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پیام رئیس مرکز

ــکل از  ــن ش ــران کاملتری ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل مرک
بانکهــای زیســتی کــه در ســال 1386 در ایــران پایــه گــذاری شــده 
اســت ایــن مرکــز بــرای  جمــع آوری، شناســایی، نگهــداری،  تکثیــر  
ــخص  ــه مش ــک برنام ــاس ی ــتی براس ــای  زیس ــه ه ــع نمون و توزی
بــه  توفیقــات زیــادی نائــل شــده کــه بعــد از 5 ســال نتایــج 
و دســتاوردهای ایــن مرکــز مــورد اســتفاده بخــش هــای آمــوزش، 

ــه اســت. ــرار گرفت ــت ق ــات و صنع تحقیق
انســانی  هــای  ها،ســلول  گیاهی،میکروارگانیســم  هــای  بانــک 
ــه  ــوده ک ــز ب ــم مرک ــش مه ــار بخ ــی چه ــک مولکول ــوری و بان و جان
ــه اســتانداردهای جهانــی راه  ــر پای ــر ب ــد ســال اخی طــی گذشــت چن
ــای کار خــود قــرار داده  ــه خدمــت را مبن ــدازی روش هــا و ارائ ان
و هــر روز بــر تنــوع و تعــداد خدمــات و نمونــه هــای زیســتی 
نگهــداری شــده مــی افزاینــد. مهمتریــن اهــداف ایــن مرکــز حفــظ 
ذخایــر ارزشــمند ژنتیکــی و زیســتی و ارائــه آن هــا بــه بخــش هــای 

ــت. ــت اس ــات و صنع ــوزش، تحقیق آم
ــر و  ــج فناناپذی ــزرگ در حفــظ گن ــی ب ــن اهــداف، قدم ــه ای ــل ب نی
ارزشــمند ذخایــر ژنتیکــی و توســعه زیســت فنــاوری را در پــی دارد. 
ســختیها و دشــواری هــای متعــددی ماننــد تحریــم هــا و بــی مهــری 
هایــی کــه در راه رســیدن بــه ایــن اهــداف همــواره مرکــز را تهدیــد 
ــر تــن متخصصیــن  ــه خســتگی ب ــگاه نتوانســته اســت ک نمــوده، هیچ
ــی ذره ای از  ــاند و حت ــز بنش ــن مرک ــکاران ای ــان و هم و کارشناس
انگیــزه آن هــا بکاهــد. اقدامــات و پیشــرفت هایــی کــه طی یکســال 
گذشــته بــا همــت ایــن جوانــان جهادگــر بــه بــار نشســته خــود گویــای 

عــزم قــوی و خســتگی ناپذیــر آن هاســت.
امــروز مفتخریــم کــه بــه نمایندگــی از ایــن عزیــزان خالصــه ای از 
ــن  ــخ ای ــا در تاری ــم ت ــر درآوری ــه رشــته تحری ــا را ب ــرد آن ه عملک
ــر افتخــارات میهــن  مرکــز و کشــور ثبــت گردیــده و برگــی دیگــر ب
اســالمیمان اضافــه گــردد. از خداونــد متعــال کــه توفیــق خدمــت در 
ایــن حــوزه را نصیــب مــن و همکارانــم نمــود سپاســگزارم و تقدیــر 
ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــی اعضــای مرک ــود را از تمام و تشــکر خ

ــران دارم. زیســتی ای
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 هــدف اصلــی ایــن مرکــز
ــی ــای مل ــت ه ــاء فعالی  ارتق
جمــع هــای  زمینــه   در 
نگهــداری و مطالعــه  آوری، 
در اســت.  زیســتی   منابــع 
ــز ــران مرک ــتا، مدی ــن راس  ای
ــازی ــتاندارد س ــت اس  در جه
زیســتی ذخایــر  حفــظ   و 
توســعه بــرای  ژنتیکــی   و 
 دانــش، فنــاوری و افزایــش
 کیفیــت زندگــی و ســامت و
 حفــظ امنیــت غذایــی، منابــع
زیســتی تنــوع  و   طبیعــی 
ــد ــی کنن ــاش م ــور ت کش

سید ابراهیم احمدی
 معاون پشتیبانی

زهرا ابراهیمی
 مدیراداره روابط عمومی

و حوزه ریاست
 

منصوره فرهنگ نیا
 مدیر اداره پژوهشی

 

بهنام رشیدیه
 مدیر اداره خدمات

تخصصی

دکتر مهرشید ریاحی
 مدیر اداره آموزش

 

 دکتر محمد علی
 آموزگار مدیر بانک
میکروارگانیسم ها

 دکتر سید قاسم حسینی
سالکده

 مشاور ارشد بانک
 مولکولی

روح اله آهونبر
 مدیر اطالع رسانی و

 کتابخانه

دکتر پروانه فرزانه
 مدیر بانک سلولهای
 انسانی و جانوری

دکتر محمدرضا نقوی
 مشاور ارشد بانک

گیاهی

مدیران و مشاورین ارشد مرکز
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حمایت های مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

درپــی گــزارش پیشــرفتهای مرکــز بــه مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( و درخواســت حمایتهــای معظــم لــه جهــت 
تســریع در پیشــبرد اهــداف و توســعه مرکــز از ســوی ایشــان، نامــه هایــی خطــاب بــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، 
ــه شــرح  ــاوری ریاســت جمهــور و معــاون برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور ب معــاون علمــی و فن

ذیــل صــادر گردیــد:



گیاهی بانک 

       مقدمه و اهداف

ــا دیگــر بخشــها  ــان ب ــران در ســال 1388 همزم ــر ژنتیکــي و زیســتي ای ــي ذخای ــز مل ــک گیاهــي مرک      بان
و گروههــاي مرکــز فعالیتهــاي اولیــه خــود را آغــاز نمــود. بــا توســعه فعالیتهــاي ایــن بانــک در ســال 1392، 
ــت  ــیمي، کش ــذر، فیتوش ــیتوژنتیک، ب ــگاههاي س ــي آزمایش ــگاهي و تحقیقات ــاي آزمایش ــوع 7 فض در مجم
ــدازي شــد.                        ــي راه ان ــاز فعل ــدازه نی ــه ان ــه طــور کامــل و ب ــه ب ــوم و گلخان ــو پرزرویشــن، هرباری بافــت، کرای
از نظــر مــواد و امکانــات آزمایشــگاهي هــر کــدام از ایــن آزمایشــگاهها قابــل رقابــت بــا نمونــه هــاي اســتاندارد 
حداقــل داخلــي اســت. جمعــا 6 کارشــناس و 2 نفــر نیــروي خدماتــي در ایــن آزمایشــگاهها بــه همــراه مدیــر و 
مشــاوران، نیــروي کار فعــال ایــن بانــک را در ســال 1392 تشــکیل مــي دهنــد. بــه کارگیــري افــراد بــا تخصــص 
هــاي مرتبــط و همچنیــن اســتفاده از امکانــات و روشــهاي آزمایشــگاهي بــه روز دنیــا، ایــن بانــک را بــه عنــوان 
یکــي از بخشــهاي فعــال و ممتــاز مرکــز در ســطح ملــي تبدیــل نمــوده اســت. در حــال حاضــر بانــک گیاهــي 
ارائــه خدمــات تخصصــي بــه دیگــر بخــش هــا و مراکــز تحقیقاتــي و علمــي کشــور را بــه انجــام  مــی رســاند.

 
     عمــده برنامــه ریزیهــا و تالشــهاي بانــک گیاهــي در راســتاي شناســایي، ذخیــره ســازي و کمــک بــه حفــظ 
ــا اهــداف  ــا ارزش کشــورمان، قبــل از نابــودي و انقــراض اســت. البتــه همســو ب ذخایــر زیســتي و ژنتیکــي ب

کلــي مرکــز، اهــداف و چشــم اندازهــاي تشــکیل ایــن بانــک بــه طــور خالصــه عبارتنــد از:

- تدوین و ارائه استانداردهاي جمع آوري، شناسایي و ذخیره نمونه هاي زیستي   
- احیاء، تولید و مبادله مواد و ذخایر زیستي به خصوص نمونه هاي بومي کشور   

- دریافت و نگهداری نمونه های موجود در مراکز نگهداری ژرم پالسم داخلی و خارجی   
- همسو کردن فعالیت بانکهای ژنی موجود در کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر توارث گیاهی   

- حمایت از مراکز حفظ تنوع گیاهی   
- مشارکت در انجام طرحهای ملی و بین المللی   

- حفظ ذخایر ژنتیک گیاهی کشور در رویشگاه اصلی و یا خارج از رویشگاه   
- تهیه کتابخانه ترکیبات فیتوشیمیایی از گیاهان   

- بررسی سیتوژنتیکی وتهیه ایندکس و اطلس کروموزومی از گونه های گیاهی کشور   
- تبادل بذر و نمونه های هرباریومی با دیگر مراکز و موسسات   

- برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی و آموزشی   
- آموزش نیروی متخصص و دانشجو   

- همکاری با رسانه های گروهی جهت ایجاد فرهنگ توجه به تنوع ژنتیک گیاهی   
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     دستاوردهای بانک در سال 92

افزایش تعداد نمونه های بذر و هرباریوم   
به دست آوردن دانش فنی کشت بافت 14 گیاه   

تدوین برنامه راه اندازی کلکسیون گیاهان درون شیشه ای   
تولید تجاری گیاهان تزیینی درون شیشه ای   

                                                                       

     فعالیت آزمایشگاه ها و فضا های موجود در 
بانک

      - آزمایشگاه کشت بافت
- تکثیــر و بازکشــت گیاهــان زیــر، جهــت عــاری از بیمــاری 
ســازی و راه انــدازی تکنیــک کشــت بافــت  در حــال انجــام 
ای،  قــوره  گیاهــان  انگــور،  می باشد: ریزنمونه های انار، 
تراداســکانتیا، کراســوال )نقطــه ای، ابلــق، خرفــه ای(، ارکیــد، 
آنتوریــوم، خنجــری، کاکتــوس، بریوفیلــوم، بگونیــا، فیکــوس 

بنجامیــن، پیلــه آ
- برگزاری8 دوره آموزشی

        - هرباریوم

ــه  ــاب ب ــا احتس ــی، ب ــه گیاه ــدودا 515 نمون ــایي ح - شناس

ــرای هــر تاکســون بیــش از 1000  طــور متوســط 2 شــیت ب
ــد. شــیت در ســال 92 شناســایی شــده ان

Artemisia تهیه مونوگراف -
 spirit انجــام مطالعــات مقدماتــی جهــت راه انــدازی -

herbarium

ــت  ــام تس ــی و انج ــک گیاه ــا بان ــی دیت ــی مقدمات - طراح
ــه اولی

ــردن  ــک ک ــف خش ــای مختل ــی روش ه ــی مقدمات - بررس
ــا  ــرگ ه ــا و ب گله

- کددهــی )IBRC( بــه بیــش از 200 نمونــه از جنــس 
Artemisia

- برگزاری 5 دوره آموزشی
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       - فیتوشیمی
- راه اندازی روش سنجش آنزیم تیروزیناز

- راه اندازی روش سنجش اسید آمینه پرولین
- انجام تست های فیتوشیمیایی دانشجویان بانک گیاهی

- برگزاری 12 دوره آموزشی

عصاره گیری از گیاهان در آزمایشگاه فیتوشیمی

       خدمات آموزشی بانک
- برگزاری23 دوره آموزشی در سال 92

        طرح ها 
 - طــرح جمــع آوری، شناســایی، ارزیابــی و نگــه داری 
جنــسL. Allium )پیــاز( در ایــران بــا اســتفاده از رویکردهــاي 

ــي ــیتوژنتیکي و مولکول فیتوشیمیایي،س

         پروژه های دانشجویی
ــه هــای مختلــف  - بررســی مســیر تولیــد تاکســول در نمون

Taxus

- بررســی میــزان هیپریســین و هیپرفوریــن در گل راعــی بــا 
اســتفاده از الیســیتورهای هورمونــی و مهندســی ژنتیــک

        خدمات تخصصی بانک
                      – نشــاء–گیاهک  خشــک،  پــودر  بــذر،  فــروش   -

الکتروفــورز انجــام   – گیــری  عصــاره 

عصاره و اسانس های تولید شده در بانک گیاهی
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       خالصه مقاالت پذیرفته شده و چاپ شده در 
مجالت معتبر علمی 

چاپ 1 مقاله در ژورنال
 Plant pathologyVol 1- 1 
ONION YELLOW DWARF VIRUS ON 
LEEK, ONION, SHALLOT AND WELSH 
ONION IN IRAN
Z. NaderiSaffar, S. Torabi, M. Naghavi, A.R. Golnaraghi, E. 

