
محصــول تراریختــه صــادر شــده کــه اگــر ایــن رقــم را بــه کل ســال
 ۹۵تعمیــم دهیــم 4/6 ،میلیــون تــن محصــول تراریختــه کشــاورزی
در یــک ســال وارد کشــور شــده اســت.
نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران افــزود :در همیــن حــال
 ۲۶مجــوز بــرای مصــارف انســانی از ســوی وزارت بهداشــت صــادر
شــده کــه حــدود  ۷۰۰هــزار تــن محصــول تراریختــه از ایــن طریــق
وارد کشــور شــده اســت .از ایــن رو در یــک ســال بیــش از پنــج
میلیــون تــن واردات ایــن محصــوالت را بــه کشــور شــاهد بودهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه این میــزان واردات یعنــی  ۱۰درصــد واردات کل
کشــور ،خاطرنشــان کــرد :تکیــه بــر واردات محصــوالت تراریختــه
بــا وجــودی کــه هشــت ســال از ابــاغ قانــون ایمنــی زیســتی
میگــذرد ،خیانــت بــه کشــور محســوب میشــود.
ملبوبــی بــا تاکیــد بــر اســتفاده کل دنیــا از محصــوالت تراریختــه
و ورود ایــن محصــوالت بــه کشــور گفــت :هــم اکنــون  ۷۸درصــد
کل ســویای دنیــا ۶۴ ،درصــد کل پنبــه دنیــا ۲۶ ،درصــد ذرت و ۲۴
درصــد کلــزا در دنیــا ،تراریختــه اســت و مــا از مبــادی رســمی در
حــال واردات  ۱۰۰درصــد ایــن محصــوالت هســتیم.
وی افــزود :در واردات ایــن محصــوالت ،شــاهد نــوع دیگــری از
کالهبــرداری بــه جهــت قیمــت ایــن محصــوالت هســتیم .چــرا
کــه در دنیــا قیمــت محصــوالت تراریختــه  ۲۰درصــد ارزانتــر
از محصــوالت غیرتراریختــه اســت و ایــن درحالــی اســت کــه
واردکننــدگان ایــن محصــوالت در ایــران ،آن را ارزانتر نمیفروشــند.

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی بــه نقــل از مهــر ،محمــد
علــی ملبوبــی در نشســت خبــری بــا انتقــاد از سیاســت کشــور در
برابــر محصــوالت تراریختــه کشــاورزی و عــدم توجــه بــه اجــرای
قانــون ایمنــی زیســتی گفــت :بــا وجــودی کــه بیش از هشــت ســال
از تصویــب ایــن قانــون میگــذرد امــا ارادهای در اجــرای آن وجــود
نــدارد و کشــور از اســتفاده از فنــاوری بیوتکنولــوژی کشــاورزی و
تراریختــه محــروم اســت.
وی بــا اشــاره بــه پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون تنــوع زیســتی
در ســال  ۷۵و پروتــکل کارتاهنــا در ســال  ۸۰و نیــز ابــاغ رســمی
قانــون ایمنــی زیســتی در ســال  ۸۸گفــت :بــا وجــود تمامــی ایــن
قوانیــن ،امــا هنــوز در کشــور ،بحــث و جــدل بــرای قانونگــذاری
در حــوزه تراریختــه داریــم و ارادهای بــرای اســتفاده نظاممنــد از
زیســت فنــاوری دیــده نمیشــود.

نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران بــا انتقــاد از عــدم اجــرای
پــروژه جهانــی توانمندســازی ایمنــی کشــور در چارچــوب ایمنــی
زیســتی در ایــران ،گفــت :ایــن پــروژه کــه بــرای آن  1/6میلیــون
دالر بودجــه اختصــاص یافــت ،بــا وجــودی کــه نیمــی از بودجــه
آن ( ۷۴۹هــزار دالر) از منابــع بینالمللــی تامیــن و بــه ســازمان
حفاظــت محیــط زیســت واصــل شــد ،امــا پــس ازگذشــت  ۳۶مــاه
اجرایــی نشــده اســت و هیچگونــه ردیابــی بــرای بودجــه اختصــاص
داده شــده بــه ایــن پــروژه دیــده نمیشــود.
وی در مــورد رونــد تحقیقــات در حــوزه گیاهــان تراریختــه در ایــران
نیــز گفــت :هــم اکنــون  ۲۰گیــاه تراریختــه در دســت آزمایــش
پژوهشــگران کشــور وجــود دارد امــا روال تجــاری ســازی پژوهــش
در کشــور کنــد اســت و همچنــان بــرای رهاســازی ایــن محصــوالت
در داخـــل و بومـــی سـازی فنـــاوری بـذر تراریخـــته ،با مـقاومــت
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رو بــه رو هســتیم .ملبوبــی بــا بیــان اینکــه در حــال کار روی
محصــوالت پنبــه ،ســیبزمینی ،چغندرقنــد و برنــج در چندیــن
نــوع مختلــف تراریختــه هســتیم ،افــزود :پژوهشــکده مهندســی
ژنتیــک درحــال انجــام تحقیقــات گســتردهای در خصــوص آخریــن
روشهــای ویرایــش ژنــوم اســت کــه ایــن روش میتوانــد باعــث
افزایــش کیفیــت و مانــدگاری در گیاهــان شــود.
نائــب رئیــس انجمــن بیوتکنولــوژی ایــران در مــورد مصوبــه
قانــون برنامــه ششــم توســعه کــه در آن بــرای افزایــش توانمنــدی
کشــاورزی بــر ممنوعیــت واردات محصــوالت بــدون رعایــت
قانــون ایمنــی زیســتی تاکیــد شــده بــود نیــز گفــت :بــه دلیــل
جنــگ و جدلهــای مصنوعــی در ایــن زمینــه ،شــاهد جعــل مــاده
 ۳۱بنــد ز قانــون برنامــه ششــم توســعه هســتیم بــه نحــوی کــه
واژههای«بــدون رعایــت قانــون ایمنــی زیســتی» در ایــن برنامــه
برداشــته شــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه در اصــل ایــن
قانــون ،ایــن کلمــات دیــده میشــود.
وی از شــکایت و اعتــراض مرجــع ملــی ایمنــی زیســتی بــه مجلــس
و پیگیــری ایــن موضــوع از ســوی کمیتــه قوانیــن مجلــس خبــر
داد و گفــت :متاســفانه ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت بارهــا و
بارهــا بــا صــدور نامــه و شــیوه نامــه و بــا جعــل کلمــات ،تاکتیکــی
در عقــب انداختــن دســتیابی بــه ایــن فنــاوری ،بــه کار میبــرد.
منبعirbic.ir :

استخراج رنگدانه طبیعی با خواص غذایی ،دارویی و
بهداشتی از جلبکهای بومی
محققــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی موفــق بــه
اســتحصال رنگیــزه فیکوســیانین از ســویه بومــی ریزجلبــک
اســپیرولینا شــدند کــه بــه عنــوان رنگدانــه طبیعــی در
صنایــع غذایــی و تولیــد مکمــل هــای دارویــی کاربــرد دارد.

بــه گــزارش ایانــا از پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی
ایــران ،دکتــر مریــم شــهبازی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مجــری طــرح اظهــار کــرد :رنگیــزه آبــی
فیکوســیانین کــه از جلبکهــای ســبزآبی بــه ویــژه اســپیرولینا
اســتحصال شــده و در صنایــع غذایــی دارای خــواص فلورســنت
و آنتیاکســیدانی میباشــد ،از ســال  ۲۰۱۳بــه طــور گســترده
در کشــورهای مختلــف بــه عنــوان رنــگ آبــی طبیعــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بهبــود تولیــد ،اســتخراج و خالــص
ســازی فیکوســیانین میتوانــد دامنــه کاربــرد آن را در حوزههــای
مختلــف افزایــش میدهــد.
وی خاطرنشــان کــرد :تولیــد موفــق بیومــس جلبک با فیکوســیانین
بــاال بــه عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط رشــد جلبــک ،قابلیــت
تجمــع رنگیــزه ،تکنولــوژی تولیــد و کارآیــی فرآینــد پاییــن دســتی
بســتگی دارد کــه طــی تحقیقاتــی کــه در ایــن خصــوص در
پژوهشــکده داشــتیم ،روشهــای مختلــف اســتخراج ماننــد شــوک
اســمزی ،انجمــاد ،اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی و همچنیــن
مراحــل مختلــف خالــص ســازی مــورد بررســی و مقایســه قــرار
گرفــت و پــس از مراحــل جداســازی و خالــص ســازی و تغلیــظ،
رنگریــزه فیکوســیانین بــا بهتریــن و ایمنتریــن روش از نظــر
ســامت محصــول در ســطح قابــل رقابــت بــا نمونههــای وارداتــی
در مصــارف غذایــی تولیــد شــد.
رنگدانــه فیکوســیانین در حوزههــای مختلــف صنایــع غذایــی و
آرایشــی -بهداشــتی بــه عنــوان رنــگ آبــی طبیعــی خوراکــی بــا
خــواص آنتیاکســیدانی و در صنایــع پزشــکی و دارویــی بــه عنــوان
داروی ضــد التهــاب و ضــد ســرطانی و نیــز مارکــر فلورســنت
کاربــرد دارد.
شــهبازی تصریــح کــرد :رنــگ طبیعــی فیکوســیانین عــاوه بــر
خــواص زیســتی بــا ارزش در مقایســه بــا رنگهــای شــیمیایی
و ســنتزی کامــا بــی خطــر اســت .بــا بررســی طــرح توجیهــی
اقتصــادی ،تولیــد رنــگ بــا روش پیشــنهادی در ایــن دانــش فنــی
حداقــل  ۳۰درصــد قیمــت تمــام شــده محصــول را نســبت بــه
فیکوســیانین وارداتــی کاهــش خواهــد داد .همچنیــن ســرعت ایــن
روش در مقایســه بــا روشهــای ســنتی معمــول ماننــد ترســیب
پروتئیــن بــا آمونیــوم ســولفات ســه برابــر اســت.
بــه گفتــه عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی
یکــی دیگــر از مزایــای ایــن پروتــکل اســتفاده از ترکیبــات غیــر
ســمی در محــدوده قابــل توصیــه اســت کــه ایــن ترکیبــات در
تثبیــت رنــگ و حفــظ پایــداری آن نیــز موثــر هســتند.
منبع :سایت خبرگزاری ایانا ()https://goo.gl/z6yPUm
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 20قلم داروی بیوتکنولوژی جدید درکشور تولید
میشود

تولید سیبزمینیهای تراریخته با خاصیت ضد سرطان
و ضد پیری
تولیــد ســیبزمینیهای تراریختــه بــا خاصیــت ضــد ســرطان و
ضــد پیــری
دانشــمندان موفــق شــدند از طریــق مهندســی ژنتیک ســیبزمینی
ارغوانــی تولیــد کننــده کــه بــا فعالیــت آنتیاکســیدانی زیــاد و دارا
بــودن کلروژنیــک اســید و کاروتنوئیدهــا مصــرف آن از ســرطان و
پیــری پیشــگیری میکنــد.