Aryakia

      حضور درکنگره ها و همایشها

 * ارائــه 3 مقالــه در دومیــن کنگــره ملــی گیاهــان دارویــی- 
اردیبهشــت مــاه 1392  ) پوســتر (

- بهینــه ســازی کشــت تعلیقــی یاخته ــای گیــاه ســیر 
)Allium sativum(

- ارزیابــی پتانســیل تولیــد کالــوس در ریزنمونــه هــای برگی 
موســیرایرانی )Allium hirtifolium(: گونــه بومــی ودرمعــرض 

نقراض ا
- بررســی جــذب منابــع مختلــف فلزات ســنگین برشــاخص 
هــای رشــد برخــی گیاهــان دارویــی در شــرایط درون   

ــه ای شیش
 * ارائــه 1 مقالــه در اولیــن همایــش ملــی و نمایشــگاه 
تخصصــی محیــط زیســت ، انــرژی و صنعــت پــاک – آذرمــاه 

ــتر ( 1392 )پوس
- ارزیابــی پتانســیل گیــاه پاالیــی ســرب ، نیــکل و کادمیــوم 
ــرایط  ــان Sophora sp. و Alyssum minus در ش ــط گیاه توس

ــه ای درون شیش

        ماموریت ها

1392

Mentha sp

Allium sp

       فضاهای فیزیکی: 
ــع فضــای  ــر مرب ــت صــد مت ــا ظرفی ــدی ب ــد تولی ــاق رش ات
ــاحت  ــه مس ــت ب ــط کش ــازی محی ــاده س ــاق آم ــت- ات کش
ــاق کشــت  ــچ آزمایشــگاهی- ات ــر بن ــع و 10 مت ــر مرب 50 مت
ــر کشــت  ــع - افزایــش ســطح زی ــر مرب ــه مســاحت 12 مت ب

ــی ــان داروئ گیاه

      شرکت درکنگره های داخلی

 - دومیــن کنگــره ملــی گیاهــان دارویــی- اردیبهشــت مــاه 
1392

ــط  ــی محی ــگاه تخصص ــی و نمایش ــش مل ــن همای  - اولی
زیســت ، انــرژی و صنعــت پــاک – آذرمــاه 1392 



گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران18

13
92

اصفهان سمیرم

تعداد نمونه جمع آوری شدهتاریخمدتمحل مأموریتردیف

192/2/12 روزاستان البرز1
57 نمونه هرباریومی

17 نمونه زنده
6 نمونه اسانس و عصاره

192/2/27 روزاستان تهران2

37 نمونه هرباریومی
15 نمونه زنده
1 نمونه بذری

3 نمونه اسانس و عصاره

692/2/27 روزاستان های قم، اصفهان، اراک، فارس3

250 نمونه هرباریومی
74 نمونه زنده
4 نمونه بذری

2 نمونه اسانس و عصاره 
500 عکس دیجیتال

استان های قزوین، گیالن، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان 4
992/3/9 روزشرقی و زنجان

600 نمونه هرباریومی
92 نمونه زنده
7نمونه بذری

8 نمونه اسانس و عصاره
2500 عکس دیجیتال

19 نمونه هرباریومی392/3/9 روزجزیره خارک5
4 نمونه بذری

292/7/25 روزاستان های قزوین، گیالن، مازندران و البرز6
60 نمونه هرباریومی

11 نمونه زنده
58 نمونه بذری

192/2/11 روزاستان های البرز و مازندران7

15 نمونه هرباریومی
4 نمونه زنده

20 نمونه بذری
2 نمونه اسانس و عصاره

Allium sp
Allium sp Rosularia sp
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شاخص های عملکرد بانک گیاهی

سال 92 سال 91سال 90شاخص های جمع آوریردیف
)9 ماه(

کل موجودی بانک تا 
پایان سال 92

6456509707000نمونه هرباریومی1

6484231568نمونه زنده2

4291792408773بذر3

14516841200پودر خشک4

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

645 650 970

7000

64 84 231

568
429

179 240

8773

145 16 84

1200

نمونه هرباریومی جمع 
آوری شده

نمونه زنده جمع آوری شده بذر جمع آوری شده پودر خشک جمع آوری شده

سال 1390 سال 1391    سال 1392    کل موجودی  
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       مقدمه و اهداف
     

     ایــن بانــک بــا هــدف تهیــه، جمــع آوری، شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم هــا و ارائــه خدمــات بــه 
محققیــن و مراکــز تحقیقاتــی و صنعتــی فعالیــت خــود را از ســال 1388 آغــاز نمــوده اســت.                           

1- اهداف و مأموریت ها
 - گــردآوری، شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم هــای دارای ســاختار ســلولی و فاقــد ســاختار ســلولی 

از منابــع بومــی و غیــر بومــی
- مستند سازی نمونه های میکربی

- مبادله و بهره برداری از سویه های میکربی
- ارزیابی نمونه های میکربی

ــر خطــرات ناشــی از حــوادث غیــر مترقبــه طبیعــی و غیــر طبیعــی  - حفــظ ذخایــر میکربــی کشــور در براب
ماننــد ســیل، زلزلــه و جنــگ

- ثبــت میکروارگانیســم هــای جدیــد کــه توســط افــراد حقیقــی یــا حقوقــی تهیــه شــده بــه منظــور حفاظــت 
از حــق مالکیــت معنــوی آنهــا

2- استراتژی ها
ــوع زیســتی  ــه تن ــی در زمین ــی و حقوق ــراد حقیق ــز پژوهشــی، اف - جمــع آوری اطالعــات و شناســایی مراک

ــی میکرب
ــگاهی و  ــی، دانش ــز پژوهش ــود در مراک ــای موج ــم ه ــه میکروارگانیس ــوط ب ــات مرب ــع آوری اطالع - جم

ــور ــی کش صنعت
- اجرای طرح های تصویب شده در مرکز و عقد قراردادهایی با مراکز فعال در این زمینه

- تأمیــن حداقــل فضــا و امکانــات الزم از نظــر دســتگاه هــا و مــواد آزمایشــگاهی بــرای انجــام کلیــه امــور 
مربــوط بــه جمــع آوری، جداســازی، شناســایی، ذخیــره ســازی و کنتــرل کیفــی میکروارگانیســم هــا

بانک میکروارگانیسم ها
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5- تأمین نیروی متخصص و اعضاء هیئت علمی
ــاء  ــص و اعض ــای متخص ــی نیروه ــزاری اطالعات ــرم اف ــای ن ــدی ه ــن نیازمن 6- تأمی

ــی ــت علم هیئ
7- درج اطالعات شناسنامه ای سویه ها در بانک اطالعاتی

8- انتشار کاتالوگ سویه ها
ــا دانشــگاه هــا، مؤسســات پژوهشــی و خصوصــی، کلکســیون  ــه ســویه هــا ب 9- مبادل

هــای میکربــی داخــل کشــور وصنایــع
10- اخذ گواهینامه های ایزو و حفظ کیفیت الزم برای آن

ــه فعالیــت هــای مــورد انجــام در بانــک  ــرای کلی ــه روشــهای اســتاندارد کار ب 12- تهی
میکروارگانیســم هــا

13- برقراری سیستم نظارت بر کیفیت سویه های نگهداری شده
14- ایجــاد ذخیــره پشــتیبان از بانــک هــای موجــود در مراکــز پژوهشــی، دانشــگاهی و 

خصوصــی کشــور و کنتــرل کیفــی و تعییــن هویــت ذخایــر میکربــی آنهــا
ــه راه  ــک ب ــا کم ــور ب ــطح کش ــا در س ــم ه ــای میکروارگانیس ــک ه ــترش بان 15- گس

ــاص ــای خ ــون ه ــمی تاکس ــای میکروارگانیس ــک ه ــدازی بان ان
16- تدوین قوانین و دستورالعمل های مربوط به حفظ مالکیت معنوی

دستاوردهای بانک در سال 92  

ــه  ــیا در زمین ــک آس ــن بان ــا و دومی ــک دنی ــن بان ــا: چهارمی ــم ه ــک میکروارگانیس           بان
ــا ــی ه ــداری آرک نگه

ــه عضــو  ــران و خاورمیان ــی ای ــن کلکســیون میکروب ــک میکروارگانیســم هــا: اولی             بان
ــا   ــی میکروارگانیســم ه ــوگ جهان GCM کاتال

          تهیه 79 سویه میکربی در سال 92 از کلکسیون های خارجی
          رشــد قابــل توجــه تعــداد ســویه هــای موجــود در کاتالــوگ و افزایــش ســویه هــای 

کاتالوگهــای بانــک از 252 ســویه در پایــان ســال 91 بــه 436 ســویه در پایــان ســال 92
          افزایش تعداد سویه های نگهداری شده در بانک به 1049 سویه

          افزایش تعداد کل سویه های جدا شده از مناطق مختلف ایران  به 3049 جدایه 
ــای         ــال ه ــه در ژورن ــه صــورت 11 مقال ــد ب ــی جدی ــی و آرک ــد باکتریای ــس جدی ــه و جن ــی 11 گون ــایی و معرف           شناس

بیــن المللــی 
          پذیرش دو مقاله در کنگره های داخلی و یک مقاله در کنگره خارج کشور

ــداد 18 ســویه از  ــر در ســال 92 تع ــد، الجزای ــن، هن ــپانیا، چی ــای خارجــی: اس ــی از کشــور ه ــرش ســویه میکرب             پذی
محققیــن کشــور الجزایــر و 15 ســویه از محققیــن کشــور هنــد وارد بانــک شــد کــه خدمــت شناســایی و تعییــن توالــی بــرای 
آنهــا انجــام شــده و ایــن ســویه هــا بــه بانــک نیــز اهــداء شــد کــه ارائــه گواهــی نگهــداری نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت. 
 CECT ــا کلکســیون ــا کلکســیون میکروبــی کشــور چیــن انجــام شــده و ارتباطــات تنگاتنگــی نیــز ب همچنیــن تبــادل ســویه ب

اســپانیا در ســال 92 انجــام شــد. 
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              همکاری بین المللی برای شناسایی باکتریها و آرکی ها با
              کشورهای هند و الجزایر
              راه اندازی واحد قرنطینه
              راه اندازی واحد اپتیک

              راه اندازی آزمایشگاه پروبیوتیک
              راه اندازی آزمایشگاه ریزجلبکها

              راه اندازی سردخانه آزمایشگاه نگهداری
              ارائه گواهی نگهداری برای سویه های اهدا شده از اسپانیا

      طبــق چشــم انــداز 5 ســاله بانــک، از ابتــدا آزمایشــگاه 
هــاي اصلــي نظیــر نگهــداري میکروارگانیســم هــا، شناســایي 
ــو  ــازي و شستش ــط س ــن محی ــا، و همچنی ــوت ه پروکاری
ــارچ  ــای ق ــگاه ه ــه آزمایش ــدند ، و در ادام ــدازي ش راه ان
شناســی شــامل دو بخــش کپــک و مخمــر، آزمایشــگاه 
ــک شناســی و آزمایشــگاه  کموتاکســونومي، آزمایشــگاه جلب
ــدازی گشــت. بانــک میکروارگانیســم هــا  پروبیوتیــک راه ان
ــوان  ــه عن ــد توانســت ب ــدان دور خواه ــه چن ــده اي ن در آین
ــه  ــداري کلی ــایي و نگه ــات شناس ــع خدم ــک مرج ــک بان ی
ــد.  ــه نمای ــات را ارائ میکروارگانیســم هــا از ســه قلمــرو حی

       معرفي و تشریح عملکرد آزمایشگاه پروکاریوت ها

     آزمایشــگاه شناســایی پروکاریوتهــا بــا تــالش کارشناســان 
آزمایشــگاه موفــق بــه جمــع آوری 320 جدایه اکتینومایســت، 
147 آرکــی و 153 باکتــری شــده انــد. این آزمایشــگاه حضور 
فعالــی در اجــرای طــرح هــای بانــک از جملــه طــرح هــای 
ــا در  ــم ه ــداری میکروارگانیس ــایی و نگه ــازی، شناس جداس
تــاالب میقــان، گمیشــان، اینچــه بــرون، الگــون نفتــی خــارگ 

و دریاچــه ارومیــه داشــته اســت. 

ــدازي  ــگاه راه ان ــن آزمایش ــم ای ــتاوردهاي مه ــي از دس یک
روش هــاي اســتاندارد شناســایي پلــي فازیــک گــروه هــاي 

ــي باشــد.  ــا م ــوت ه ــف پروکاری مختل

         فعالیت آزمایشگاه ها و فضا های موجود در بانک میکروارگانیسم ها

        معرفي و تشریح عملکرد آزمایشگاه نگهداری

ــم  ــه میکروارگانیس ــدت هم ــد م ــن و بلن ــداری ایم      نگه
هایــی کــه بــه منظــور شناســایی و نگهــداری و یــا فقــط بــه 
ــک میکروارگانیســم  ــدت وارد بان ــد م ــداری بلن منظــور نگه

ــر عهــدة آزمایشــگاه نگهــداری اســت.  هــا مــی شــوند، ب
ــوارد  ــداري درم ــگاه نگه ــاي آزمایش ــي فعالیته ــور کل ــه ط ب

ذیــل خالصــه مــي گــردد:
- احیا و بازیابی سویه های لیوفیلیزه و فریز شده

- تأمیــن ســویه هــای مــورد نیــاز مراکــز تحقیقاتــی و صنعتی 
از کلکســیون هــای خارج از کشــور

- نگهــداری ســویه هــای متقاضیــان بــه روش هــای مختلــف 
بــه صــورت بلنــد مــدت و ایمــن 

ــی  ــای میکرب ــویه ه ــزه از س ــای لیوفیلی ــول ه ــن آمپ - تأمی
مــورد نیــاز بخــش هــای صنعتــی کــه دارای اســتفاده مــداوم 

ــی هســتند.  از ســویه هــای میکرب
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        آمار سویه هاي نگهداري شده

     در مجمــوع، تعــداد 1049 ســویه در آزمایشــگاه نگهــداری 
وجــود دارد کــه بــرای 970 ســویه از آنهــا شــماره دسترســی 
ــری و  ــویه باکت ــداد 854 س ــن تع ــت. از ای ــده اس ــادر ش ص

آرکــی  و 116 ســویه قــارچ هســتند. 

        کاتالــوگ آرکــی هــا، باکتریهــا، قــارچ هــا،  
ــم  ــران و میکروارگانیس ــي ای ــاي بوم ــم ه میکروارگانیس

ــک ــا ارزش بیوتکنولوژی ــا ب ه

      یکــي از مهمتریــن دســتاوردهاي بانــک میکروارگانیســم 
هــا کــه در ســال 92 بــراي اولیــن بــار انجــام گرفــت  
ــوگ  ــي و کاتال ــاي بوم ــم ه ــوگ میکروارگانیس ــار کاتال انتش
اســت  بیوتکنولوژیــک  ارزش  بــا  هــا  میکروارگانیســم 
ــک                         ــن بان ــم ای ــات مه ــي از اقدام ــود یک ــوع خ ــه در ن ک
ــداري  ــایي و نگه ــع آوري، شناس ــد. جم ــی آی ــمار م ــه ش ب
میکروارگانیســم هــاي بومــي ایــران از اهــداف اصلــي بانــک 
ــمي  ــوگ رس ــن کاتال ــار اولی ــه انتش ــد ک ــمارمي آی ــه ش ب
ــد  ــا ح ــد ت ــي توان ــران م ــي ای ــاي بوم ــم ه میکروارگانیس
زیــادي موجــب ترویــج دانــش سیســتماتیک میکروبیولــوژي 
ــه اکتشــافات  ــا توجــه ب ــم ب ــر مه ــن ام در کشــور باشــد. ای
ــه  ــران ب ــف ای ــاي مختل ــم ه ــده در اقلی ــام ش ــي انج میکرب

ــت.  ــش اس ــه افزای ــدت روب ش
     در حــال حاضــر 30 میکروارگانیســم بومــی جدیــد ایــران 

در بانــک شناســایی شــده اســت. 

        اهداء سویه ها

    در طول ســال 92 تعداد 61 میکروارگانیســم به آزمایشــگاه 
نگهــداری اهــداء شــده اســت کــه از منابــع خــارج از کشــور، 
ــه ذکــر  محققیــن داخــل کشــور، تامیــن شــده اســت. الزم ب
اســت کــه تعــداد ســویه هــای اهــداء شــده در ســال 91 تنهــا 

12 ســویه بــوده اســت.

           معرفی و تشریح عملکرد آزمایشگاه کموتاکسونومي:

    ایــن آزمایشــگاه در بانــک میکروارگانیســم هــا در اوایــل 
ســال 90 راه انــدازي شــد. تنــوع ســاختارهاي شــیمیایي مورد 
ــوع روشــهایي  ــه تن مطالعــه در میکروارگانیســم هــا منجــر ب
شــده اســت کــه عمدتــًا بــا توجــه بــه ماهیــت آنهــا بایــد در 
فضایــي تخصصــي انجــام شــوند. آنالیزهــاي کموتاکســونومی 
پروکاریوتیــک شــامل  بــر روی گــروه هــای مختلــف 
ــی  ــا )Actinobacteria(، فرم ــا )Archaea(، اکتینوباکتره ــی ه آرک
کیوتــس هــا )Firmicutes and Related Bacteria( و پروتوباکترهــا 
)Proteobacteria( مطابــق پروتــکل هــاي اســتاندارد انجــام 
ــال  ــونومی در س ــگاه کموتاکس ــت آزمایش ــرد. فعالی ــي گی م
92 منتــج بــه معرفــی یــک گونــه اکتینومایســت شــده اســت 
کــه در واقــع اولیــن تاکســون معرفــی شــده اســت کــه تمــام 
ــز  ــل مرک ــازی آن در داخ ــی ف ــایی پل ــای شناس ــد ه فراین

انجــام شــده اســت.
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       معرفی و تشریح عملکرد آزمایشگاه قارچ شناسي:

فقــدان  هــا و همچنیــن  قــارچ  تنــوع  دلیــل  بــه       
ســازوکارهاي اســتاندارد شناســایي قارچهــا در کشــور تجهیــز 
ایــن آزمایشــگاه تخصصــي جــزء برنامــه هــاي آتــي بانــک 
ــال 92  ــول س ــگاه در ط ــن آزمایش ــد. ای ــي آی ــمار م ــه ش ب
ــی و خارجــی  ــات داخل مشــارکت بیشــتری در انجــام خدم
داشــته اســت و در کارگاه هــای برگــزار شــده در بانــک نیــز 

ــت. ــوده اس ــس ب ــه تدری ــزء برنام ج

         - بخش کپک

    نمونــه هــا از منابــع غیــر بالینــي بــه صــورت پلیــت و یــا 
ــارچ شناســی شــده و  ــزه وارد بخــش ق آمپــول هــای لیوفیلی
در ابتــدا کنتــرل کیفیــت، خلــوص و تعییــن هویــت بــر روی 
ــوص،  ــد خل ــی شــود. در صــورت تایی ــا انجــام م ــه ه نمون
نمونــه بــر روی محیــط هــای شناســایی قارچهــا تلقیــح شــده 
و ماکروســکوپی کلونــی هــا از نظــر قطــر کلونی در دمــا ها و 
زمــان هــای مختلــف انکوباســیون، تولیــد رنگیــزه هــا، تولیــد 
اگــزودا، شــکل کلونــی بــر روی محیــط هــای مختلــف ثبــت 
مــی گــردد. همچنیــن تکنیــک Slide culture بــرای مطالعــه 
میکروســکوپیک اســتفاده و صفاتــی همچــون داشــتن دیــواره 
ــکها و  ــپورانژیومها، آس ــپور و اس ــواع اس ــد ان ــی، تولی عرض
ــای  ــاختار ه ــپورها و س ــواع اس ــری ان ــن مورفومت همچنی
خــاص هــر خانــواده و جنــس از قارچهــا ثبــت مــی گــردد. 
 SSU و ITS در ادامــه اســتخراج ژنــوم انجام شــده و قطعــات
تکثیــر گردیــده و تعییــن توالــی مــی شــوند. داده هــای تعیین 
توالــی در پایــگاه NCBI مقایســه شــده و همچنیــن شناســایی 

بــا مقایســه صفــات مورفولوژیــک و داده هــای تعییــن توالــی 
 CBS، در پایگاههــای ذخیــره اطالعــات قارچهــا شــامل
qbank و Mycobank انجــام مــی گــردد. در صورتــی کــه داده 

ــی  ــن توال ــورد انتظــار نرســد تعیی ــه نتیجــه م ــوق ب ــای ف ه
ــوق  ــای ف ــار داده ه ــده و در کن ــام ش ــز انج ــه LSU نی قطع
الذکــر قــرار مــی گیــرد. البتــه گاهــی قــرار گرفتــن اطالعــات 
ــه،  ــه گون ــرای تعییــن تعلــق یــک جدایــه وحشــی ب فــوق ب
جنــس و یــا حتــی خانــوده مشــخصی مقــدور نیســت و بــه 
ــن  ــتفاده از تعیی ــت اس ــش کیفی ــت افزای ــور جه ــن منظ همی
توالــی ژنهــای دیگــر و همچنیــن مطالعــه کموتاکســونومیک 
جدایــه هــا نیــز در دســتور کار قــرار مــي گیــرد. بــه همیــن منظور 
ــر  ــت تکثی ــای الزم جه ــر ه ــه پرایم ــا تهی ــال 91 ب در س
قطعــات کــد کننــده پروتئیــن و اجــرای شناســایی مولکولــی 
بــا روش MLSA پیشــرفت جــدی در فراینــد پتانســیل یابــی 
ــد رخ داده  ــون جدی ــی تاکس ــی و معرف ــای وحش ــویه ه س
ــات  ــه اطالع ــویه ک ــان 74 س ــه از می ــوری ک ــه ط ــت، ب اس
ــه و  ــرار گرفت ــار ق ــا در اختی ــه آنه ــوط ب ــی مرب ــن توال تعیی
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 4 ســویه جهــت معرفــی 
بــه عنــوان تاکســون جدیــد انتخــاب شــده انــد. همچنیــن در 
ســال 91 تمــام مــوارد الزم جهــت معرفــی تاکســون جدیــد 
در رده Pyrenomycetes مطالعــه شــده کــه در صــورت 
ــک را در  ــی فازی ــایی پل ــوان شناس ــی ت ــواد الزم م ــن م تامی
ایــن رده انجــام داد. البتــه بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده 
قارچهــای ایــن رده در صنایــع مختلــف غذایــی، بهداشــتی و 
ــی  ــه خدمــت شناســایی پل ــه ارائ ــد اســت ک کشــاورزی امی
فازیــک ایــن قارچهــا نیــاز محققیــن و صنایــع مختلــف را در 
ایــن زمینــه مرتفــع ســازد. آمــار مربــوط بــه بخــش کپــک در 

زیــر آمــده اســت. 

     یکــی از فعالیــت هــای مهــم بخــش کپــک در تــا پایــان 
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ــر  ــک در زی ــای بخــش کپ ــت ه ــار فعالی قســمتی از آم
ــت.    آمده اس

- تدریس در کارگاه های داخلی
- اعزام به ماموریت جزیره خارگ در خرداد 92 

- ارائه مشاوره به دانشجویان بانک
ــای  ــی و SOP ه ــای اجرای ــت دســتورالعمل ه ــری ثب - پیگی

ــک ــارچ شناســی و در بان ــد در آزمایشــگاه ق جدی
ــک  ــت بان ــت باف ــای کش ــه ه ــک از نمون ــازی کپ - جداس

ــه( ــی )87 جدای گیاه
ــا اســتفاده از 11 محیــط کشــت  - جداســازی 318 جدایــه ب
ــای  ــه ه ــاوت از نمون ــذاری متف ــرایط گرماگ ــف و ش مختل
میقــان کــه خــود نشــان داد کــه بــا افزایــش زمــان و انــرژی 
ــد  ــا ح ــرد ت ــه منف ــک نمون ــده روی ی ــذاری ش ــرمایه گ س
ــای  ــه ه ــوع جدای ــداد و تن ــوان تع ــی ت ــادی م ــی زی خیل

ــش داد. ــه را افزای ــک نمون ــل از ی حاص
ــس  ــی جن ــای گیاه ــه ه ــه از نمون ــازی 71 جدای - جداس

Allium و   Ferula

ــه  ــای دریاچ ــک ه ــه از کپ ــت 300 جدای ــداری موق - نگه
ارومیــه کــه میبایســت کنتــرل کیفیــت شــده و بــه کاتالــوگ 

ــه شــوند. اضاف
- تحقیق در زمینه تولید الم دائمی

ســویه   8 و  بازیدیومایســت  ســویه   2 جداســازی   -
زایگومایســت از نمونــه هــای خــارگ و میقــان جهــت 

افزایــش تنــوع بانــک 
- ارائــه مشــاوره بــه دانشــجویان بخــش ریزجلبــک و تهیــه 

 ITS پرایمــر هــای

ــه از  ــک 50 جدای ــایی مورفولوژی ــدی و شناس ــت بن - اولوی
ــه و میقــان جهــت شناســایی کامــل   طــرح هــای ارومی

جدیــد  هــای  جنــس  از  هایــی  جدایــه  شناســایی   -
Cuninghamella، Rhizopus، Pleospora، Absidia کــه بــه کاتالــوگ 

اضافــه خواهنــد شــد. 
- شناســایی کامــل 9 گونــه از ســویه هــای فوزاریــوم 
 Fusariums semitectum, هــای  نــام  بــه  شــده  اهــداء 
و   ،Cylindrocarpon tonkinense ، Fusarium nygamai

 Fusarium oxysporum  Fusarium acuminatum، Fusarium

 sambucinum، Fusarium subglutinans، Fusarium

graminearum، Fusarium poae، کــه طبــق هماهنگــی بــا 

ــوگ  ــه کاتال ــه شــدن ب آزمایشــگاه نگهــداری در حــال اضاف
ــتند.  هس

- پذیــرش مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و شــرکت در اولیــن 
کنگــره قــارچ شناســی ایران 

ــاتید  ــکاران و اس ــوت هم ــز و دع ــات مرک ــغ خدم -  تبلی
ــه  ــه اهــداء نمون ــارچ شناســی ب ــن کنگــره ق حاضــر در اولی

ــران.  ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــز مل ــه مرک ب

- تکمیــل دو دســت نوشــته )manuscript( مربــوط بــه مقالــه 
هــای معرفــی گونــه هــای جدیــد قــارچ بــا نظــارت مشــاور 

آزمایشگاه
ــا  ــد ب ــا CBS هلن ــراری رابطــه همــکاری ب ــه و برق -  مکاتب
نظــارت مشــاور آزمایشــگاه. بــر اســاس مکاتبــات پروفســور 
پــدرو کــروز )Pedro W. Crous( کــه یکــی از صاحــب 
ــتند و  ــا هس ــارچ ه ــونومی ق ــتماتیک و تاکس ــران سیس نظ
ــد کــه  ــد توافــق نمــوده ان ــه عهــده دارن مدیریــت CBS را ب
ــال  ــه CBS ارس ــد ب ــون جدی ــه تاکس ــکوک ب ــویه مش دو س
شــده و بــرای تعییــن توالــی و شناســایی همــکاری نماینــد.   
- تحویــل ســویه بــه بخــش نگهــداری جهــت اضافــه شــدن 
ــه  ــی ک ــویه(، در صورت ــه دو س ــر دو هفت ــوگ )ه ــه کاتال ب

ــب  ــویه در قال ــداری 300 س ــایی و نگه ــال 1392 شناس س
ــل  ــرفت قاب ــال 93 پیش ــت. در س ــوده اس ــت ب ــرح موق ط
توجهــی در بومــی ســازی فراینــد شناســایی گونــه در 
 Pleosporales، راســته هایــی از آسکومایســت هــا شــامل

Cucurbitariaceae، Capnodiales ایجــاد شــد.  



گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران26

13
92

ــداد  ــن تع ــد ای ــی نمای ــالم آمادگ ــداری اع ــگاه نگه آزمایش
ــی باشــد. ــش م ــل افزای مشــتاقانه قاب

ــع  ــه از مناب ــر ک ــک و مخم ــه کپ - جمــع آوری 1368 جدای
ــردآوری شــده اســت. ــف جداســازی و گ مختل

- تدریس در کارگاه های برگزار شده در بانک.

       - بخش مخمر 

ــویه  ــداد 27 س ــال 92 تع ــول س ــر در ط ــش مخم       بخ
ــا و  ــارچ ه ــوگ ق ــه کاتال ــه ب ــت ک ــوده اس ــایی نم را شناس
ــا در بســیاری  ــه شــده اســت. مخمره ــز اضاف ــا نی مخمــر ه
از فراینــد هــای صنعتــی ماننــد تولیــد نوشــیدني هــاي 
ــة  ــای ثانوی ــت ه ــد متابولی ــز تولی ــان و نی ــة ن ــري، تهی تخمی
ارزشــمند ماننــد آنزیــم هــا، ویتامیــن هــا، پلــی ســاکاریدهای 
ــا  ــید، لیپیده ــیتریک اس ــول، س ــا، اتان کپســولی، کاروتنوئیده
ــر  ــایي مخم ــش شناس ــد. بخ ــت دارن ــا دخال و گلیکولیپیده
ــای  ــه ه ــل ایزول ــایی کام ــي شناس ــارچ شناس ــگاه ق آزمایش
مخمــری را بــا اســتفاده از روش هــای پلــی فازیک اســتاندارد 
ــم رخ  ــک، نی ــای مورفولوژی ــی ه ــن ویژگ ــق تعیی و از طری
فیزیولوژیــک و نیــز تعییــن توالــی DNA انجــام  مــی دهــد.

- قارچ هاي نگهداري شده  

     کپــک هــا و مخمرهــا و بــه طــور کلــي قارچهــا از دیــدگاه 
ــوان  ــه جــرأت مــي ت ــي داراي اهمیــت مــي باشــند. ب صنعت
ــي  ــاي صنعت ــد آنزیمه ــه تولی ــا در زمین ــه خصوص ــت ک گف
ــه  ــن تجزی ــف و همچنی ــاي مختل ــالز و پروتئازه ــون آمی چ
ــه  ــن قارچهــا ب ــر چــون لیگنی ــه پذی ــات ســخت تجزی ترکیب

ــد.  عنــوان انتخــاب نخســت محققیــن قــرار مــي گیرن
      یکــي از دســتاوردهاي مهــم بانــک میکروارگانیســم هــا 
ــه  ــداري هم ــته اســت نگه ــام داش ــر آن اهتم ــواره ب ــه هم ک
ــه  ــي باشــد ک ــات م ــا از ســه قلمــرو حی میکروارگانیســم ه
در ســال 90 ایــن بانــک بــه چنیــن هــدف مهمــي نیــز نائــل 
ــز وجــود  ــادي از مراک ــداد زی ــد. اگــر چــه در کشــور تع آم
ــه هــاي  ــارچ هــا خصوصــا از جنب ــه مطالعــه ق ــد کــه ب دارن
ــن  ــد، لیک ــي پردازن ــوران م ــان و جان ــي گیاه ــاري زای بیم
تنــوع زیســتي قــارچ هــا در کشــور بــا توجــه بــه گســتردگي 
اقلیمــي کشــور هماننــد ســایر گــروه هــاي میکروارگانیســمي 
مغفــول مانــده اســت و مرکــز ملــي ذخایــر ژنتیکــي و 
ــاي  ــت ه ــدن فعالی ــز ش ــه متمرک ــواره ب ــران هم ــتي ای زیس
شناســایي و نگهــداري گــروه هــاي مختلــف میکروارگانیســم 

ــي ورزد.  ــادرت م ــا مب ه
       در ســال 92 تعــداد ســویه کپــک هــای نگهــداری شــده 
ــد در  ــس از تایی ــه پ ــه 211 رســید ک ــت ب ــه صــورت موق ب
مرحلــه کنتــرل کیفیــت بــه کاتالــوگ اضافــه خواهــد شــد. 



27 گزارش ساالنه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

1392

دستورالعمل ها و روش هاي اجرایي تدوین شده  

در راستاي استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2008  در بانک میکروارگانیسمها 2 روش اجرایی و 33 دستورالعمل کاری 
و دستگاهی و بیش از 10 فرم و جدول به عنوان سوابق ایزو  در بانک اضافه شده است. 

- آزمایشگاه ریزجلبکها  

ایــن آزمایشــگاه در بهمــن مــاه 91 راه انــدازی شــد و 
ــه  ــروع ب ــجویان ش ــا ورود دانش ــال 1392 و ب ــول س در ط
ــه  ــای وارده ب ــه ه ــری نمون ــا بکارگی ــوده و ب ــرفت نم پیش
بانــک تعــداد قابــل توجهــی جدایــه هــای جلبــک یوکاریوتی 
ــا  ــن ریزجلبکه ــد. ای ــی را جداســازی نمــوده ان و پروکاریوت
ــد  ــازی فراین ــه س ــایی و بهین ــات شناس ــل اطالع ــا تکمی ب
ــه کاتالــوگ هــای بانــک اضافــه خواهنــد شــد.  نگهــداری ب
در طــول فعالیــت ایــن آزمایشــگاه تعــداد 35 جدایــه جلبــک 
ســبز و ســیانوباکتر و همچنیــن 14 جدایــه دیاتومــه خالــص 
حاصــل شــده اســت کــه در حــال اضافــه شــدن بــه لیســت 

ــتند.  ــک هس ــای بان ــوگ ه کاتال

       - آزمایشگاه پروبیوتیک

     آزمایشــگاه پروبیوتیــک در ســال 1392 شــروع بــه 
ــام  ــتم تم ــک سیس ــه ی ــتگاه Glove Box ک ــرد و دس کار ک
ایرانــی بــرای کار کــردن بــر روی ســویه هــای بــی هــوازی 
ــتقر  ــگاه مس ــن آزمایش ــز در ای ــت نی ــل اس و میکروائروفی
شــده اســت. تعــداد قابــل توجهــی ســویه هــای پروبیوتیــک 
ــس هــای  ــواع الکتوباســیل و لئوکونوســتوک و جن شــامل ان
مشــابه نیــز بــه تدریــج بــه ایــن آزمایشــگاه وارد شــده و بــه 

ــد شــد.  ــه خواه ــک اضاف ــوگ بان کاتال

- واحد بیوانفورماتیک  

     واحــد بیوانفورماتیــک در اواخــر ســال 1391 راه انــدازی 
ــز  ــای آنالی ــانی ابزاره ــه روز رس ــتفاده از ب ــا اس ــده و ب ش
ــز  ــت تمی ــش دق ــتای افزای ــی در راس ــن توال ــای تعیی داده ه
ســویه هــا و نیــز افزایــش ســرعت آنالیــز فیلوژنتیــک فعالیــت 
مــی نمایــد. ایــن بخــش بــا راه انــدازی و کاربــری نــرم افــزار 
ــده  ــناخته ش ــانی ش ــه روز رس ــل ب ــی قاب ــگاه اطالعات و پای
ــه و  ــت تجزی ــام ARB ســبب افزایــش ســرعت و کیفی ــا ن ب
ــت. از  ــده اس ــا ش ــک در پروکاریوته ــای فیلوژنتی ــل ه تحلی
کارکردهــای دیگــر ایــن بخــش کنتــرل دقیــق و تاییــد تعلــق 
ــا روش  ــاًل ب ــه قب ــت ک ــک اس ــود در بان ــای موج ــی ه توال

هــای قدیمــی تــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد. 
ــی  ــت توال ــرل کیفی ــش در کنت ــن بخ ــال 1392 ای      در س
هــای ســویه هــای مختلــف پروکاریــوت و یوکاریــوت 
ــی  ــش در معرف ــن بخ ــن ای ــت. همچنی ــته اس ــت داش فعالی
ــت. ــته اس ــکاری داش ــی هم ــد میکروب ــای جدی ــون ه تاکس

        - واحد قرنطینه
     از واحــد هایــی کــه در طــول ســال 1392 بــه مجموعــه 
بانــک میکروارگانیســمها افــزوده شــد واحــد قرنطینــه بــوده 
اســت کــه بــا تکمیــل دســتورالعمل اســتفاده از ایــن واحــد 
ــه صــورت بهتــری  ــوان اســتاندارد هــای بانــک را ب مــی ت

برقــرار نمــود. 
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خدمات آموزشی بانک  

برگزاری 15 دوره کارگاه و فن آموزی

طرح ها   

در سال 92 بانک میکروارگانیسم  شش طرح پژوهشی در دست اجرا داشته است  که در ذیل گزارش کوتاهی از آن ارائه شده 
است

- جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسمهای تاالب میقان 

تصاویر تاالب میقان
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- جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های تاالب گمیشان و اینچه برون

تاالب بین المللی گمیشان

- بررسی توانمندی میکروارگانیسم های بومی الگون های نفتی جزیره خارک در پاکسازی زیستی آالینده های نفتی با استفاده از 
روش های وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک
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- جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسمهای دریاچه ارومیه

-بررسی متاژنومیک دریای خزر 

     در ایــن مطالعــه بــراي اولیــن بــار تــالش بــراي شناســایي تنــوع ژنتیکــی عملکــردی 
ــوان اکوسیســتم هــای  ــه عن ــای خــزر ب ــی در دری و فیلوژنتیکــی جمعیــت هــاي میکرب
بومــي ایرانــي و دارای ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد در کــره زمیــن صــورت خواهــد گرفت. 
پــس از شناســایي ویژگــي هــاي جغرافیایــي و اقلیمــي و پــس از تعییــن میــزان نمــک، 
 Niksin و دمــای آب ایــن اکوسیســتم جمــع آوری نمونــه بــا اســتفاده از بطــری هــای pH

از اعمــاق و بــرش هــای عرضــی مختلــف صــورت گرفــت نمونــه هــای آب هــر کــدام 
ــرده و ســپس  ــی مراحــل فیلتراســیون را طــی ک ــه صــورت متوال ــر ب ــزان 50 لیت ــه می ب
فیلترهــای در 20- درجــه ســانتی گــراد کــه بــا اســتفاده از ازت مایــع تامیــن مــی شــود 
 DNA ذخیــره  گردیــد. در حــال حاضــر طــرح مرحلــه  اســتخراج DNA تــا اســتخراج
ــورد  ــرداری و دســتگاههای م ــه ب ــل روش نمون ــد. در عکــس هــای ذی را طــی مــی کن

اســفاده نشــان داده شــده اســت

جمع آوری نمونه ها از دستگاه برای هر دوره  دستگاه Rosette Niskin مورد استفاده برای نمونه برداری- - 
عمقی در عمق های 15متر، 50 متر و 150 متر
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- جداسازی، شناسایی و نگهداری باکتری های شیمیولیتوتروف بزرگترین غار نمکی ایران

غار نمکی قشم

- باکتری های چشمه تراورتن باداب سورت، دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران

        پروژه های دانشجویی

ــای  ــری ه ــایی باکت ــازی و شناس ــص س ــازی، خال * جداس
ــی خــارگ جــدا شــده از الگــون هــای نفت

از  ریزجلبکهــای جداشــده  و شناســایی  *  جداســازی 
الگونهــای نفتــی خــارگ

*  بررسی تنوع پروکاریوتهای دریاچه نمک میقان
*  جداســازی و شناســایی باکتــری هــای نمــک دوســت و 

تحمــل کننــده نمــک مولــد فیتــاز
ــا  ــارگ ب ــی خ ــای نفت ــی ه ــی آلودگ ــه بیولوژیک *  تجزی

ــت ــی کمپوس ــتفاده از ورم اس
*  بررسی فلور دیاتومه ای تاالب گمیشان

ــت  ــل کش ــای قاب ــتی پروکاریوته ــوع زیس ــی تن *  بررس
ــر ــورت، کیاس ــاداب س ــمه ب چش

ــا و  ــر ه ــی آبگی ــک در برخ ــتی ریزجلب ــی زیس * گوناگون
ــی  ــت و بررس ــاختگی: کش ــی و س ــای طبیع ــه ه حوضچ
ــه هــای  ــی در گون ــد چرب ــزان تولی ــر تنــش ازت روی می اث

ــمند  ارزش

          خالصه مقاالت پذیرفته شده و چاپ شده در 
مجالت معتبر علمی

 Bacillus salsus sp. nov., a halophilic 
bacterium from a hypersaline lake.