ی و فنــاوری
دبیــر ســتاد توســعه زیســتفناوری معاونــت علمــ 
ریاســتجمهــوری از تولیــد  20قلــم داروی بیوتکنولــوژی جدیــد
در کشــور خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،مصطفی قانعــی دربــاره تولیــد داروی
جدیــد بیوتکنولوژیــک در کشــور ،گفــت :در حــال حاضــر از ایــن
تعــداد  30داروی بیوتکنولــوژی در کشــور بــه مرحلــه تولیــد
رســیده اســت و  20داروی دیگــر نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
وی بــا تاکیــد بــر اقــدام بــرای تولیــد  20قلــم داروی بیوتکنولــوژی
ب دهنــده در
دیگــر ،خاطرنشــان کــرد :بــرای ایــن امــر یــک شــتا 
ب دهنــده کــه مجهــز بــه
کــرج ایجــاد شــده اســت .ایــن شــتا 
آزمایشــگاههای مجهــز اســت ،از شــرکتهای دانشبنیــان بــرای
تولیــد نیمــ ه صنعتــی حمایــت میکنــد.
دبیــر ســتاد توســعه زیسـتفناوری بــا بیــان اینکــه هشــت شــرکت
دانشبنیــان در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــد ،یــادآور شــد :تولیــد
ایــن  20داروی بیوتکنولــوژی ارزش افــزوده باالیــی خواهــد داشــت.
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی معاونــت علمــیو فنــاوری
ریاســتجمهوری ،وی خاطرنشــان کــرد :در دنیــا  110نــوع
داروی بیوتکنولــوژی تولیــد میشــود کــه از ایــن تعــداد  50داروی
بیوتکنولــوژی بــرای تولیــد در کشــور انتخــاب شــد.
منبــع:

خبرگــزاری

)n e w s / 9 6 0 2 3 0 1 9 4 3 6

ایســنا

(http://www.isna.ir/

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی بــه نقــل از زیسـتفن،
واریتههــای جدیــد ســیبزمینی (ســیبزمینی ارغوانــی) بــا
میــزان باالیــی از رنگدانــه اخیــرا ً از طریــق مهندســی ژنتیــک
ایجــاد شــدهاند .ایــن واریتههــا بــه لحــاظ درمانــی دارای فعالیــت
آنتــی اکســیدانی زیــاد و ترکیباتــی هســتند کــه بــرای ســامتی
بســیار مفیــد بــوده و بــا ســرطان مقابلــه میکنــد .همچنیــنبــه
خاطــر رنــگ ارغوانــی پررنــگ یــا قرمــز بازارپســندی را بــه خاطــر
جــذاب بــودن افزایــش میدهــد.
ســیبزمینی نــه تنهــا یــک وعــده غذایــی اساســی و محصــول
تغذیــهای اصلــی در جهــان اســت ،بلکــه دارای مــواد معدنــی
و فیتوشــیمیایی بســیار متنــوع بــا اثــرات بالقــوه در افزایــش
ســامت نیــز هســت .آگاهــی از اهمیــت ایــن فیتوکمیکالهــا
(مــواد شــیمیوگیاهی) کــه از ســلولها در برابــر عوامــل ســرطانزا
محافظــت میکننــد ،در ایجــاد محصــوالت جدیــد بــا خصوصیــات
ظاهــری جدیــد بســیار مهــم اســت.
ترکیباتــی کــه در ایــن گیــاه از طریــق مهندســی ژنتیــک افزایــش
یافتــه ،یکــی کلروژنیــک اســید اســت کــه در ســامت انســان و
در دفــاع گیاهــان در مقابــل پاتوژنهــا دخیــل اســت و دومیــن
ترکیــب گروهــی از کاروتنوئیدهــا اســت کــه در رنــگ زرد
پــر رنــگ دخیــل بــوده و عــاوه بــرآن بیشــتر کارتنوئیدهــا در
ســیبزمینی بــه اهمیتشــان در ســامت چشــم و کاهــش خطــر
ایجــاد آســیبهای ناشــی از لکههــای مربــوط بــه پیــری معــروف
هســتند.
میــزان ،ترکیــب و نحــوه توزیــع ایــن ترکیبــات در ایــن نــوع
ســیبزمینی بســتگی بــه شــرایط جــوی و نحــوه مدیریــت ایــن
گیــاه زراعــی ،خــاک ،بیماریهــا و آفــات دارد.
ایــن تحقـیـق بخشـــی از پــروژهای اسـت که توسـط شـرکـت
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 NEIKER tecnaliaدر اســپانیا از ســال  ۲۰۱۴بــا هــدف دسـتیابی
بــه واریتههایــی بــا ســطوح باالیــی از ترکیبــات زیســتفعال
(آنتوســیانین ،فنــول و کاروتنوئیدهــا) جهــت ســامتی بیشــتر
بــرای انســان و همچنیــن ســازگاری بهتــر خــود گیــاه بــه رشــد در
شــرایط منطقــهای متفــاوت در حــال انجــام اســت.
منبعirbic.ir :

کشت سیبزمینی تراریخته در انگلستان

( )BBSRCو شــورای پژوهــش محیــط زیســت طبیعــی ()NERC

بریتانیــا اجــرا میشــود بــه تولیــد ســیبزمینی جدیــد مناســبتر
بــرای محیــط زیســت ،ســالمتر بــرای مصــرف کننــده و ارزان تــر بــرای
کشــاورزان منجــر میشــود.
پروفســور جاناتــان جونــز ،سرپرســت تیــم تحقیقاتــی ایــن پــروژه،
از انجــام ایــن آزمایشــات مزرعــهای ابــراز خرســندی کــرد و گفــت از
اینکــه ایــن تحقیقــات در شــرایط علمــی و اســتاندارد انجــام میگیرنــد
خوشــحالم.

بــه گــزارش مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران ،وی گفــت
در ایــن رقــم تراریختــه جدیــد پیــش بینــی میشــود کــه بــا
اســتفاده از چنــد ژن ،نســبت بــه زمانــی کــه از یــک ژن اســتفاده
شــده بــود ،مقاومــت بــه بیمــاری بادزدگــی افزایــش پیــدا کنــد.
منبع :سایت دیدهبان علم ایران ()http://www.isw.ir

حشرهکشهای مبتنی بر  ، RNAiفصل جدیدی در
کنترل آفات

وزارت محیــط زیســت ،غــذا و امــور روســتایی انگلســتان مجــوز
انجــام آزمایــش مزرع ـهای ســیبزمینی تراریختــه را صــادر کــرد.
بــه گــزارش دیدهبــان علــم ایــران ،ایــن آزمایشــات در پــارک
تحقیقاتــی نورویــچ طــی ســال هــای  ۲۰۱۷تــا  ۲۰۲۱انجــام
خواهنــد شــد.
ایــن آزمایشــات بخشــی از پــروژه مشــارکتی مرکــز آزمایشــگاه
ســینز بــری( )TSLبــرای تولیــد ســیبزمینی ماریــس پایپــر
اســت .ایــن ســیبزمینی تراریختــه بــه بیمــاری بادزدگــی و نماتــد
مقــاوم اســت و بعــد از ســرخ شــدن در دمــای بــاال آکریالمیــد
کمتــری تولیــد میکنــد .شــورای پژوهشــی بیوتکنولــوژی و علــوم
زیســتی بــه همــراه شــرکت  Biopotatoاز انگلســتان و  Simplotاز
آمریــکا حامــی ایــن پــروژه تحقیقاتــی هســتند.
ایــن ســیبزمینی کــه بــا کمــک  ۸۴۱هــزار پونــدی طــرح باغبانــی و
ســیبزمینی ( )HAPIشــورای تحقیقات بیوتکنولــوژی و علــوم زیســتی

از دیربــاز کنتــرل آفــات گیاهــی نقــش مهمــی در میــزان تولیــد
محصــوالت کشــاورزی داشــته اســت .روشــهای مبــارزه بــا آفــات
بــا پیشــرفت دانــش بشــری ،دســتخوش تغییــرات گســتردهای
شــدهاند .در حــال حاضــر رایجتریــن و ســادهترین روش کنتــرل
آفــت اســتفاده از ســموم شــیمیایی اســت .مصــرف بیرویــه ســموم
و عــدم رعایــت ُدزهــای مصرفــی آن در کنــار قــدرت بــاالی تولیــد
مثــل حشــرات منجــر بــه بــروز مقاومــت حشــرات آفــت بــه
آفتکشــهای مصرفــی شــده اســت .مقاومــت آفــات بــه آفتکشــها
منجــر بــه عــدم کارایــی مطلــوب ترکیبــات شــیمیایی در کنتــرل
آفــات شــده اســت بــه طوریکــه امــروزه محققــان بــه دنبــال یافتــن
روشــهای جایگزیــن ،کــم خطــر بــرای انســان و موجــودات غیــر
هــدف و ایمــن بــرای محیــط زیســت هســتند .یکــی از روشــهای
ایمــن و موثــر در کنتــرل حشــرات اســتفاده از تکنیــک تداخــل
 RNAموســوم بــه  )RNA interference)RNAiاســت .در ایــن
روش بــا ســاختRNAهای کوتــاه دو رشــتهای مکمــل بخشــی
از توالــی  mRNAهــدف ،مانــع از فراینــد ترجمــه  mRNAهــدف
شــده و در نتیجــه از تولیــد یــک پروتئیــن ضــروری در بــدن
حشــره جلوگیــری میشــود .بــه ایــن ترتیــب ژن مــورد نظــر در
مرحلــه پــس از رونویســی خامــوش میشــود و از ایــن طریــق
فراینــد زیســتی هــدف گرفتــه شــده ،بــر هــم خــورده و عوارضــی
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 مدیســون ژنــی را شناســایی کردنــد کــه علفهــا را از ورود بــهچرخــه گلدهیشــان تــا زمــان فصــل مقــرر نگهــداری میکنــد.