 Halopenitus malekzadehii sp. nov., an 
extremely halophilic archaeon isolated from a salt 
lake

 Bacillus halosaccharovorans sp. nov., 
a moderately halophilic bacterium from a 
hypersaline lake.

 Halorientalis persicus sp. nov., an 
extremely halophilic archaeon isolated from a 
salt lake and emended description of the genus 
Halorientalis

 Limimonas halophila gen. nov., sp. nov., 
an extremely halophilic bacterium in the family 
Rhodospirillaceae

 Ornithinibacillus halophilus sp. 
nov., a moderately halophilic, Gram-stain-
positive, endospore-forming bacterium from a 
hypersaline lake
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  Cyclobacterium halophilum sp. nov., 
a marine bacterium isolated from a coastal-
marine wetland.

 Aliicoccus persicus gen. nov., sp. nov., 
a halophilic member of the Firmicutes isolated 
from a hypersaline lake. 

 Oceanobacillus limi sp. nov., a novel 
moderately halophilic bacterium from a salt 
lake. 

 Alloactinosynnema iranicum sp. 
nov., a novel rare actinomycete isolated from 
Iranian hypersaline wetland and emended 
description of the genus Alloactinosynnema.

 Marinobacter persicus sp. nov., a 
moderately halophilic bacterium from a saline 
lake in Iran. 

ــا  ــره ه ــده در کنگ ــه ش ــاالت ارائ            خالصــه مق
ــها و همایش

 Cucurbitariaceae، در )MLSA( آنالیــز توالــی چنــد ژنــی
Pleosporales - کنگــره قــارچ شناســی

       شرکت در کنگره های بین المللی

کنگره تایلند:
 Bioemediation of tellurite in presence
 of toxic oxyanions by halophilic and
halotolerant bacteria

      شرکت درکنگره های داخلی

- اولین کنگره قارچ شناسی ایران
- چهاردهمین کنگره میکروبشناسی ایران

        توســعه هــا )تجهیــزات – نیــروی انســانی- فضاهــای 
) فیزیکی 

ــدازی آزمایشــگاههای پروبیوتیــک، ریزجلبکهــا، و       راه ان
واحــد هــای قرنطینــه و اپتیــک و تهیــه برخــی وســایل مــورد 

نیــاز بــرای ایــن واحــد هــا.
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                شاخص های عملکرد بانک میکروارگانیسم ها

کل موجودی بانک تا سال 91سال 90نوع فعالیتردیف
پایان سال 92

تعداد کل سویه ها در آزمایشگاه 1
7868431049نگهداری 

106252436تعداد کل سویه های کاتالوگ شده 2
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سال 90 سال 91 کل موجودی بانک تا 

پایان سالل 92

تعداد کل سویه در آزمایشگاه نگهداری

تعداد کل سویه های کاتالوگ شده



        مقدمه و اهداف
 

     بانــک ســلولهاي انســاني و جانــوري وظیفــه گــردآوري، تعییــن هویــت، کنتــرل کیفــي، ثبــت، نگهــداري، 
تکثیــر و توزیــع انــواع ســلولها و بافتهــاي انســاني و جانــوري و اطالعــات و فــرآورده هــاي مربــوط بــه آنهــا 

را بــر عهــده دارد.
ــاختي  ــص زیرس ــا و نواق ــع نیازه ــاس رف ــر اس ــلولي ب ــک س ــردي بان ــه عملک ــي و برنام ــداف اصل      اه
ــا  ــال1388 ت ــا ه س ــن م ــاح، در بهم ــان افتت ــک از زم ــن بان ــت. ای ــده اس ــن ش ــور تعیی ــآوري کش ــت فن زیس
پایــان ســال 1392 موفــق بــه ذخیــره  بیــش از پانصــد نمونــه زیســتي و راه انــدازي و ارائــه خدمــات متعــدد 
ــاني  ــتي انس ــاي زیس ــه ه ــن نمون ــي ای ــرل کیف ــداري و کنت ــره و نگه ــاز در ذخی ــورد نی ــهاي م ــه روش و کلی
ــش از 60 رده  ــون بی ــود تاکن ــادي  موج ــي و اقتص ــاي ارتباط ــم محدودیته ــت. علیرغ ــده اس ــوري ش و جان
ــن                                              ــه محققی ــده و ب ــه ش ــي تهی ــن الملل ــع بی ــکي از مناب ــت پزش ــات زیس ــراي مطالع ــتاندارد ب ــي اس تحقیقات
عرضــه مــي گــردد. تولیــد رده هــاي ســلولي انســاني، دام و حیــات وحــش بومــي بــراي مطالعــات مختلــف از 
فعالیتهــاي منحصــر بــه فــرد بانــک ســلولي در بیــن مراکــز ذخیــره ســلولي جهــان  اســت. مجموعــه ســلولهاي 
نامیــراي انســاني شــامل ســلولهاي مربــوط بــه اقــوام مختلــف ایرانــي و بیماریهــاي مختلــف و نیــز مجموعــه 
ــا کنــون فراهــم شــده  ــه هــاي تصادفــي ژنتیکــي توســط بانــک در حــال تهیــه اســت و مقــدار ي کــه ت نمون
ــامل  ــران ش ــي ای ــات بوم ــتي حیوان ــلولهاي فیبروبالس ــه س ــت. مجموع ــه  اس ــرار گرفت ــن ق ــار محققی دراختی
نمونــه هــاي حیوانــات در معــرض انقــراض، منبعــي منحصــر بــه فــرد از ثــروت ملــي بــراي تحقیــق و توســعه 
بــه شــمار مــي آیــد. همچنیــن مقدمــات مربــوط بــه تهیــه مجموعــه هــای ســلولی کشــت اولیــه و مجموعــه 

ــاز شــده اســت. ســلولهای مزانشــیمی از بافتهــای مختلــف آغ

بانک سلول های انسانی و جانوری
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 تهیــه مجموعــه ســلولهای نامیــرا بــا اســتفاده از ژن hTERT  کــه از برنامــه هــای بانــک ســلولی بــوده اســت نیــز در ایــن ســال 
آغــاز شــد.

گام بعــدي در افزایــش دامنــه عملکــردي و تکمیــل نقــش بانــک ســلولي در عرصــه پاســخگویي بــه نیازهــا، فعــال ســازي  بخــش 
تحقیــق و تولیــد بانــک بــوده اســت. در ایــن راســتا مطالعــات مربــوط بــه تولیــد تعــدادي از مــواد و کیتهــاي مصرفــي در زمینــه 
ــه در  ــاز شــد ک ــک آغ ــات ســلولي از ســال 91 توســط اعضــا بان ــا و تحقیق ــت و بررســي ه ــداري ســلول و باف کشــت و نگه

ســال92 دو نــوع کیــت آمــاده و عرضــه گشــت. 
     - تدوین و ارائه برنامه راهبردی پنج ساله دوم بانک 

ــا ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــرای تدویــن اســتانداردهای مــورد نیــاز کشــور کــه مــی توانــد در راســتای       - مذاکــره ب
تخصــص و وظایــف بانــک ســلولی باشــد کــه منجــر بــه همــکاری و 

شــروع تدویــن برخــی اســتانداردها شــد.
ــا  ــارکت ب ــر  و مش ــادل نظ ــاط  وتب ــاد ارتب ــرای ایج ــالش ب      -  ت
اعضــا دیگــر بانکهــاي ســلولي در کشــور گامــي در جهــت همــکاري 
ــوده کــه برداشــته شــده و  ــده ب ــراي تکمیــل فعالیتهــا ي مغفــول مان ب
زمینــه تشــکیل بــي عیــب و نقــص شــبکه ملــي ذخایــر زیســتي فراهــم 
شــده و یکســان ســازي و تدویــن اســتانداردهاي مــورد نیــاز بانکهــاي 

ســلولي انجــام پذیــرد. 
     - مذاکــره بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای فراهــم نمــودن زمینــه همــکاری در ثبــت گونــه هــای بومــی و تهیــه 
رده هــای ســلولی از جانــوران وحشــی بخصــوص جانــوران در معــرض انقــراض  و همــکاری بــا ســازمان پدافنــد غیــر عامــل 
در زمینــه تهدیــدات زیســتی از اقدامــات دیگــری بــوده کــه صــورت پذیرفتــه اســت. ارائــه و اعــالم مشــوقهای الزم بــرای جمــع 
آوری نمونــه هــای اهدایــی زیســتی و جلــب همــکاری مراکــز مختلــف از جملــه دیگــر امــوری بــوده اســت کــه بــه صــورت 

جــدی پیگیــری شــده اســت.
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            دستاوردهای بانک سلول های انسانی و جانوری در سال 1392

             تهیه مجموعه سلولی از بیماریهای ژنتیکی 
             تهیه مجموعه های سلولی از جانوران در معرض انقراض

             خدمات آموزشي بانک
             عرضه رده های سلولی مورد درخواست محققین کشور

             افزایش تعداد نمونه ها ی ذخیره شده در بانک
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سال 1392

سفارش داده شده تولید شده جدید
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منودار 1- مقایسه نتایج فعالیت های بانک سلول های انسانی و جانوری در زمینه تهیه رده های سلولی در سال های 1389 و 1390 و 1391 و 1392

تعداد آزمایشها و عرضه رده سلولي انجام گرفته در بانک سلولهای انسانی و جانوری در سالهای 1389 و 1390 و 1391 و 1392 بر حسب تعداد نمونه

خدمات 
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نوع آلودگی 
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--1--151407260-1389

5209852301006726390 نمونه15--

9075134293231761561391 دقیقه1070 نمونه-

42829324042613611392 ساعت3598 نمونه2 مورد
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 * کشــت بــدون ســرم رده هــای ســلولی مــورد نیــاز 
محققیــن

 * عــادت دهــی رده هــای ســلولی بــه محیــط هــای جدیــد، 
طبــق درخواســت و نیــاز محققیــن

ــد رده  ــانی و تولی ــای B انس ــیت ه ــازی لنفوس ــرا س  * نامی
ــتوئید ــای لنفوبالس ه

 * تهیه رده های سلولی فیبروبالست

ــت  ــورد کش ــوزش در م ــاوره  و آم ــات مش ــه خدم  * ارائ
ــوط ــاق کشــت و بانــک ســلول و تکنیکهــاي مرب ســلول، ات

 * تهیه کشتهاي سلولي آماده آزمایش طبق تقاضا

Real Time PCR خدمات دستگاه * 

 * تهیــه و عرضــه مــواد و محصــوالت مرتبــط بــا خدمــات و 
فعالیتهــاي بانــک ســلول بــه صــورت محــدود  نظیــر کنتــرل 
ــراي  ــي ب ــول ویروس ــما، محل ــایي مایکوپالس ــت شناس مثب

ــیتهاي B و ... ــازي لنفوس نامیراس

ــودن  ــم نم ــي و فراه ــاوره تحقیقات ــات مش ــه خدم  * ارائ
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب ــراي دانشــجویان ب ــق ب ــط تحقی محی

ــک ــود در بان موج

ــاي  ــه ه ــواع نمون ــتخراج DNA و  RNA از ان ــه و اس  * تهی
ــي و انســاني زیســتي حیوان

 * تهیــه و عرضــه DNA  از رده هــاي ســلولي عرضــه شــده 
توســط بانــک

هــاي ســلولي                رده  نگهــداري  و  پذیــرش   * خدمــات 
ســلولي( امانــات  ) صنــدوق 

ــا  ــلولي ب ــاي س ــداري بانکه ــرش و نگه ــات پذی  * خدم
ــاص ــرایط خ ش

 * بررسي آلودگي باکتري و قارچ رده هاي سلولي

 * تهیه مایع رویی کشت های سلولی

 * ارائه گواهی کیفیت رده سلولی

 * کنتــرل کیفــی، ذخیــره و  معرفــی و عرضــه ی رده هــای 
ســلولی تولیــد شــده توســط محققیــن کشــور

       فهرست فعالیت های بانک و خدمات آن:
 

ــانی و  ــلولی انس ــای س ــلول: رده ه ــک س ــره و بان  * ذخی
ــی ــوری تحقیقات جان

 * پذیــرش درخواســت رده هــای ســلولی از ســوی محققیــن 
و تهیــه آن از بانــک هــای معتبــر خارجــی

 * پذیــرش و ذخیــره رده هــای ســلولی اهدایــی در اختیــار 
یــا تولیــد شــده توســط محققیــن: عــالوه بــر نگهــداری بهینــه 
ــن  ــده ای ــدا کنن ــود اه ــرای خ ــی ب ــلولی اهدای ــای س رده ه
ــز  ــرای تأمیــن نیازهــای محققیــن دیگــر نی رده هــا منبعــی ب

خواهنــد بــود.

 * ذخیــره و بانــک ســلول هــای لنفوســیت B انســانی 
ترانســفورم شــده بــا ویــروس اپشــتین بــار بــرای مطالعــات 

ــی  ژنتیک
 

 STR ــز ــا آنالی ــرل کیفــی رده هــای ســلولی انســانی ب  * کنت
ــالط رده  ــلولی )تشــخیص اخت ــت رده س ــات هوی ــرای اثب ب

ــا اشــتباه گرفتــن آنهــا( هــای ســلولی ی

ــلولی  ــای س ــرل رده ه  * کنت
ــوری  ــه جان ــن گون ــرای تعیی ب

:PCR ــا روش ــلولی ب رده س
ایــن  حاضــر  حــال  در    
گونــه   18 بــرای  آزمایــش 

پذیــرد. مــی  انجــام 

آلودگــی             تشــخیص   *  
رده هــای ســلولی بــه مایکوپالســما: ایــن مــورد با ســه روش 
رنــگ آمیــزی DNA، کشــت مســتقیم در محیــط میکروبــی و 

Multiplex PCR انجــام مــی پذیــرد.

ــا  ــنامه دار و ب ــلولی شناس ــای س ــع رده ه ــر و توزی  * تکثی
ــت کیفی

MTT خدمات بررسی سیتوتوکسیتی مواد با آزمایش * 

 * تهیــه عکــس بــا میکروســکوپ فلورســانت بــرای نمونــه 
هــای روی الم و ظــرف کشــت 

ــای  ــروس ه ــه وی ــای ســلولی ب  * بررســی آلودگــی رده ه
CMV, EBV, HCV, HBV, HIV

 * بررســی و ارائــه نتایــج مشــخصات رشــد رده هــای 
ــلولی س

 * تهیه شناسنامه استاندارد رده های سلولی

 * کشــت و احیــاء رده هــای ســلولی ســخت کشــت مــورد 
نیــاز محققیــن
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ــک  ــود در بان ــلولي موج ــاي س ــه ه ــت مجموع        فهرس
ــلولي  ــوع رده س ــرد و ن ــک کارب ــه تفکی ــلولي ب س

- مجموعه رده هاي سلولي استاندارد تحقیقاتي
- مجموعه رده هاي سلولي فیبروبالستي

- مجموعه رده هاي سلولي انساني
- مجموعه رده هاي سلولي جانوري

- مجموعــه رده هــای ســلولی از جانــوران در معــرض 
ــران ــراض ای انق

- مجموعــه رده هــاي ســلولي لنفوبالســتوئیدي) نامیراشــده 
) EBVــا ویــروس ب

ــي از  ــاي تصادف ــه ه ــلولي از نمون ــاي س ــه رده ه - مجموع
ــران ــت ای جمعی

- مجموعه رده هاي سلولي بیماریهای ژنتیکی
- مجموعه رده های سلولی از اقوام مختلف ایرانی

- مجموعه رده هاي سلولي بنیادي
ــا  ــاران جراحــي شــده ب ــه بیم ــوط ب ــت مرب ــه باف - مجموع

ــوارش  ــتگاه گ ــرطان دس ــخیص س تش
- مجموعه رده های سلولی کشت اولیه

CHO Cell Line

Vero Cell Line

MCF � Cell Line

       فعالیــت آزمایشــگاه هــا و فضاهــای موجــود 
بانک: در 

 

      اهــم وظایــف و امــور انجــام شــده در آزمایشــگاههاي 
بانــک ســلولي در ســال 1392 بــه شــرح زیــر بــوده اســت:

    *  آزمایشگاه مولکولی:

 HCV،EBV، 1-HIV 1- تشــخیص آلودگــی ویروســی شــامل
CMV، HBV

روش        بــه  مایکوپالســمایی  آلودگــی  تشــخیص   -2
 Multiplex PCR

 Multiplex PCR3- آزمایش افتراق گونه ها به روش
4- خدمــات شناســایی 16STR اختصاصــی انســانی بــا 

Gene Analyzer دســتگاه  از  اســتفاده 
5- بخشي از تهیه الم کاریوتایپ 

6- آموزش فن آموز و برگزاري کارگاهها
ــه  ــر و بهین ــا 6 پرایم ــهایRAPD- PCR ب ــام واکنش 7- انج
ــتفاده   ــورد اس ــا ي م ــن پرایمره ــرای ای ــها ب ــازي  واکنش س
درپایــان نامــه دانشــجویي بــا عنــوان: جداســازی، شناســائی 
و تعییــن توالــی، مارکرهــای میکروســاتالیت)STR( از ژنــوم 

ــه شــتر دوکوهان
8- راه اندازي روشهاي مولکولي مورد نیاز در بانک

آزمایشگاه مولکولی
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       *  آزمایشگاه مواد و تهیه محلولها:

   کلیه امور مربوط به ساخت محلولها و محیطهای کشت و 
نگهداري مواد آزمایشگاهي در این آزمایشگاه انجام می شود.

آزمایشگاه تهیه مواد 

       * آزمایشگاه کشت سلولي آموزشی و دانشجویی:

1- امور مربوط به پایان نامه دانشجو یی 
2- پاساژ رده  هاي سلولی 

3- آمــوزش فــن آمــوز و برگــزاري کارگاههــاي مبانــي 
کشــت ســلولی و MTT و ســیتوژنتیک

4- امور تهیه کاریوتایپ 
MTT5- خدمات آزمایش

6- تهیه محیطهای کشت میکروبی

       * آزمایشگاه کشت اصلی)تکثیر(:

1-دفریز و آماده سازی رده های سلولی برای خدمات فروش
2-کنترل کیفی بعد از فریز رده های سلولی

3-تکثیر رده هاي سلولي  در مراحل مختلف براي ذخیره و 
تهیه نمونه براي کنترل کیفي

4-برگزاري کارگاههاي مباني کشت سلول
5-آماده سازی نمونه های سلولی برای بررسی کاریوتایپ

آزمایشگاه کشت اصلی

آزمایشگاه دانشجویی
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       * آزمایشگاه کشت سلولي قرنطینه:

1-راه اندازی کشت اولیه براي تهیه سلولهاي بنیادي: کشت سلولهای پالپ دندان انسان 
DNA و آماده سازي نمونه براي سنجش آلودگي مایکوپالسمایي به روش رنگ آمیزي Vero 2- بخش کشت سلول

4-کشــت و پاســاژ و فریــز رده هــاي تولیــد شــده  و ذخیــره  ســلولها در  تانــک ازت و تهیــه نمونــه هــاي آنهــا بــراي کنتــرل 
کیفــي

5-دریافت و کشت رده هاي سلولي اهدایي و خریداري شده و تهیه نمونه براي کنترل کیفي
10-دریافت نمونه هاي مختلف بافت  بیماران و ذخیره آنها

11- تهیه رده هاي فیبروبالستي
12-  کشــت، پاســاژ وآمــاده ســازي نمونــه هــاي ســلولي دریافتــي بــراي خدمــات مختلــف  ســلولي ماننــد تشــخیص آلودگــي 

هــا و تاییــد هویــت ســلول و ....
13- انجام پروژه دانشجویی

14- بخشی از مراحل تولید رده های تراریخت
15- تهیه سلولهای کشت یافته در شرایط بدون سرم

16- اماده سازی نمونه ها برای بررسی سیتوژنتیک

آزمایشگاه قرنطینه
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       * آزمایشگاه کشت نامیراسازی:

1- تولید رده هاي سلولي لنفوبالستوئیدي از نمونه هاي ن ژادهاي مختلف ایراني
2- تولید رده هاي سلولي لنفوبالستوئیدي نامیرا از نمونه هاي خون افراد مبتال به بیماریهاي ژنتیکی

3- کشت و پاساژ و فریز رده هاي تولید شده و ذخیره  سلولها در تانک ازت و تهیه نمونه هاي آنها براي کنترل کیفي
4- دفریز و کشت رده هاي لنفوبالستوئیدي براي ارائه به مشتریان

5- کنترل کیفي بعد از فریز رده هاي سلولي لنفوبالستوئیدي
6- تهیه سوپ ویروسي و تکثیر رده مولد ویروسEBV  براي خدمات

7- بخشي از تهیه کاریوتایپ رده هاي لنفوبالستوئیدي
8- بخشی از مراحل تولید رده های تراریخت

ویروس EBV زیر میکروسکووپ

     * آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی و مایکوپالسما:
1-بررســی عــدم آلودگــی باکتــری وقارچــی به روش کشــت 

بی و میکر
2-انجام پایش میکروبی محیطی دوره ای ) دستگاهها(

کشــت  روش  بــه  مایکوپالســما  آلودگــی  3-تشــخیص 
میکروبــی

4-تکثیــر محــدود میکروبهــا در مواقــع لــزوم بــراي راه 
انــدازي آزمایشــها و ...

 

:Real Time PCR آزمایشگاه *       
     این آزمایشگاه در سال 1392 با کلیه تجهیزات اصلی و 
جانبی تجهیز و راه اندازی گردیده و برای ارائه خدمات و 

آموزش آماده سازی شده است.

Real Time PCR دستگاه
آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی و مایکوپالسما
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     * بخش نگهداري سلولها در شرایط انجماد:

1-ذخیره  و ثبت رده هاي سلولي  در شرایط انجماد
2-ارائــه رده هــای ســلولی بــرای فــروش، کنتــرل کیفــی بعــد از فریــز و خدمــات 

و آزمایشــهای دیگــر بانــک

     *  بخش استریلیزاسیون:

   کلیــه فعالیتهــای مربــوط بــه آمــاده ســازی، شستشــو و استریلیزاســیون مــواد و وســایل بــرای کلیــه آزمایشــها و آزمایشــگاهها 
و نمونــه برداریهــای بانــک

بخش نگهداری

وضعیت انجامکاربردنام روشردیف

1

Transfection رده هاي سلولي برای 

hTERTنامیراسازی با ژن
B cell تهیه و تکثیر وکتورها ی پالسمیدی و نامیرا سازی سلولهای غیر

دیگر ملزومات صورت پذیرفته است. 
مراحل تکثیر وکتورها ی ویروسی در 

سلولها ی انسانی تنظیم شده است.

برای ایجاد رده های سلولی سرطانی در بانک سلولی است و کاربرد کشت اولیه سلول های سرطانی2
های مختلفی در تحقیقات زیست-پزشکی دارد.

انجام شده است، دریافت نمونه برای 
افزایش رده ها ادامه دارد

3
 تکمیل آزمایش افتراق بین گونه ای  رده هاي سلولي و کنترل کیفي تکمیل تشخیص گونه ها

مواد غذایي 
انجام شده است، در حال تدوین استاندارد 

ملی و بین المللی با همکاری موسسه 
استاندارد برای بررسی کیفیت مواد غذایی

4

راه اندازي شناسایی آلودگی های 
باکتریایی در کشت سلول )به روش 

PCR با استفاده از پرایمر هاي عمومي 

))universal(

برای شناسایی سریعتر آلودگی های باکتریایی و همچنین شناسایی 
اغلب آلودگی های باکتریایی کند رشد در کشت سلول

انجام شده است برای اعالم به عنوان  
روش معتبر در بانک سلولی باید در طول 
زمان بر روی نمونه های سلولی مشکوک 
به آلودگی، به تعداد زیاد ، همراه با روش 

متداول کشت میکروبی تکرار شود

5
بررسی و راه اندزی تایید 

هویت رده هاي سلولي با روش              
Genomic matching technique

افتراق درون گونه ای بر اساس HLA )با توجه به محدودیتهاي تهیه 
مواد آزمایشگاهي  مي تواند در کنترل کیفي هاي داخلي بانک  می 

تواند جایگزین STRشود(

انجام شده است.گزارش نهایی تهیه شده 
است

6

راه اندازي شناسایي آلودگي به ویروس
BVDVبا روش مولکولي

بخش مقدماتي انجام شده ، به دلیل شناسایی ویروس BVDV در نمونه های کشت سلول
محدودیت تهیه نمونه کنترل مثبت  و 

نگهداري نمونه عفونتزا در بانک سلولي، 
تصمیم به سنتز نمونه کنترل مثبت گرفته 

شد که در حال انجام است.

7
راه اندازي روش  افتراق درون گونه اي 
رده هاي سلولي شتر دوکوهانه به روش 

مولکولي

به دلیل تهیه مجموعه سلولهاي شتر هاي دوکوهانه نیاز به تایید هویت 
رده هاي سلولي شتر و اثبات عدم اختالط آنها وجود دارد.

به عنوان پایان نامه دانشجویی در حال 
انجام است.

8
راه اندازی روش افتراق درون گونه 

ای اسب
به دلیل تهیه مجموعه سلولهاي اسبچه خزری و تقاضا برای اسبهای 

مسابقه نیاز به تایید هویت رده هاي سلولي اسب و اثبات عدم اختالط 
آنها وجود داشته است

انجام شده است

روش های جدید راه اندازی شده یا در حال راه اندازی بانک سلولی در سال 1392
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       خدمات آموزشی بانک 
در سال 92 در مجموع ، 170 نفر در کارگاهها و دوره های فن آموزی بانک سلولی شرکت نموده اند.   