چون کاهش طول عمر ،کاهش تغذیه ،کاهش باروری و افزایش
مرگ و میر آفت پدید میآید.
موفقیتهــای مشــاهده شــده در مطالعــات آزمایشــگاهی تداخــل
 RNAمنجــر بــه روشــن شــدن افقهــای تــازهای در برابــر
پژوهشــگران و تولیدکننــدگان بــذر بــرای کنتــرل حشــرات شــده
اســت؛ بــه طوریکــه محققــان نســل بعــدی آفتکشــها را آفتکشــهای
مبتنــی بــر تکنیــک  RNAiمیداننــد .در نتیجــه تحقیقــات
گســترده در نهایــت در  ۱۵ژوئــن ســال میــادی جــاری ،اولیــن
گیاهان تراریختــه مبتنــی بــر ایــن تکنیــک توســط ســازمان
محیــط زیســت آمریــکا بــرای مبــارزه بــا کــرم مغربــی ذرت بــا نــام
علمــی  Diabrotica virgiferaبــه ثبــت رســید و تأییدیــه الزم
را بــرای کشــت اخــذ نمــود .ایــن گیاهــان قــادر بــه تولی ـدRNA
هــای دو رشــتهای کوتــاه بــرای کنتــرل کــرم مغربی ذرت هســتند.
بــا گســترش ایــن روش ،مصــرف آفتکشهــای شــیمیایی کــه
عــاوه بــر مشــکالت زیســت محیطــی و باقیمانــده خطرنــاک ،روی
موجــودات غیــر هــدف نظیــر انســان و حیوانــات اهلــی نیــز اثــرات
ســویی دارنــد محــدود میگــردد و فصــل جدیــدی در کنتــرل ایمن
آفــات بــه روی محققــان بــاز خواهــد شــد.
ذرت تأییدیـ�ه گرفتـ�ه بـ�ا نـ�ام تجـ�ایری  Smart staxبــا برنــد �genu
 ityتولیــد شــده کــه از جملــه برندهــای شــرکت مونســانتو اســت.
منبعhttps://zist-fan.ir :

کشف ژن جدید کمککننده به زمان گلدهی بهاره در
گیاهان علفی مهم
بیــدار شــدن گیاهــان همزمــان بــا آغــاز روزهــای گرمتــر و طوالنیتــر
بهــار و همچنیــن کاهــش خطــر ســرمازدگی ،نیازمنــد فراینــدی بــه
نــام بهارهســازی اســت کــه در آن گلدهــی گیــاه تــا زمــان درک
ســرمای الزم متوقــف میشــود .محققــان دانشــگاه ویسکانســین

تالشهــای بســیاری بــرای شناســایی ژنهــای درگیــر در گلدهــی
انجــام شــده اســت کــه از جملــه آنهــا ژنــی بــه نــام VRN1
اســت کــه بــا فعالســازی گروهــی از ژنهــای دیگــر بــه شــروع
عمــل بهارهســازی کمــک میکنــد .امــا اینکــه چــرا گلدهــی در
پاییــز یــا زمســتان گــرم رخ نمیدهــد ،در مــورد  VRN1هنــوز
نامشــخص بــود.
بــرای درک اســاس مولکولــی بهارهســازی ،چمــن کوچــک
مدیترانــهای بــه نــام  Brachypodiumیــا بــروم بنفــش در
فریزرهــای آزمایشــگاه بــا فصــول ســرد ســاختگی گذاشــته شــد.
بــا مقایســه  DNAگیاهــان  Brachypodiumکــه بــا گــذار ســرما
بــه گرمــا قبــل از گلدهــی ،پایــدار ماندنــد ،ژنــی شناســایی شــد
کــه ژن  VRN1را قبــل از زمســتان خامــوش میکنــد .بــه خاطــر
ایــن نقــش ایــن ژن را  RVR1نــام نهادنــد .تصــور بــر ایــن اســت
کــه  RVR1هــدف یکســانی را در ســایر گندمیــان کــه نیازمنــد
بهارهســازی هســتند ،انجــام میدهــد.
ریــک آماســینو اســتاد بیوشــیمی و ژنتیــک  UW–Madisonگفــت:
بــرای بســیJاری از گیاهــان ماننــد برخــی واریتههــای گنــدم
ایــن نمونــ ه خوبــی اســت کــه بــرای اســتقرار کامــل گیــاه در
پاییــز ســـودمند اســت امــا از گلدهــی پیــش از سرـــمای واقعــی
جلوگیــری میکنــد .بــا مســتقر شــدن در پاییــز ایــن گیاهــان
میتواننــد اســتفاده کاملــی از بــازه زمانــی فصــل رشــد در بهــار
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داشته باشند.
گیاهــان علفــی از جملــه ذرت ،گنــدم ،یــوالف ،چــاودار و جــو
بیــش از  %۸۰از کالــری مصرفــی مــا را در سراســر جهــان فراهــم
میکننــد .برنــج بــه تنهایــی در بعضــی از کشــورها تــا  %۷۰کالــری
را در بــر میگیــرد .کشــف ایــن ژن ممکــن اســت بــه اصالحگــران
و مهندســان گیــاه کمــک کنــد تــا اطالعــات بیشــتری از مــواد
غذایــی و انــرژی محصــوالت زراعــی بگیرنــد.
منبعhttps://zist-fan.ir :

آفتکشهایی که آفت شدند

مشــکلی کــه بســیاری از کشــاورزان بــا آن مواجــه هســتند ،وجــود
آفتهایــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن محصــول کشــاورزی
میشــوند.
عــاوه بــر وجــود آفتهــا عوامــل انســانی نیــز در ایــن زمینــه موثر
هســتند .اقداماتــی ماننــد اســتفاده نادرســت از ســموم تاثیــر منفی
بــر محصــوالت کشــاورزی خواهــد داشــت .بــر اســاس گفتههــای
یکــی از اعضــای هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ۳ ۰ ،درصــد از محصــوالت کشــاورزی از طریــق آفــت از
بیــن مـیرود کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت ،کشــورهای در حــال
پیشــرفته و جهــان ســوم از ســم اســتفاده میکننــد .بــا توجــه بــه
اهمیــت بخــش کشــاورزی در اقتصــاد کشــور قائــم مقــام صنــدوق
بیمــه کشــاورزی در مــورد خســارتهایی کــه بــه فعــاالن بخــش
کشــاورزی وارد میشــود ،گفتــه اســت« :بــرای ســال جدیــدهــزار
میلیــارد تومــان میــزان خســارات پیشبینــی و بــرآورد شــده
اســت و امیدواریــم منابــع اعتبــاری الزم بــرای پرداخــت خســارات
احتمالــی تامیــن شــود».

بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از آرمــان؛ کشــاورزی بــه
مفهــوم راههــا و روشهــای بهرهبــرداری بهینــه از منابــع خــاک،
آب ،انــرژی و تــوان فکــری و فیزیکــی انســان بــرای تامیــن
نیازهــای پایــه و ضــروری انســانها در راســتای تعامــل ســازنده
و موثــر بــا طبیعــت اســت .امــروزه بخــش کشــاورزی بــه عنــوان
موتــور محرکــه و نیــروی پیــش برنــده توســعه اقتصــادی کشــور
بهطــور عــام و توســعه روســتایی بهطــور خــاص محســوب
میشــود .مشــکل بســیاری از کشــاورزان وجــود آفتهایــی اســت
کــه باعــث از بیــن رفتــن محصــول کشــاورزی میشــوند .در واقــع
آفــت کشــاورزی حشــرات و حیواناتــی هســتند کــه بــا حملــه
دســته جمعــی و افزایــش تعــداد آنهــا در زمیــن کشــاورزی باعــث
افــت کیفیــت و یــا کمیــت محصــول کشــاورزی میشــوند .یکــی
از اعضــای هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی
 30درصــد از محصــوالت کشــاورزی از طریــق
معتقــد اســت 
آفــت از بیــن مـیرود کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن آفــت ،کشــورهای
در حــال پیشــرفته و جهــان ســوم از ســم اســتفاده میکننــد.
مســعود توحیدفــر در اســفند ســال گذشــته بــا بیــان اینکــه در
ایــران 150میلیــون دالر واردات ســم داشــتیم ،خاطرنشــان کــرد:
تاکنــون  289ســم در مــزارع کشــاورزی اســتفاده شــده اســت
کــه اســتفاده از ایــن میــزان ســم منجــر بــه مقــاو م شــدن آفــات
در برابــر ســم و همچنیــن بــر اســاس گزارشهــای اعــامشــده
ابتــای ســاالنه 34هــزار نفــر بــه ســرطان در اثــر اســتفاده از
ســموم کشــاورزی شــده اســت .او بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیاری از
موجــودات مفیــد از جملــه زنبورهــا و پروانههــا در شــمال کشــور
بــه دلیــل اســتفاده از ســموم در حــال انقــراض هســتند ،افــزود:
ســموم کشــاورزی روی سیســتم عصبــی حشــرات کــه هماننــد
سیســتم عصبــی انســان اســت اثــر میگــذارد .بنابرایــن اســتفاده
درســت از ســموم کشــاورزی بــرای گرفتــن نتیجــه ایــدهآل و تاثیر
مثبــت ســموم بســیار حائــز اهمیــت اســت ،زیــرا زمانــی که ســموم
بــه درســتی و در زمــان مناســب و یــا بــا دز نادرســت اســتفاده
شــوند تاثیــر منفــی خواهنــد داشــت .همانطــور کــه در حــال
حاضــر شــکرک ناشــی از هجــوم آفــت پســیل پســته در برخــی از
شهرســتانهای اســتان کرمــان نشــان میدهــد سمپاشــیهای
مکــرر ،اســتفاده از ســموم خطرنــاک و ...باعــث شــده تــا دشــمنان
طبیعــی آفــت پســیل پســته ماننــد زنبــور پســیالفاگوس،
بالتــوری ،ســنهای شــکاری ،کنههــای شــکاری و انــواع
کفشــدوزکها از بیــن برونــد و کنتــرل آفــت هــم ســخت شــود.
نگرانــی دربــاره آفتکشهــا و تولیــدات گلخانــهای