تعداد دفعات برگزار نام کارگاه یا دوره فن آموزی
شده

تعداد فراگیر

69 نفر6کارگاه مبانی کشت سلول های انسانی و جانوری

 Real time PCR 39 نفر4کارگاه تکنیک های

17 نفر3کارگاه سایتوژنتیک بالینی

7نفر6دوره فن آموزی مبانی کشت سلول

1نفر1دوره فن آموزی نامیرا سازی

PCR Real time3نفر1دوره فن آموزی

2نفر2دوره فن اموزی جداسازی سلول ها به روش مغناطیسی

2نفر2دوره فن آموزی بانک سلول

4نفر3دوره فن آموزی استخراج DNA , RNAاز نمونه های مختلف زیستی و غذایی انسانی و جانوری

MTTassay 4 نفر1دوره فن آموزی

Real Time PCR122

      خدمات تخصصی

نام خدمت

تشخیص 
آلودگی نمونه 
های کشت 
سلولی به 

مایکوپالسما 
به روش 

های مختلف 
)PCR(

شناسایی 
 Str16

اختصاصی 
انسانی با 
استفاده از 

 Gene دستگاه
Analyzer

تشخیص 
آلودگی 

باکتریایی و 
قارچی رده 
های سلولی

آزمایش های 
تشخیص 
ویروس

استخراج 
 DNA, RNA

از نمونه های 
زیستی و 

غذایی منابع 
انسانی و 
جانوری

انجام خدمات 
میکروسکوپ 

فلورسنت

ارائه کیت 
تشخیص 
آلودگی به 
مایکوپالسما

ارائه 
محصوالت 

زیستی و مواد 
کشت

27282410266تعداد
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ــت اجــرا – درصــد پیشــرفت  ــا ) وضعی          طــرح ه
طــرح(

ــت  ــتوئیدی جمعی ــاي لنفوبالس ــلول ه ــره س ــاد ذخی 1- ایج
ــران هــاي ای

ــی در  ــای بوم ــت دام ه ــای فیبروبالس ــلول ه ــه س 2- تهی
خطــر انقــراض بمنظــور حفــظ ذخایــر ژنتیکــی دام در کشــور 

ــا  ــدان ب ــپ دن ــادی پال ــلولهای بنی ــه س ــه مجموع 3- تهی
کاربــرد در تحقیقــات

ــه  ــه ب ــتر دوکوهان ــت ش ــای فیبروبالس ــلول ه ــه س 4-تهی
عنــوان منبعــی بــرای تهیــه ســلولهای پرتــوان القایــی، 
کلونینــگ و تحقیقــات ژنتیکــی بمنظــور حفــظ ذخایــر 

ــور ــی کش ــی دام ژنتیک

ــب  ــی اس ــک ژن ــت و بان ــلولی فیبروبالس ــاد رده س 5- ایج
کاســپین )اســبچه خــزری( بــه منظــور حفــظ و ثبــت ذخایــر 

ژنتیکــی جانــوری کشــور

6- ایجــاد رده ســلولی و بانــک ژنــی بــز مرخــز بــه منظــور 
حفــظ و ثبــت ذخائــر ژنتیکــی جانــوری کشــور 

ــتوئیدی  ــلولي لنفوبالس ــاي س ــک رده ه ــدازی بان 7- راه ان
ــي ــای ژنتیک ــاری ه بیم

بز مرخز

         پروژه های دانشجویی

مقطعنام پایان نامهردیف

1
بررسی اثر کروسین، کروستین و پیکروسین 
بر مسیر انتقال عالیم pl  3-Kinase/Akt در 

سلول های پرایمری سرطانی پستان انسان

دکترای 
تخصصی

2
جداسازی، شناسایی و تعیین توالی، 

مارکرهای میکروساتالیت )STR( از ژنوم 
شتر دوکوهانه

دکترای 
تخصصی

       مقاالت ارائه شده در کنگره ها و همایشها

Collection and culture of human dental pulp 
stem cells: genomic resources for banking 
and tissue repair

شتر دوکوهانه

        شرکت در کنگره های داخلی

مکان نوع مقالهنام کنگره
برگزاری

تاریخ 
برگزاری

کنگره ژنتیک پزشکی 
ایران

تاالر همایش پوستر
های مرکز 

طبی

25 و 26 
اردیبهشت

همایش ملی پدافند 
غیر عامل در بخش 

کشاورزی

29 آبانجزیره قشمسخنرانی
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       بازدیدهای صورت گرفته از مرکز
92/2/29 1- دانشگاه تربیت مدرس   
92/4/23 2- پژوهشکده ژنتیک و دام   

3- شبکه جام جم صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران  
92/4/31      

4- دانشگاه مالک اشتر )دانشکده بیوتکنولوژی(
92/5/13      
92/7/28 5- بیمارستان صارم    
92/8/14 6- دانشگاه تربیت مدرس گیالن  
92/8/14 7- انجمن هموفیلی    

8- هیئت رئیسه دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
92/9/4         
9- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی             92/12/5

      توسعه 

      * فضای فیزیکی:
    در طــول ســال 1392 طراحــی بــرای افــزودن 5 آزمایشــگاه 
بــه فضــای بانــک ســلول صــورت گرفــت و در انتهــای ســال 
ــد.این  ــاز ش ــرای آن آغ ــرای اج ــاختمان ب ــازی س ــه س بهین
آزمایشــگاهها شــامل: آزمایشــگاه تراریخــت، آزمایشــگاه 
بیوشــیمی- مولکولــی معیــن، آزمایشــگاه نامیراســازی و 
ــژه هســتند  ــه وی آزمایشــگاه دانشــجویی، آزمایشــگاه قرنطین
آزمایشــگاههای  جابجایــی  و  کاربــری  تغییــر  بــا  کــه 
نامیراســازی، دانشــجویی، Real time، انبــار، نمازخانــه و 
ــس  ــن پ ــب از ای ــن ترتی ــت. بدی ــام پذیرف ــپزخانه انج آش
ــه مجــزا صــورت  ــار طبق ــک ســلولی در چه ــای  بان فعالیته
ــی،  ــش مولکول ــش اداری، بخ ــامل : بخ ــه ش ــرد ک ــی پذی م
بخــش کشــت ســلول اصلــی و بخــش کنتــرل کیفــی 

ــتند. ــی  هس ــتورزی ژن ــی و دس میکروب

        شاخص های عملکرد بانک سلول های انسانی و 
جانوری

کل موجودی سال 92سال 91سال 90نوع فعالیت
تا پایان 92

تعداد رده های 
سلولی شناسنامه 
دار جدید ذخیره 

شده

144148208500

تعداد ویال های 
1720145711624339ذخیره شده
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تعداد رده های سلولی 
شناسنامه دار جدید 

ذخیره شده

تعداد ویال های 
ذخیره شده

بازدید رئیس و معاون دانشکده زیست شناسی

بازدید آقای دکتر نجم آبادی رئیس مرکز تخقیقات 
ژنتیک

بازدید دانشجویان دانشگاه تربیت 
مدرس



بانک مولکولی

        مقدمه و اهداف
 

ــازی  ــره س ــی و ذخی ــایی، ارزیاب ــرای شناس ــرفته ب ــاوری پیش ــری فن ــه کارگی ــش ب ــن بخ ــدف ای      ه
ــی                         ــدار مل ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــرای دس ــک ب ــز و کم ــای مرک ــت ه ــتای اولوی ــی در راس ــواد ژنتیک م

ــد. ــی باش م

      اهداف کلی بانک عبارتند از:
1- تهیه، تعیین هویت و ثبت نمونه های مولکولی

2- برقراری ارتباطات علمی با محققان، مراکز تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی
3- ارایــه آمــوزش هــای تخصصــی و مشــاوره هــای علمــی بــه متقاضیــان حقیقــی و حقوقــی داخلــی و 

خارجــی
4- تدوین و ارایه مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای الزم

ــز ســایر  ــا، گیاهــی( و نی ــز ) ســلولی، میکروارگانیســم ه ــای مرک ــک ه ــه ســایر بان ــات ب ــه خدم 5- ارای
ــی داخــل و خــارج کشــور ــز تحقیقات مراک

6- مشارکت در پروژه های ژنومی ملی و بین المللی
7- ایجاد شبکه اطالعات علمی ذخایر مولکولی
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       دستاوردهای بانک در سال 92

       استقرار سیستم آنالیز کمی جوامع میکروبی به روش متاژنومیکس مبتنی بر NGS در بانک مولکولی با راه اندازی بانک 
پرایمرهای متاژنومی کشور
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       راه اندازی و استاندارد سازی سیستم بارکدینگ DNA نمونه های زیستی

        افزایش 45 درصدی تعداد نمونه های بانک وکتور با ارتقای سیستم بانکینگ و کنترل کیفی با استاندارد های بین المللی
        رشد چشمگیر میزان ارائه خدمات تخصصی بانک به لحاظ کمی و ریالی در مقایسه با سال های گذشته و دیگر بانکهای مرکز
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       فعالیــت آزمایشــگاه هــا و فضــا هــای موجــود در 
بانــک

* آزمایشگاه مرکزی  
     تمامــی اقدامــات شناســایی مولکولــی میکروارگانیســمها 
– گیاهــان و جانــوران بــر اســاس روشــهای موجــود و 
ــن  ــی شــود. همچنی ــن آزمایشــگاه انجــام م اســتاندارد در ای
ــل  ــک در مح ــن بان ــده از ای ــا ش ــی تقاض ــات تخصص خدم
ــگاه  ــن آزمایش ــردد. ای ــی گ ــرا م ــزی اج ــگاه مرک آزمایش
نیــز                                             نامــه  پایــان  انجــام  دانشــجویان جهــت  پذیــرای 
ــی در  ــک مولکول ــزات بان ــده تجهی ــد. قســمت عم ــی باش م

ــردد. ــی گ ــرداری م ــره ب ــداری و به ــل نگه ــن مح همی

آزمایشگاه مرکزی بانک مولکولی

* بانک DNA و وکتور  
ــز  ــالت مرک ــداف و رس ــتای اه ــی درراس ــک مولکول      بان
ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران جهــت حفــظ ذخایــر 
ژنتیکــی و زیســتی اقــدام بــه راه انــدازی بانــک DNA نموده 
ــه  ــه کاررفت ــای ب ــل و فناوریه ــها، مراح ــه روش ــت. کلی اس
جهــت ذخیــره و حفــظ DNA منطبــق بــر آخریــن اصــول 
ــع  ــکان جم ــدکه ام ــی باش ــی م ــن الملل ــتانداردهای بی و اس
ــی و  ــک اطالعات ــل بان ــازی، تکمی ــره س ــه، ذخی آوری نمون
ارائــه DNA ذخیــره شــده بــه متقاضیــان در مناســب تریــن 

شــرایط را فراهــم مــی آورد.

     همچنیــن بانــک وکتــور باتهیــه وذخیــره ســازي وکتورهــا 
مولکولــي،  موردنیازدرتحقیقــات  پالســمیدي  ناقلهــاي  و 
مهندســي ژنتیــک، کلونینــگ و بیــان پروتئیــن  مجموعــه هاي 
ــت  ــتي را جه ــم زیس ــاي مه ــرآورده ه ــن ف ــمند از ای ارزش
پیشــرفت وســهولت تحقیقــات مرتبــط فراهــم آورده اســت. 
ــور و  ــای وکت ــه ه ــداد نمون ــال 92 تع ــتا در س ــن راس در ای
میزبــان بانــک وکتــور بانــک مولکولــی بــا رشــدی 45 
ــده در  ــه ش ــده و ارائ ــک ش ــه بان ــه 106 نمون ــدی ب درص
ــواع  ــه ان ــش در هم ــن افزای ــه ای ــید ک ــز رس ــایت مرک وبس
ــی و  ــوری و باکتریای ــی و جان ــای گیاه ــا و میزبانه وکتوره

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــری ص مخم

شرح نمونه
تعداد نمونه 
پایان سال 

1390

تعداد نمونه 
پایان سال 91

تعداد نمونه 
پایان سال 92

375482وکتورها

میزبان های 
مورد نیاز 

جهت حمل 
وکتورها

131924

تعداد کل 
5073106نمونه
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       خدمات تخصصی بانک

 DNA barcoding -1
2- استخراج RNA گیاهان 

RT-PCR -3 گیاهان 
4- اینترنال کنترل

5- استخراج DNA و PCR میکروب های گرم مثبت
PCR -6 از DNA گرم مثبت

RAPD -7 از گیاه
8- شناسایی مولکولی قارچ

9- ارائه میزبان و وکتور 
10- کلونینگ ژن در وکتور بیانی

       خدمات آموزشی بانک

1- کارگاه آنالیزمولکولی وکلونینگ
2- فن آموزی استخراج DNA از باکتری
PCR و DNA 3- فن آموزی استخراج

4- فن آموزی فیلوژنی مولکولی
DNA -5 بارکدینگ در شناسایی تقلبات مواد غذایی

6- طراحی پرایمر

       شرکت درکنگره های داخلی

* شرکت دو نفر از کارشناسان بانک در اولین سمپوزیوم ملی 
Y کروموزوم

       بازدیدهای صورت گرفته از مرکز

* بازدید پروفسور واتانابه از ژاپن و دکتر بهزاد قره یاضی
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       طرح ها ) وضعیت اجرا – درصد پیشرفت طرح(

* ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی " راه اندازی بانکDNA و استقرار سیستم ذخیره DNA نمونه های شناسنامه دار"

* ارائــه گــزارش نهایــی طــرح تحقیقاتــی " طراحــی و ســاخت وکتورهــای کلروپالســتی بــه منظــور تولیــد پروتئیــن هــای دارویــی 
و نوترکیــب در گیــاه"

ــان و  ــای گمیش ــاالب ه ــی ت ــوع میکروب ــی تن ــی کم ــایی و بررس ــرح تحقیقاتی"شناس ــرای ط * اج
اینچــه بــرون از طریــق آنالیــز متاژنومــی" : ارائــه گــزارش مقطعــی شــش ماهــه طــرح و 60 درصــد 

پیشــرفت طــرح

ــی  ــای نفت ــی الگونه ــای بوم ــم ه ــدی میکروارگانیس ــی توانمن ــی" بررس ــرح تحقیقات ــکار ط * هم
ــه  ــته ب ــهای وابس ــتفاده از روش ــا اس ــی ب ــای نفت ــده ه ــتی آالین ــازی زیس ــارک در پاکس ــره خ جزی

ــک"" ــی و متاژنومی ــک میکروب ژنومی

* نمونه گیری از چشمه های آبگرم شمالغرب کشور جهت بررسی متاژنومی پروفایل 
میکروبی آنها

نمونه برداری از چشمه گیوی در خلخال، از چشمه های گاومیش گلی، قوتورسویی، ساری 
سو، پهن لو، شابیل، موئیل و قینرجه و از چشمه بستان آباد صورت گرفت.