نکتــه قابــل توجــه در مــورد آفتکشهــا یــا ســموم ایــن اســت که
اخیــرا مســئوالن مختلــف وزارت جهــاد کشــاورزی دربــاره وضعیت
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آفتکشهــای مــورد اســتفاده در کشــور اظهــار نارضایتــی کــرده
و بحــث عــدم تنــوع و قدیمــی بــودن ایــن محصــوالت را مطــرح
میکننــد .در همیــن راســتا معــاون امــور زراعــت وزارت جهــاد
کشــاورزی در آذر ســال گذشــته عنــوان کــرد :وضعیــت مــا در ایــن
زمینــه چنــدان قابــل قبــول نیســت و محصوالتمــان تنــوع الزم را
نــدارد کــه ایــن مســاله همــه مــا را زیر ســوال میبــرد و آســیبهای
جــدی وارد میکنــد .عبــاس کشــاورز خطــاب بــه تولیدکننــدگان
و واردکننــدگان ســموم ،افــزود :بایــد بــرای هــر عامــل خســارتزا
ســه تــا پنــج آفتکــش در نظــر گرفتــه شــود ،ضمــن اینکــه بایــد
کمــک کنیــم طــی مدتــی محــدود ،جایگزینهــای مناســبی بــرای
آفتکشهــای پرخطــر پیــدا کنیــم .او بــا بیــان اینکــه دربــاره
تولیــدات گلخانـهای بســیار نگــران هســتیم ،افــزود :در ایــن زمینــه
اگــر هــم تکنولــوژی داریــم ،گلخانـهدار از آن بــی خبــر اســت و ایــن
تکنولوژیهــا در اختیــار او قــرار نــدارد .معــاون امــور زراعــت وزارت
جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد :دربــاره بســیاری از بیماریهایــی
کــه تولیــدات مــا را در گلخانههــا تهدیــد میکنــد ،ســیکل و روش
مناســب بــرای مبــارزه نداریــم.
خسارتهای اقتصادی ناشی از آفات کشاورزی
قائــم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی پیشتــر بــا اشــاره بــه اینکــه
ســال زراعــی گذشــته آفــات و بیماریهــا و حــوادث طبیعــی
خســارات قابــل توجهــی در بخــش کشــاورزی بــر جــای گذاشــت،
افــزود :ســیل در جنــوب کشــور و ســرمازدگیها در شــمال ،شــمال
غــرب ،بخشهــای مرکــزی و مناطــق شــرقی آســیب و خســارت
زیــادی بــه باغــات وارد کــرد و از طــرف دیگــر بــا شــیوع آنفلوانــزای
پرنــدگان در صنعــت طیــور میــزان خســارات بــه 1200میلیــارد
تومــان رســید .محمــد ابراهیــم حســن نــژاد گفــت 600 :میلیــارد
تومــان از خســارات فعــاالن بخــش کشــاورزی تــا پیــش از پایــان
ســال گذشــته پرداخــت گردیــد و  600میلیــارد تومــان مابقــی نیــز
در دو هفتــه گذشــته بــ ه طــور کامــل پرداخــت شــد .او تصریــح
کــرد :بابــت غرامــات و خســارات ســال گذشــته بــه کشــاورزان
بدهــی نداریــم .حســن نــژاد گفــت :بــرای ســال جدیــدهــزار
میلیــارد تومــان میــزان خســارات پیشبینــی و بــرآورد شــده اســت
و امیدواریــم منابــع اعتبــاری الزم بــرای پرداخــت خســارات احتمالی
تامیــن شــود .قائــم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی افــزود :هــم
اکنــون بیــش از سـه میلیــون و 800هــزار هکتــار از اراضــی و بیــش
از  400هــزار هکتــار نیــز در بخــش باغــی و  80درصــد طیــور تحــت
پوشــش بیمــه کشــاورزی قــرار دارنــد .او از کشــاورزان خواســت بــا
توجــه بــه شــکنندگی شــرایط اقلیمــی در کشــور محصــوالت خــود
را بیمــه کننــد.

حمایت دولت از کشاورزان
یــک عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس در مــورد افزایــش
محصــوالت کشــاورزی معتقــد اســت موضــوع بســیار مهمــی کــه در
کشــور بایــد در تمــام زمینههــا بــه ویــژه در بخــش کشــاورزی بــه
آن توجــه داشــت بحــث اقدامــات پیشــگیرانه اســت .علــی وقفچــی
بــا اشــاره بــه مطالعــه و شناســایی عوامــل تاثیــر گــذار در افزایــش
از بیــن رفتــن محصــوالت کشــاورزی میگویــد :بایــد بــرای حفــظ
محصــوالت کشــاورزی در مقابــل بحرانهــا و عوامــل طبیعــی ماننــد
آفتهــا یــک برنامهریــزی صحیــح داشــته باشــیم و وزارت جهــاد
کشــاورزی کشــور مجهــز بــه قوانیــن روز باشــد .او در مــورد اقدامات
پیشــگیرانه میافزایــد :بایــد از ایجــاد بحرانهــا جلوگیــری کــرد و
نــگاه موثــر در ایــن مــورد نــگاه پیشــگیرانه اســت ،چــرا کــه پــس
از ایجــاد بحــران شــرایط ســخت شــده و عــاوه بــر هزینههــای
زیــادی کــه بایــد صــرف رفــع آن شــود ،شــاهد هســتیم کــه بعضــا
رهایــی از برخــی بحرانهــا امکانپذیــر نیســت .عضــو کمیســیون
کشــاورزی مجلــس تصریــح میکنــد :از جملــه اقدامــات پیشــگیرانه
بــه روز کــردن علــم کشــاورزان و آمــوزش آنهــا در زمینــه اســتفاده
از ســموم و فراهــم کــردن امکانــات مــورد نیــاز بــرای آنهاســت.
بــرای مثــال اگــر در فصــل ســرمازدگی روغــن ولــک در اختیــار
کشــاورزان قــرار گیــرد قطعــا کمــک موثــری بــه آنهــا خواهــد بــود،
ولــی اگــر کشــاورزان تمــام مســائل پیشــگیرانه را انجــام دادنــد و
موضــوع غیرقابــل کنتــرل رخ داد دولــت بایــد بــا اقداماتــی نظیــر
بیمــه کشــاورزی از کشــاورزان حمایــت کنــد .علــی وقفچــی اظهــار
میکنــد :خوشــبختانه مجلــس تاییــد مســتقلی از دولــت در مــورد
بیمــه بــرای تامیــن اعتبــار جبــران خســارتهای کشــاورزی را
داشــته اســت و ایــن میتوانــد کمــک موثــری باشــد بــرای کســانی
کــه تمــام مراحــل علمــی را رعایــت میکننــد ،ولــی در عیــن حــال
حــوداث غیرمترقبــه و غیرقابــل کنتــرل خســارات جبرانناپذیــری
بــه آنهــا وارد میکننــد .او بــا بیــان اینکــه کمــک بــه کشــاورزان
و رفــع موانــع بــرای آنهــا امــری ضــروری از ســوی دولــت اســت،
اظهــار کــرد :دولــت ســعی کــرده اســت در بحــث بیمــه یــک یارانــه
هــم بــرای کشــاورزان در نظــر بگیــرد ،بــه ایــن معنــی کــه بــا ایــن
یارانــه دولــت در پرداخــت قســمتی از بدهیهــای بیمــه کشــاورزان
ســهیم میشــود.
منبع :خبرگزاری اقتصادی ایران ()http://econews.com
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اجرای اولویتهای زیست فناوری در گرو بودجه
دبیــر ســتاد توســعه زیســتفناوری معاونــت علمــی گفــت:
امیــدوار هســتیم ســازمان برنامــه و بودجــه مبلــغ قابــل
قبولــی بــرای اجــرای اولویتهــای ســتاد در نظــر بگیــرد
تــا برنامههــا و طــرح هــای توســعهای را اجرایــی کنیــم.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســت جمهــوری ،مصطفــی قانعــی دبیــر ســتاد توســعه
زیســتفناوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
جلســه کمیســیون هماهنگــی و اجرایــی ســتاد توســعه زیســت
فنــاوری در خصــوص برنامههــای تعییــن شــده بــرای ســال
جــاری در ســتاد ،گفــت :ابتــدای هــر ســال بــرای برنامههــای
جــاری ســتاد تصمیمگیــری شــده و توســط گــروه نوشــته
میشــود و در نهایــت نظــرات و رصــد بــر اجــرای آن بــه عهــده
کارگــروه نظــارت و ارزیابــی ســتاد اســت.
وی افــزود :تمــام برنامههــای مشــخص شــده تــا پایــان ســال
انجــام شــده و اجرایــی میشــود و بــرای اتمــام حجــت در ایــن
زمینــه کارگــروه نظــارت و ارزیابــی ســتاد بــر حســن انجــام کارهــا
نظــارت میکنــد.
بــه گفتــه قانعــی ،برگــزاری کمیســیون هماهنگــی و اجرایــی
ســتاد توســعه زیســت فنــاوری ،فرصتــی فراهــم میکنــد تــا
تمــام اعضــای ســتاد بــا اقدامــات انجــام شــده در کارگروههــا و
گروههــای تخصصــی آشــنا شــده و نظــرات و پیشــنهادات خــود
را ارائــه کننــد.
دبیــر ســتاد توســعه زیســتفناوری معاونــت علمــی ادامــه داد:
امیــدوار هســتیم ســازمان برنامــه و بودجــه مبلــغ قابــل قبولــی
بــرای اجــرای اولویتهــای ســتاد در نظــر بگیــرد تــا بتوانیــم

برنامههــا و طرحهــای توســعهای خــود را در حــوزه زیســت
فنــاوری بــه ســرانجام برســانیم.
نهاییســازی پیشنویــس تفاهمنامــه همــکاری ســتاد
بــا ســازمان برنامــه و بودجــه
بهــزاد قرهیاضــی مدیــر گــروه پژوهــش ،زیرســاخت و توســعه
فنــاوری ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری نیــز در ایــن جلســه در خصــوص اقدامــات ایــن
گــروه در ســال  ،۹۵گفــت :یکــی از مهمتریــن اقدامهــای گــروه
در ســال  ۹۵پــروژه تقســیم کار ملــی و نهایــی ســازی پیــش نویس
تفاهــم نامــه همــکاری ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت
علمــی بــا ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای اجــرای ماموریتهــای
پیــش بینــی شــده و منتــج از پــروژه تقســیم کار ملــی بــود.
بــه گفتــه مدیــر گــروه پژوهــش ســتاد توســعه زیســت فنــاوری،
طــرح تقســیم کار ملــی زیســت فنــاوری کــه بــا هــدف هماهنــگ
ســازی و افزایــش بهــرهوری از ظرفیتهــای زیســتی کشــور و
تعییــن اولویتهــای تحقیقاتــی انجــام شــده ،در ســتاد نهایــی
شــد و در حــال پیگیــری اســت تــا بــا کمــک ســازمان برنامــه و
بودجــه اجرایــی شــود.
وی افــزود :حمایــت از پایاننامههــای دکتــری زیســت
فنــاوری ،حمایــت از مقــاالت حــوزه زیســت فنــاوری ،حمایــت از
پژوهشــگران برتــر ،حمایــت از فعالیتهــای بیــن المللــی و غیــره
از دیگــر اقدامــات گــروه در ســال گذشــته بــود.
قرهیاضــی ادامــه داد :تهیــه و تدویــن مونوگــراف علمــی و
برگــزاری  ۱۴هــم اندیشــی تخصصــی زیســت فنــاوری نیــز از
دیگــر اقدامــات قابــل ذکــر اســت.
وی از حمایتهــای گــروه پژوهــش از حوزههــای اولویــتدار
زیســت فنــاوری در حوزههــای مختلــف ماننــد روشهــای
تشــخیص ،پیشــگیری و درمــان ســرطان در حــوزه زیســت
فنــاوری پزشــکی؛ مهندســی ژنتیــک در حــوزه زیســت فنــاوری
کشــاورزی و بهبــود تولیــد فرآوردههــای تخمیــری بــا اســتفاده
از مهندســی متابولیــک و زیســت شناســی ســامانهها در زیســت
فنــاوری صنعــت خبــر داد.
وی عنــوان کــرد :حمایــت از پایاننامههــای دکتــری را نیــز در
ســال گذشــته پیگیــری کردیــم کــه از  ۲۲۴پایــان نامــه ارســال
شــده  ۸۸مــورد پذیرفتــه و مــورد حمایــت قــرار گرفــت کــه
باالتریــن آمــار پایاننامههــای حمایــت شــده مربــوط بــه حــوزه
کشــاورزی و پــس از آن محیــط زیســت و پزشــکی بــود.
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قرهیاضــی حمایــت از مقــاالت زیســت فنــاوری را اقــدام بعــدی
گــروه عنــوان کــرد و گفــت :ســال  ۹۵تعــداد  ۱۳۵مقالــه بــه گــروه
ارســال شــد کــه  ۴۷مقالــه مــورد تاییــد قــرار گرفــت و در کل
 ۱۲۰میلیــون تومــان حمایــت مــادی از مقــاالت زیســت فنــاوری
صــورت گرفــت.
مدیــر گــروه پژوهشــی ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت
علمــی تهیــه شــیوه نامههــای حمایــت از ثبــت اختــراع داخلــی و
خارجــی را نیــز از دیگــر اقدامــات عنــوان کــرد و گفــت :در حــوزه
حمایــت از ثبــت اختراعــات بیــن المللــی از شــرکتهای کارگــزاری
کــه در فرآینــد ثبــت اختــراع بیــن المللــی تجربــه داشــته و بــه
مخترعیــن در ایــن فراینــد کمــک کننــد حمایــت خواهیــم کــرد.

دستیابی محققان ایرانی به پروتکل فناوری تولید
بذرهای هیبرید سبزیجات
محققــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا دســتیابی بــه
پروتــکل فنــاوری تولیــد بذرهــای هیبریــد ســبزیجات بــه روش
اصــاح معکــوس و توســعه دانــش فنــی ایــن بــذور موفــق بــه
جلوگیــری از خــروج ســاالنه  200میلیــون دالر ارز شــدند.

وی از اقدامــات آتــی گــروه انعقــاد تفاهــم نامــه بــا کانــون پتنــت
ایــران را ذکــر کــرد و گفــت پــس از نهایــی شــدن ایــن موضــوع
از ثبــت اختــراع داخلــی و خارجــی در صورتــی کــه در مرحلــه
تجــاری ســازی باشــند و در راســتای اولویتهــای اعــام شــده
ســتاد قــرار داشــته باشــند ،حمایــت خواهیــم کــرد.
قرهیاضــی همچنیــن از معرفــی و تشــویق ســه پژوهشــگر برتــر
کــه باالتریــن امتیــاز را کســب کردهانــد در جشــنواره آتــی
بیوتکنولــوژی خبــر داد.
وی حمایــت از واحدهــای پژوهشــی برتــر ،معرفــی رســانه و
خبرنــگار برتــر حــوزه زیســت فنــاوری ،تدویــن الزامــات توســعه
محصــوالت ارگانیــک ،حمایــت از فعالیتهــای بیــن المللــی
همچــون حمایــت از ماموریتهــا و فرصتهــای مطالعاتــی را از
دیگــر اقدامــات گــروه عنــوان کــرد.
منبع :خبرگزاری اقتصادی ایران ()http://econews.com
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بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر مهــران عنایتــی شــریعت پناهــی ،مدیــر
گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی
بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه مشــکالت و
پیچیدگیهــای فنــی و ســودآوری فوقالعــاده بــاالی تولیــد بــذر
هیبریــد ،دانــش تولیــد بذرهــای هیبریــد در انحصــار شــرکتهای
خارجــی اســت و لــذا در تامیــن بــذر مــورد نیــاز هیبریــد ارقــام
کشــاورزی بهویــژه ســبزیجات کامــا وابســته هســتیم .در حــال
حاضــر  98درصــد بــذور ســبزی و صیفیجــات کشــور وارداتــی
اســت کــه ســاالنه طبــق آمــار رســمی حــدود  90میلیــون دالر و
بــر اســاس آمــار غیررســمی بالــغ بــر  200میلیــون دالر صــرف
واردات آنهــا میشــود .عــاوه بــر ارزبــری ،بذرهــای وارداتــی بــرای
شــرایط آب و هوایــی ایــران اصــاح نشــدهاند و مصــرف آب آنهــا
باالســت.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای تولیــد بذرهــای هیبریــد بایــد بــه
فنــاوری تولیــد الینهــای مــادری بــذور دســت پیــدا کنیــم کــه
شــرکتهای بــزرگ خارجــی بــه هیــچ وجــه چنیــن تکنولــوژی را در
اختیــار مــا نمیگذارنــد .البتــه راه میانبــری هــم بــرای رســیدن
بــه الینهــای مــادری هســت کــه اصــاح معکــوس از طریــق
تولیــد گیاهــان دابــل هاپلوئیــد اســت .محققــان بخــش کشــت
بافــت و ســلول پژوهشــکده بــا هــدف تامیــن بــذر هیبریــد مــورد
نیــاز کشــور بــا تحقیقــات گســترده بــه پروتــکل تولیــد گیاهــان
دبــل هاپلوئیــد و تولیــد الینهــای مــادری مــورد نیــاز تولیــد
بذرهــای هیبریــدی دســت یافتهانــد .شــریعت پناهــی در توضیــح
ایــن تکنیــک گفــت :گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانــی هســتند کــه
تعــداد کروموزومهــای اصــــلی آنهــا بــه نصــف کاهــش یافتــــه
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اســت .گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانــی مســتقل بــوده و منشــأ
اســپوروفیتی دارنــد و آللهــای نهفتــه بــه دلیــل نبــود آلــل
غالــب بــروز خواهنــد کــرد .بهنــژادی از طریــق گیاهــان هاپلوئیــد
فصلــی جدیــد در برنامههــای اصالحــی اســت کــه بــه دلیــل
تولیــد الینهــای کامــا خالــص از نســل  F1یــک تالقــی خــاص
طــی یــک مــدت بســیار کوتــاه بــر روشهــای ســنتی کامــا
برتــری دارد .ایــن کار بــا تولیــد گیــاه هاپلوئیــد و بدســت آوردن
الینهــای کامــا خالــص دبــل هاپلوئیــد از طریــق دو برابــر
کــردن تعــداد کروموزومهــای آنهــا میســر اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در گیاهــان دگرگشــن (گونههایــی کــه
دانــه گــرده یــک گیــاه روی کاللــه گیاهــان دیگــر از همــان
گونــه انتقــال مییابــد) مثــل ذرت ،خیــار ،ســبزیجات ،کلــزا
عمــده درآمــد شــرکتهای بهنــژادی و اصــاح نباتــات از بذرهــای
 F1اســت کــه یــک بــار مصــرف هســتند؛ یعنــی بذرهایــی کــه از
کشــت بــذر هیبریــد آنهــا بــه دســت میآیــد بــه هیــچ وجــه
صفــات برتــر نســل  F1را نــدارد و کشــاورز ناگریــز از خریــد مجــدد
آنهــا از شــرکت تولیدکننــده اســت .در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه طــور خــاص روی گیــاه کلــزا و ســبزیجات کار
کردهایــم کــه تاکنــون توانایــی تولیــد بــذر آنهــا در کشــور وجــود
نداشــته و اســتفاده از روشهــای کالســیک تولیــد الینهــای
اینبــرد (خــاص ژنتیکــی) بســیار دشــوار و زمانبــر اســت.
شــریعت پناهــی تصریــح کــرد :بــرای تولیــد هاپلوئیــد از ایــن
گیاهــان از روش کشــت میکروســپور (آندوژنــز) اســتفاده کردهایــم
کــه یکــی از کاراتریــن و معمولتریــن روشهــای ایجــاد هاپلوئیــد
اســت .بدیــن ترتیــب کــه میکروســپور (دانــه گــرد ه در مرحلــه
ابتدایــی نمــو) را در محیــط درون شیشــه قــرار میدهیــم و از
طریــق اســترس دمایــی ،غذایــی ،شــیمیایی و  ...مســیر نمــو آن را
از تولیــد دانــه گــرده بــه جنینزایــی و ایجــاد گیاهچــه هاپلوئیــد
و در ادامــه گیــاه دبــل هاپلوئیــد تغییــر میدهیــم .بــا ایــن روش
مهندســی اصالحــی معکــوس در گیــاه کلــزا از بــذر هیبریــد بــه
الینهــای اینبــرد رســیدهایم کــه بــا تالقــی آنهــا میتــوان
انــواع بذرهــای  F1بــا خصوصیــات مطلــوب را تولیــد کــرد.
دانشــیار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد:
در گیــاه خیــار از روش دیگــری بــرای تولیــد هاپلوئیــد اســتفاده
میکنیــم؛ بدیــن صــورت کــه دانههــای گــرده را بــا قــرار دادن
در معــرض پرتوهــای گامــا در ســازمان انــرژی اتمــی عقیــم کــرده
و آنهــا را بــرای گردهافشــانی گیاهــان هــدف اســتفاده میکنیــم،
حاصــل ایــن فراینــد جنیــن هاپلوئیــد خیــار اســت کــه فاقــد ژنــوم
گیــاه پــدری اســت .در ادامــه جنیــن را اصطالحــا نجــات میدهیــم
و بــا آن گیــاه هاپلوئیــد تولیــد میکنیــم کــه در تولیــد الیــن قابــل
اســتفاده اســت.

وی تصریــح کــرد :بــا تحقیقــات انجــام شــده امــکان تولیــد
الینهــای اینبــرد و دبــل هاپلوئیــد کلــزا و صیفیجــات از
جمله گیــاه فلفــل دلمــهای را هــم داریــم کــه آمــاده واگــذاری
بــه بخــش خصوصــی اســت تــا هیبریدهــای مناســب مناطــق
مختلــف کشــور را معرفــی کننــد.
مدیــر گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی افــزود :اخیــرا سیســتم جدیــدی بــرای تولیــد هدفمنــد
الینهــا از طریــق مهندســی ژنتیــک ابــداع شــده کــه فراینــد
مهندســی معکــوس را بــا تعــداد کمــی الیــن دبــل هاپلوئیــد
میســر میکنــد کــه بــا توســعه آنهــا درصددیــم فراینــد بهنــژادی
را در مــدت زمانــی کوتاهتــر انجــام دهیــم.
دانشــیار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ادامــه در مــورد
اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه ســبزی و صیفیجــات
در تامیــن نیازهــای غذایــی آیــا امــکان انتقــال دانــش فنــی
بهنــژادی ایــن محصــوالت از طریــق ســازمان فائــو وجــود دارد یــا
نــه ،گفــت :تولیــد بــذور هیبریــد ســبزی و صیفیجــات بــا توجــه
بــه ســودآوری بــاالی آن برخــاف غــات کــه اغلــب بــا پشــتوانه
دولتــی تولیــد میشــوند در اختیــار بخــش خصوصــی اســت و
امــکان انتقــال دانــش مربوطــه از طریــق فائــو و ســازمانهای
بینالمللــی دیگــر وجــود نــدارد .البتــه تــاش داریــم بعــد از
توســعه فنــاوری تولیــد بــذور هیبریــد در کشــور بــا شــرکتهای
خارجــی مشــترک شــده و بــازار منطقــه را در اختیــار بگیریــم.
وی خاطرنشــان کــرد :آزمایشــگاه کشــت بافــت پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی کشــاورزی جــزو  15 ،10آزمایشــگاه پیشــرو دنیــا
در زمینــه هاپلوئیــدی و فرآینــد تولیــد بذرهــای هیبریــد بــه روش
اصــاح معکــوس اســت و یکــی از ســازمانهای بــزرگ بینالمللــی
بــا اختصــاص بودجــه تحقیقاتــی ،تهیــه پروتــکل تولیــد گیاهــان
هاپلوئیــد برنــج و ســورگوم را بــه پژوهشــکده ســفارش داده تــا در
ادامــه بــه کشــورهای آفریقایــی و آســیایی منتقــل شــود .مراکــز
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تحقیقــات کشــاورزی خارجــی از جملــه یکــی از دانشــگاههای
آلمــان و همچنیــن یکــی از دانشــگاههای چیــن هــم در زمینــه
توســعه سیســتمهای هاپلوئیــد در حــوزه تحقیقــات از ایــن بخــش
دعــوت کردهانــد.

گلخانــه محصــول میدهنــد ،ناچــارا از کــود و ســموم شــیمیایی
زیــادی اســتفاده میشــود .اســتفاده از کودهــای بیولوژیــک
مناســب و بومــی میتوانــد موجــب افزایــش حجــم و وســعت
ریشــه و در نتیجــه بــاال بــردن جــذب مــواد مغــذی موجــود در
کــود بویــژه کودهــای دامــیشــود.

)n e w s / 9 6 0 3 2 9 1 6 8 6 9

توســط
شــده
تولیــد
آنزیمهــای
همچنیــن
باکتریهــای مــورد اســتفاده بــه هضــم بهتــر
کودهــای آلــی ماننــد کمپوســت کمــک میکننــد.
وی ادامــه داد :در مجمــوع اســتفاده از کودهــای زیســتی
راندمــان کودهــای شــیمیایی و دامــی مــورد اســتفاده
در گلخانــه را افزایــش داده و در نتیجــه میــزان مصــرف
آنهــا و هزینههــای ایــن نهادههــا را کاهــش میدهــد.
بــه گفتــه وی ،بــا توجــه بــه اثــرات ضــد قارچــی باکتریهــای
موجــود در کودهــای زیســتی اســتفاده از آن کشــاورزان را از
مصــرف بیرویــه ســموم شــیمیایی بــه عنــوان عامــل پیشــگیری
از بیمــاری گیــاه بــی نیــاز خواهــد کــرد.

منبــع :خبرگــزاری ایســنا

(http://www.isna.ir/

استفاده از کودهای زیستی هزینه تولید محصوالت
کشاورزی را کاهش می دهد

به گــزارش ایرنــا از پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
اکــرم صادقــی روز شــنبه افــزود :اســـتفاده گســترده از ســـموم
و کودهـــای شـــیمیایی در بخـــش کشـــاورزی که تبعـات زیسـت
محیطـی و مخاطـرات بهداشـتی بسـیار زیـادی را بـه همـراه دارد،
ضــرورت اســتفاده از کودهــا و ســموم زیســتی را بیــش از پیــش
مــورد توجــه قــرار داده اســت.
بــه گفتــه وی ،بــه طــوری کــه ارزش بــازار جهانــی عوامـــل کنترل
زیســـتی در حـــال حـاضر به حـدود  3/3میلیـــارد دالر رسیده که
ســاالنه  18/8درصــد هــم رشــد دارد.
بــه گفتــه وی ،ارزش ســاالنه بــازار جهانــی کودهــای زیســتی هــم
حــدود  800میلیــون دالر بــرآورد شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :در اســناد باالدســتی کشــور مــا هــم بــر تولیـــد
و افزایـــش مصرف کودهـــای زیسـتی و آلـــی و همچنیـن عوامـل
کنتــرل زیســتی آفــات ،بیماریهــا و علفهــای هــرز تاکیــد
شــده کــه بــر ایــن اســاس پروژههــای متعــددی در زمینــه تولیــد
کــود و ســموم زیســتی در دســتور کار پژوهشــکده بیوتکنولــوژی
کشــاورزی قــرار دارد .وی تصریــح کــرد :محققــان بخــش
بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــکده بــا توجــه بــه حساســیت و
ضــرورت مضاعــف کاهــش مصــرف کودهــا و ســموم شــیمیایی در
صیفیجاتــی مثــل خیــار ،گوجــه فرنگــی و فلفــل دلمــهای کــه
بــه دلیــل تــازه خــوری بیــش از ســایر ارقــام کشــاورزی بــا مشــکل
بقایــای ســموم و عوامــل شــیمیایی بیمــاریزا مواجــه هســتند
تولیــد کودهــای زیســتی مــورد اســتفاده در ایــن محصــوالت را در
دســتور کار قــرار دادهانــد.
وی گفــت :در تولیــد محصــوالت گوجــه فرنگــی و خیــار کــه
بوتههــای آنهــا بــه طــور معمــول بیــن هشــت تــا  9مــاه در

وی افــزود :محققــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا
جمــع آوری و شناســایی  400گونــه باکتــری بومــی از گلخانههــا
و مــزارع صیفیجــات کشــور موفــق بــه شناســایی انــواع مختلفــی
از باکتریهــای القــا کننــده رشــد گیاهــی و ممانعــت کننــده
رشــد بیمارگرهــای قارچــی شــدند.
وی یادآورشــد :در مرحلــه نخســت طــرح  400گونــه باکتــری
مختلــف از  29گلخانــه صیفــی واقــع در ســه اســتان اصفهــان،
یــزد و کرمــان جمــع آوری و در مرحلــه بعــد تاثیــر ایــن
باکتریهــا بــر رشــد گیــاه و افزایــش حجــم ریشــه بررســی شــد.
وی اضافــه کــرد :مطالعــه تاثیــر باکتریهــای منتخــب بــر
عملکــرد و کیفیــت محصــوالت در مرحلــه بعــد انجــام شــد کــه
باکتریهــای بومــی شناســایی شــده متعلــق بــه ســه جنــس
استرپتومایســس( ، )Streptomycesســودوموناس ()Pseudomonas
و باســیلوس ( )Bacillusهســتند.
وی افــزود :در مرحلــه نهایــی فرموالســیون و بســته بنــدی
باکتریهــا بــرای افزایــش پایــداری کــود زیســتی در شــرایط
محیطــی انجــام خواهــد شــد.
وی گفــت :در ایــن پــروژه تــاش داریم کودهای زیســتی را حســب
نیــاز کشــاورزان در اشــکال متنــوع بــه آنهــا عرضــه کنیــم بــه
طــور مثــال در مــورد ارقامــی مثــل خیــار کــه رشــد طولــی بوتــه
چنــدان مــد نظــر نیســت از باکتریهایــی اســتفاده میشــود کــه
اختصاصــا بــه افزایــش حجــم ریشــه کمــک کننــد.
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وی اضافــه کــرد :همچنیــن بــا تهیــه فرموالســیون مناســب امــکان
اســتفاده تــوام کودهــای زیســتی همــراه بــا کودهــای شــیمیایی و
دامــی خواهــد بــود.

معرفی کتاب

صادقــی گفــت :ایــن طرحهــا بــا ســرعت خوبــی در حــال
پیگیــری هســتند ابــراز امیــدواری کــرد کــه طــی چنــد مــاه آینده
نخســتین کودهــای زیســتی تولیــد شــده برای اســتفاده آزمایشــی
در گلخانههــای تجــاری در اختیــار کشــاورزان کشــور قــرار گیــرد.
بــه گــزاش ایرنــا ،کودهــای زیســتی (کــود بیولوژیــک) بــه مــواد
حاصلخیزکننــدهای گفتــه میشــود کــه دارای تعــداد کافــی از
یــک یــا چنــد گونــه از میکروارگانیســمهای ســودمند خاکــزی
هســتند.
کودهــای زیســتی ،ریزاندامگانهایــی (میکروارگانیســمهایی)
هســتند کــه قادرنــد عناصــر غذایــی خــاک را در یــک فراینــد
زیســتی تبدیــل بــه مــواد مغــذی همچــون ویتامینهــا
و دیگــر مــواد معدنــی کــرده و بــه ریشــه خــاک برســاند.
مصــرف کودهــای زیســتی عــاوه بــر هزینــه پاییــن ،نداشــتن
آلودگــی در اکوسیســتم ،دارای مــواد نگهدارنــده میکروارگانیزمهای
ســودمند خــاک هســتند.

ژنتیک از دیدگاه مولکولی

منبــع :خبرگــزاری جمهــوری اســامی (https://goo.gl/
)BD41An

تالیف :تی .ا .براون
مترجمیــن :دکتــر بهمــن یــزدی صمــدی ،دکتــر مصطفــی
ولــیزاده
ناشر :انتشارات دانشگاه تهران
گفتارهــای دربــاره ابعــاد مختلــف «علــم ژنتیــک» اســت .ایــن
کتــاب در دو بخــش ژنتیــک مولکولــی و تکنیکهــای مولکولــی
ژنتیــک و مهندســی ژنتیــک تدویــن یافتــه اســت .ارایــه مســایل و
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پرسـشهای چهارگزینـهای ،همــراه بــا پاسـخهایی تشــریحی کــه
در پایــان هــر فصــل آمــده اســت و  DVDضمیمــه کــه در آن نــه
تنهــا شــکلهای موجــود در کتــاب بهصــورت رنگــی آورده شــده
اســت ،بلکــه تصاویــر مربــوط بــه ویدئوهــای متعــدد را نیــز شــامل
شــده از ویژگیهــای ایــن اثــر اســت .ســاختمان مولکولــی،DNA
همانندســازی ،DNAنســخهبرداری از ،DNAتکامــل و پــردازش
 ،RNAکدهــای ژنتیکــی و ســنتز پروتئیــن و تنظیــم بیــان ژن در
پروکاریوتهــا عناویــن برخــی از فصلهــای ایــن کتــاب اســت.

بیوتکنولوژی دارویی

Molecular Biology Of The Gene

نویســندگان:
LOSICK

،LEVINE ،GANN ،Bell ،Baker ،Watson

تعداد صفحات872 :
کتــاب پیــش رو ،مجموعــهای جامــع و کامــل در زمینــه
ســاختارهای مولکولــی ژن میباشــد .ایــن کتــاب دارای فصــول
کلــی شــامل :تاریخچــه شناســایی و بررســی ژن ،ســاختار و مطالعه
ماکرومولکولهــا ،حفاظــت از ژنــوم و در نهایــت توصیــف و بیــان
ژنــوم اســت.
ایــن کتــاب مجموعــه کاملــی بــرای محققیــن ،دانشــجویان و
اســاتید فعــال در زمینــه ژنتیــک مولکولــی اســت.

نویسندگان :محمدعلی نصیریخلیلی  ,نرگس ملكثابت ،محمدرضا
معصومیان
تعداد صفحات430 :
نگارنده دراین كتاب ،اطالعاتی را برای ساخت فرآوردههای تزریقی در
دو بخش فراهم آورده است .بخش نخست مشتمل است بر ارزیابی و
پیش از ساخت داروها ،توسعه فرآوردههای تزریقی ،بررسی ویژگیهای
فیزیكی شیمیایی داروها ،ارزیابی پایداری داروها در زمان كوتاه ،عوامل
موثر در پایداری دارو ،روشهای رایج تجویز دارو ،و ارزیابی روشهای
درون تنی مورد استفاده در پیش از ساخت .در بخش دوم كتاب ،ارزیابی
پیش از ساخت اجزای بستهبندی فرآوردههای تزریقی فراهم آمده است.
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معرفی همایش

پنجمیــن کنفرانــس بینالمللــی ایدههــای نویــن در
کشــاورزی ،محیــط زیســت و گردشــگری

 گیاهان دارویی گیاه پزشکی علوم زراعت علوم جنگل و مرتع نانو تکنولوژی در علوم کشاوزی بیابان و بیابان زدایی مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت مدیریت انرژی و توسعه پایدار پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشاورزی زیست بوم پایدار و توسعه محیط زیست انسانی و توسعه پایدار محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار آلودگی های محیط زیست(آب ،هوا ،خاک و صوت) محیط زیست ،آب و فاضالب مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری محیط زیست شهری مدیریت سبز پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست توریسم ،گردشگری ،طبیعت گردی و توسعه پایدارپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

حوزه های تحت پوشش :علوم کشاورزی
برگزار کننده :موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
سایر برگزار کنندگان :تحت حمایت سیویلیکا
محورهای همایش
 کشاورزی و توسعه پایدار تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین منابع طبیعی و توسعه پایدار آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک مهندسی ژنتیک و اصالح نباتات مدیریت  ،ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی علوم صنایع غذایی علوم دامی و دامپزشکی علوم شیالت و آبزیان -تولیدات گیاهی و علوم باغبانی

حوزه های تحت پوشش :علوم خاک
برگزار کننده :انجمن علوم خاک ایران -دانشگاه صنعتی
اصفهان
سایر برگزار کنندگان :تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری :اصفهان
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دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری انجمن علوم خاک ایران و
مشارکت تمام متخصصان بخش خاک کشور ،پانزدهمین کنگره
علوم خاک ایران را با هدف بررسی مشکالت و بحرانهای خاکی
کشور و بستر سازی برای ارایه راهکارهای اجرایی برگزار میکند.
کنگره شامل همایشهای مستقل ،نشستهای تخصصی بخشهای
علمی و ارائه مقاالت و میزگردها ،نمایشگاهها ،کارگاههای علمی-
اجرائی -حرفهای ،فعالیتهای هنری و بازدیدهای علمی  -تفریحی،
مسابقات دانشجوئی و برگزاری مجمع عمومی انجمن علوم خاک
ایران میباشد.
محورهای کنگره:
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:
مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی
تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
کرم های خاکی و سایرجانوران خاکزی ،ورمیکمپوست
تنوع زیستی و فرایندهای زیستی درخاک و ریزوسفر
فیزیک و فرسایش و روابط آب ،خاک و گیاه:
شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاک
معضالت فیزیکی خاک در ریزوسفر
آلودگی¬های غیرمتمرکز منابع آب
آب قابل استفاده خاک برای گیاه (بیوفیزیک خاک)
روابط آب بستر در کشت¬های گلخانه ای
چالش های فرونشست خاک
تراکم خاک و مکانیک رشد ریشه در خاک
مکانیسم¬ها و فرآیندهای فرسایش خاک
ارزیابی روش¬های حفاظت خاک
مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب
شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:
اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاک وآب
مطالعات خاکهای اسیدی ،آهکی،گچی و متاثر از نمک
فرایندهای شیمیایی در ریزوسفر
برهم کنش گونه های محلول و کلوئیدهای خاک
جایگاه کودهای شیمیایی در تولید
غنی سازی زیستی و تولید محصوالت سالم
بسترهای کاشت در کشت¬های گلخانه¬ای
پیدایش و رده بندی خاک:
ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها
نقش تغییرات اقلیمی بر خاک
بررسی کانی شناسی ،میکرومرفولوژی ،ژئومرفولوژی
و کاربرد آنها در علوم خاک
روشهای جدید نقشه برداری خاک
آلودگی خاک:
ارزیابی خطرات آلودگی خاک بر سالمت انسان و محیط زیست
آلودگی کودی ،فلزات سنگین وترکیبات نفتی
انتقال امالح و مدلسازی آلودگی خاک

پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

حوزههای تحت پوشش :فیزیولوژی ،علوم کشاورزی ،علوم محیط
زیست
برگزار کننده :دانشگاه زنجان
سایر برگزار کنندگان :تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری :زنجان
فیزیولوژی گیاهی علمی است که به بررسی نحوه عملکرد انواع
گیاهان در سطوح مختلف از گیاه کامل تا سطح مولکولی و در
شرایط طبیعی ،مزرعه ای ،گلدانی و کشت بافت می پردازد .این
علم اساس تحقیقات کاربردی و پایه ای در حوزه های مختلف
زیست شناسی ،کشاورزی ،دارویی و تغذیه ای را تشکیل می دهد.
در راستای ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران مختلف در حوزه
فیزیولوژی گیاهی ،هر دو سال یکبار و به همت انجمن فیزیولوژی
گیاهی ایران همایش بزرگی در سطح ملی در دانشگاه های مختلف
کشور برگزار می گردد .اولین دوره این کنفرانس در دانشگاه صنعتی
اصفهان و در مرداد ماه  1388برگزار گردید که دوره های بعدی
به ترتیب در دانشگاه یزد ،دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه
تربیت مدرس تهران برگزار گردیدند .با استعانت از پروردگار متعال
پنجمین دوره کنفرانس فیزیولوژی گیاهی ایران در دانشگاه زنجان و
با همکاری گروه زیست شناسی و گروه زراعت و اصالح نباتات در 8
و  9شهریور  1396برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:
فیزیولوژی گیاهی
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و اکوسیستم های طبیعی
فیزیولوژی تنش های گیاهی
فیزیولوژی کاربردی و زیست فناوری گیاهی
-
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معرفی سایت

شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور( )www.mbn.ir

ايــن شــبکه مجموع ـهای از واحدهــای فعــال تحقيقاتــی کشــور در زمينــه بيوتکنولــوژی پزشــکی کشــور اســت کــه بــه
منظــور توســعه و هماهنگــی در برنامــه ريــزی و هدايــت و نظــارت بــر فعاليتهــای تحقيقاتــی و توليــدی در ايــن رشــته
ايجــاد شــده اســت .کليــه طــرح هــای در دســت اجــرا در ايــن شــبکه ،توليــدی و زيــر بنايــی میباشــند.
شــبكه بيوتكنولــوژي پزشــكي ،مجموعـهاي از واحدهــاي فعــال تحقيقاتــي كشــور اســت كــه بــه منظــور توســعه و هماهنگي
در برنامهريــزي ،هدايــت و نظــارت فعاليتهــاي تحقيقاتــي و توليــدي در ايــن زمينــه ايجــاد شــده اســت .ايــن شــبكه
ميكوشــد بــا اســتفاده بهينــه از امكانــات و پتانســيلهاي علمــي موجــود ،تقويــت همكاريهــا و ارتباطــات علمـي ،ايجــاد و
ترويــج فناوريهــاي روز بيوتكنولــوژي در ارتقــاء ســطح ســامتي جامعــه و توســعه پايــدار كشــور مشــاركت داشــته باشــد.
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فرم عضویت انجمن ایمنی زیستی ایران

در این قسمت چیزی ننویسید

شماره عضویت.............................. :

انجمن علمی ایمنی زیستی ایران
فرم اولیه درخواست عضویت (حقیقی)
نام و نام خانوادگی ...... ..................................................تاریخ تولد :روز .................ماه ...................سال ...................محل تولد .......................نام پدر..............................
شماره شناسنامه..............................
Name…………..………Sure name……….………....…...Degree……..….…..……Major…….…..….……...
اخرین مدرک تحصیلی ................................................رشته تحصیلی .....................................................................تاریخ فارغ التحصیلی................................................
دانشگاه .......................................................کشور ...........................................نشانی محل کار.................................................................................................................
شماره تماس .............................................................پست الکترونیک.......................................................................................................................................................
مایل به همکاری در :کمیته روابط عمومی
درخواست عضویت پیوسته

وابسته

کمیته آموزشی
دانشجویی

کمیته انتشارات

کمیته تشکیالت

موسساتی

امضا متقاضی

نظر هیئت مدیره :بدینوسیله با عضویت خانم/آقای .......................................................متقاضی عضویت در انجمن ایمنی
زیستی ایران موافقت گردید /نگردید.









امضا رئیس انجمن

مدارک مورد نیاز:
 اسکن عکس پرسنلی* اجباری کپی آخرین مدرک تحصیلی *اجباری شرح کامل علمی (* )CVاختیاری :ولی میتواند راهنمای هیئت مدیره در جهت استفاده از تجارب ارزشمند شما باشد.انواع حق عضویت :شماره کارت ( )5859-8370-0014-5249بانک تجارت ،شعبه نوآوران به نام انجمن ایمنی زیستی ایران.
 عضویت پیوسته (حق عضویت ساالنه  250000ریال) :افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی ارشد در هر یک از رشتههای علوم زیستیباشند( ،به تایید هیئت مدیره)
 عضویت وابسته (حق عضویت ساالنه  150000ریال) :افرادی که دارای حداقل درجه کارشناسی در هر یک از رشتههای علوم زیستی باشند وبه مدت  5سال به نحوی در هریک از رشتههای وابسته شاغل باشند( ،به تایید هیئت مدیره)
 عضویت دانشجویی (حق عضویت ساالنه  50000ریال) :دانشجویی که در هر یک از رشتههای علوم زیستی مشغول به تحصیل باشد( ،به تاییدهیئت مدیره)
 عضویت موسساتی :سازمانهایی که در زمینههای علمی پژوهشی فعالیت دارند( ،به تایید هیئت مدیره)بدون ارائه پست الکترونیک امکان پذیرش تقاضای عضویت وجود ندارد.
پس از تکمیل فرم ،آن را اسکن و به همراه اسکن مدارک و فیش واریزی به آدرس الکترونیک Biosafetysocietyofiran@gmail.com
ارسال نمایید.
کانال رسمی تلگرام انجمن ایمنی زیستی ایران@BiosafetySocietyOfIran :
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تبلیغات در
خبرنامه انجمن
ایمنی زیستی
شــرکتها و ســازمانهایی کــه مایــل بــه درج تبلیغــات خــود در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی یــا ســایتهای وابســته
بــه انجمــن ایمنی زیســتی ایران هســتند ،میتوانند در ســاعات اداری بــا تلفنهــای  021- 44787431و 09122191787
تمــاس گرفتــه و تعرفههــای تبلیغــات در نشــریه ایمنــی زیســتی ایــران را دریافــت کننــد .براســاس مصوبــه هیــات مدیره
انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران اعضــای موسســاتی انجمــن میتواننــد ســاالنه یــک نوبــت تبلیــغ رایــگان درج کننــد.
مدیــران اعضــای موسســاتی انجمــن بــا ارســال فایــل تصویــر تبلیغــات خــود بــه دبیرخانــه انجمــن ،میتواننــد از ایــن
فرصــت اســتفاده کننــد .همچنیــن انجمــن ایمنی زیســتی ایــران تمهیداتی بــرای طراحی تبلیغات شــرکتها در نشــریه و
ســایتهای انجمــن در نظرگرفتــه اســت کــه برای اطــاع از شــرایط آن ،میتوانید بــرای دبیرخانه انجمن تمــاس بگیرید.

نشــریه خبــری ،علمــی ،آموزشــی و ترویجــی انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران دارای مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســت کــه بــه صــورت دوماهنامــه منتشــر میشــود و عــاوه بــر ایــن کــه نســخههای چاپــی
آن بــرای مقامــات مســئول کشــور از جملــه نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارســال میشــود ،نســخه
الکترونیــک آن در اختیــار کلیــه اعضــای انجمــن ایمنــی زیســتی و انجمنهــای مرتبــط و روی ســایت مرکــز
اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران بــه نشــانی  www.irbic.irو ســایت انجمــن ایمنــی زیســتی ایــران بــه نشــانی
 www.biosafetysociety.irنیــز قــرار میگیــرد.
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اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateتوســط ســرویس بینالمللــی
دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی کشــاورزی ( )ISAAAتهیــه و تنظیم
شــده اســت کــه بــه صــورت هفتگــی و رایــگان اخبــار و اطالعیههــای
مهــم در زمینــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در اختیــار کلیــه اعضــای
خــود قــرار میدهــد .مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران ( )IRBICبــه
نشــاني www.irbic.irیکــی از اعضــای فعــال  ISAAAاســت کــه
زیــر نظــر دو انجمــن بــزرگ ایمنیزیســتی و بیوتکنولــوژی ایــران فعالیــت
میکنــد .ســرویس بینالمللــی دســتیابی و اســتفاده از بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ( )ISAAAیــک لینــک اختصاصــی را تنهــا جهــت عضویــت
اعضــای مشــتاق از ایــران در اختیــار مرکــز اطالعــات بیوتکنولــوژی ایــران
قــرار داده اســت .از عالقمنــدان دعــوت میشــود چنانچــه تاکنــون در
خبرنامــه هفتگــی  Crop Biotech Updateعضــو نشــدهاند ،جهــت
عضویــت در ایــن خبرنامــه و دریافــت اخبــار و اطالعیههــا بــه ســایت
http://www.isaaa.org/subscribe/ir

مراجعه کرده و جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

ارتباط با ما

از کلیــه عالقمندانــی کــه مایلنــد مطالــب مرتبــط بــا ایمنیزیســتی
شــامل خبــر ،گــزارش یــا مقالــه را در نشــریه انجمــن ایمنــی زیســتی
ایــران منتشــر کننــد دعــوت میشــود مطالــب خــود را بــه صــورت فایــل
 Wordبــه نشــاني پســت الکترونیــک دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی
ايــران ارســال نماینــد .بدیهــی اســت ارســال مطالــب بــه منزلــه چــاپ
قطعــی آنهــا نبــوده و در صــورت چــاپ ،نشــریه در ویراســتاری مطالــب
آزاد اســت .همچنیــن عزیزانــی کــه مایــل بــه ارائــه آگهــی در ایــن
نشــریه هســتند ،میتواننــد بــرای اطالعــات بیشــتر از طریــق تلفنهــا
یــا پســت الکترونیــک بــا دبیرخانــه انجمــن تمــاس حاصــل نماینــد.
دبیرخانــه انجمــن ایمنیزیســتی ایــران ضمــن قدردانــی و امتنــان از
بــذل توجــه کلیــه اســاتید ،دانشپژوهــان ،صاحبنظــران و خواننــدگان
گرامــی از هــر گونــه انتقــاد ،پیشــنهاد و اظهــار نظــر جهــت تکمیــل و
تصحیــح ایــن مجموعــه در شــمارههای بعــدی آن اســتقبال خواهــد
کــرد .شــایان ذکــر اســت درج مطالــب در ایــن نشــریه الزامــا بــه معنــی
رد یــا قبــول دیــدگاه نویســنده محتــرم از ســوی انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران نیســت.
•همراه 09122191787 :
•تلفکس021-44787431 :
•نشاني سایت انجمن:

www. biosafetysociety.ir

•نشاني پست الکترونیک:

biosafetysocietyofiran@gmail.com

جهــت آگاهــی از نحــوه عضویــت در انجمــن ایمنیزیســتی ایــران و
دریافــت فــرم مربوطــه میتوانیــد بــه ســایت انجمــن ایمنیزیســتی
ایــران مراجعــه کنیــد .شــایان ذکــر اســت کــه کلیــه مراحــل ثبــت
عضویــت بصــورت الکترونیکــی و از طریــق ســایت و پســت الکترونیــک
صــورت میگیــرد و نیــازی بــه مراجعــه حضــوری نیســت.