نمونه برداری از چشمه آبگرم اردبیل

فیلتر کردن نمونه در محل- آبگرم اردبیل

       شاخص های عملکرد بانک مولکولی
کل موجودی بانک تا سال 92سال 91سال 90نوع فعالیت

پایان سال 92
105128161161نمونه
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تعداد نمونه



       تفاهم نامه ها

1-تفاهم نامه با پژوهشگاه استاندارد
2- تفاهم نامه با مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی 

3- تفاهم نامه با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
4- تفاهم نامه با دفتر برنامه ریزی زیستی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

5-تفاهم نامه با مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
6- تفاهم نامه با مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان البرز

7- تفاهم نامه با پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی
8-تفاهم نامه با دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران 

حوزه ریاست و روابط عمومی

 سخنرانی رئیس مرکز در اولین کنگره
بیوتکنولوژی میکروبی در تایلند

 سخنرانی رئیس مرکز در کنگره میکروب شناسی
اردیبهشت 92

نمایشگاه جنبی کنگره میکروب شناسی92



       بازدیدهای انجام شده از مرکز

محل بازدیدمرکزتاریخردیف

192/2/16
دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزشگاه زینب کبری)س(استان 

آزمایشگاه های مرکزقزوین  

آزمایشگاه های مرکزدانش آموزان مقطع دبیرستان مهدیه استان قزوین  292/2/17

392/8/1
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده داروسازی و پزشکی 

آزمایشگاه های مرکزدانشگاه علوم پزشکی تهران

492/9/2
اعضای شورای شهر مهدیشهر و رئیس جهاد دانشگاهی واحد 

آزمایشگاه های مرکزسمنان  

آزمایشگاه های مرکزهیئت رئیسه دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران592/9/3

آزمایشگاه های مرکزاعضای هیئت علمی  دانشکده علوم زیستی  دانشگاه خوارزمی 692/9/11

792/9/18
مسئوالن موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

آزمایشگاه های مرکز

892/9/27
دانشجویان و اعضای هیئت علمی  دانشگاههای علوم پزشکی البرز 

آزمایشگاه های مرکزو خوارزمی

بازدید اعضای هیئت علمی  دانشکده علوم زیستی  دانشگاه خوارزمی

بازدید دانش آموزان مقطع دبیرستان مهدیه استان قزوین از 
بانک مولکولی

بازدید دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزشگاه زینب کبری)س( از 
بانک گیاهی

بازدید جمعی از مسئوالن مهدیشهر وجهاد دانشگاهی واحد استان سمنان
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       بازدیدهای انجام شده از مراکز خارجی

* بازدید از مرکز ذخایر زیستی تایلند  

ــال  ــاه س ــفند م ــا 3 اس ــن ت ــخ  24 بهم ــه از تاری ــفر ک ــن س ــی ای ــدف اصل      ه
ــوژی  ــی بیوتکنول ــن الملل ــه اول شــرکت در کنگــره بی ــت در وهل 92 صــورت گرف
ــان  ــه دانشــمندان و محقق ــز ب ــی مرک ــاط و معرف ــراری ارتب ــیایی و برق ــی آس میکرب
ــر  ــز ذخای ــی از مراک ــد از بعض ــد بازدی ــه بع ــره و در مرحل ــده در کنگ ــرکت کنن ش

ــود. ــف ب ــای مختل ــه ه ــی در زمین ــات علم ــاد ارتباط ــم و ایج ــتی مه زیس

       حضور در نمایشگاه ها

محل برگزاریتاریخنمایشگاهردیف

یازدهمین نمایشگاه بین المللی 1
گل و گیاه

16 الی 20 اردیبهشت 
ماه 1392

بوستان گفتگو تهران

هشتمین همایش ملی 2
بیوتکنولوژی 

15 الی 17 تیرماه 
1392

دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه تهران

چهارمین همایش ملی ایمنی 3
زیستی

15 الی 17 تیرماه 
1392

دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی 4
میکرب شناسی ایران

6 الی 8 شهریورماه 
1392

دانشگاه شهید بهشتی 
دانشگاه تهران

چهاردهمین نمایشگاه 5
دستاوردهای پژوهش و فناوری

23 الی 28 آذرماه 
1392

محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی تهران

چهاردهمین کنگره بین المللی میکرب 
شناسی ایران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
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       معرفی دستاوردهای مرکز

ــن کلکســیون ســلولی اســب کاســپین       - ایجــاد اولی
بدســت محققــان مرکــز 

    بانــک ســلولهاي انســاني و جانــوري مرکــز ملــي ذخایــر 
ــداری  ــه و نگه ــه تهی ــق ب ــران موف ــتي ای ــي و زیس ژنتیک
مجموعــه ســلولهاي فیبروبالســتي از 51 رأس اســب کاســپین 
ــری از  ــدام عاجــل در جهــت جلوگی ــوان یــک اق شــد.به عن
خطــر انقــراض 
بــرای  آن 
ــار در  ــن ب اولی
ــان  ــطح جه س
ــوی مرکز  از س
ذخایــر  ملــی 
و  ژنتیکــی 
زیســتی ایــران رده هــای ســلولی از جمعیــت اســب کاســپین 
کشــور )اســبچه خــزر( تهیــه گردیــد. ایــن مجموعــه ســلولي 
مــي توانــد زمینــه ســاز توجــه بیشــتر بــراي حفــظ ایــن گونه 
ــوع زیســتي  ــه تن ــالم گنجین ــوان یکــي ازاق ــه عن ــا ارزش ب ب
باشــد.نتیجه ایــن پــروژه ملــی مجموعــه ســلولی اســت کــه 
عــالوه بــر ارزش آن درحفــظ ذخایــر ژنتیکــی و جلوگیری از 
انقــراض اســب کاســپین، بــه عنــوان منبعــي ســهل الوصول و 
آمــاده بــراي تحقیقــات ژنتیــک ، اصــالح نــژاد، همانندســازي 

و... در اختیــار محققیــن عالقمنــد قــراردارد. 

     - پیشــتازی در تحقیقــات ســلولی و مولکولــی شــتر دو 
کوهانــه بــا راه انــدازی اولیــن کلکســیون رده های ســلولی 

آن در مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران

     بانــک ســلولهاي انســاني و جانــوري مرکــز ملــي ذخایــر 
ــداری  ــه و نگه ــه تهی ــق ب ــران موف ــتي ای ــي و زیس ژنتیک
مجموعــه ســلولهاي فیبروبالســتي از جمعیــت شــترهاي 
ــاظ  ــران از لح ــه ای ــود اینک ــا وج ــد. ب ــران ش ــه ای دوکوهان
تنــوع ژنتیکــی دامــی از جملــه کشــورهای کــم نظیــر جهــان 

مــی باشــد ولــی متأســفانه ایــن ســرمایه عظیــم و گرانبهــای 
الهــی در معــرض تهدیــد جــدی بــوده و از نظــر بســیاری از 
متخصصیــن بعضــی از نژادهــاي بومــی در حــال انقــراض و 
یــادر شــرایط بحرانــی ارزیابــی مــی گردنــد. ایــن مجموعــه 
ســلولي مــي توانــد زمینــه ســاز توجــه بیشــتر بــراي حفــظ 
ــمندترین  ــي از ارزش ــوان یک ــه عن ــا ارزش ب ــه ب ــن گون ای
ــی  ــروژه مل ــن پ ــه ای ــد. نتیج ــتي باش ــوع زیس ــه تن گنجین
مجموعــه ســلولی اســت کــه عــالوه بــر ارزش آن درحفــظ 
ــوان  ــه عن ــا، ب ــراض آنه ــری از انق ــر ژنتیکــی و جلوگی ذخای
ــک،  ــات ژنتی ــراي تحقیق ــاده ب ــول و آم ــهل الوص ــي س منبع
محققیــن  اختیــار  در  و...  همانندســازي  نــژاد،  اصــالح 

ــراردارد. ــد ق عالقمن

     - ثبــت یــک گونــه جدیــد آرکــی بــه نــام زنــده یــاد 
 Halopenitus malekzadehii فریــدون ملک زاده بــا نــام علمــی

ــط مرکز توس
 

     محققــان ایرانــی در مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی 
ایــران موفــق شــدند یــک گونــه جدیــد آرکــی را بــا نــام زنده 
یــاد فریدون ملــک زاده در نشــریه بین المللــی میکروبیولوژی 
ــه  سیســتماتیک و تکاملــی ثبــت و منتشــر نماینــد. ایــن گون
بــا نــام علمــی Halopenitus malekzadehii بــه ســومین قلمــرو 

حیــات تعلــق دارد 
کــه اغلــب اعضــاء 
آن  بــه  وابســته 
قادرنــد در شــرایط 
محیطــي  ســخت 
قبیــل غلظــت  از 

ــا 120  ــاال ت ــاالي نمــک در حــد اشــباع، دماهــای بســیار ب ب
درجــه ســانتی گــراد و محیطهــای بســیار اســیدي یــا قلیایــی 
ــل  ــی تحم ــت ویژگ ــه عل ــور ب ــه مذک ــد. گون ــي کنن زندگ
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مقادیــر بــاالی نمــک از ســویه محققــان کشــور مــورد توجــه 
ــه  ــایی ب ــل شناس ــی مراحــل کام ــد از ط ــت و بع ــرار گرف ق

ــد. ــی گردی ــد معرف ــه جدی ــک گون ــوان ی عن

     - ایران رکورد دار نگهداری آرکی ها در آسیا

ســازی  ذخیــره  و  نگهــداری  رکــوردار  ایــران       
ــت.  ــان اس ــیا و جه ــی در آس ــای آرکیای ــم ه میکروارگانیس
ــیون  ــط فدراس ــده توس ــات منتشــر ش ــن گزارش ــا برآخری بن
جهانــی کلکســیونهای قابــل کشــت یــا WFCC، مرکــز ملــی 
ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایــران بــا نگهــداری بیــش از 220 
ســویه آرکیایــی کــه عمــده آنهــا از جدایــه هــای بومــی ایــران 
هســتند پــس از کشــورهای اســپانیا، آلمــان و ژاپــن در مقــام 

ــرار دارد.  ــیا ق ــان و دوم آس ــارم جه چه

      - ثبــت اطالعــات بیــش از ده هــزار نمونــه زیســتی 
ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخای ــبکه مل ــور در ش ــود در کش موج

زیســتی ایــران

     اطالعــات بیــش از ده هــزار نمونــه زیســتی موجــود در 
مراکــز تحقیقاتــی کشــور بــر روی ســایت شــبکه ملــی ذخایر 
ایــران قــرار گرفتــه اســت. ایــن اطالعــات شــامل ســلولهای 
انســانی و جانــوری، بــذور گیاهــی، میکروارگانیســمها و 
ــود در  ــی موج ــور و DNA ژنوم ــر وکت ــی نظی ــواد ژنتیک م
مراکــز تحقیقاتــی ایــران هســتند. تاکنــون اطالعــات 10485 
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــبکه ق ــایت ش ــر روی س ــتی ب ــه زیس نمون
ــه  ــت. تهی ــی اس ــذور گیاه ــه ب ــوط ب ــورد آن مرب 9446 م
بانــک اطالعــات از ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی داخلــی و بیــن 
ــک  ــر بیولوژی ــه اطالعــات ذخای ــی، دسترســی آســان ب الملل
ایــران، تســهیل تهیــه نمونــه هــای زیســتی توســط محققــان، 
ارائــه راهکارهــا و برنامــه هــای مربــوط بــه استانداردســازی، 
ــه منظــور هماهنگــی  ــور ب ــت از مراکــز مزب توســعه و حمای
و جلوگیــری از مــوازی کاری و تعییــن حــوزه هــای مغفــول 
مانــده از مهمتریــن اهــداف ایــن شــبکه مــی باشــد. بــا توجــه 
بــه ســوابق طوالنــی تاســیس شــبکه هــای زیســتی در امریکا، 
اروپــا و آســیا و ثبــت اطالعــات صدهــا هــزار نمونــه زیســتی 

ــی  ــه منظــور دسترســی جامعــه علمــی و تحقیقات در آنهــا، ب
ــه آنهــا، توجــه بیشــتر مراکــز علمــی دارای کلکســیون بــه  ب
ــر ژنتیکــی و زیســتی  ــی ذخای ــبکه مل ــات ش ــل اطالع تکمی
ــون 21 موسســه، ســازمان و  ــران را ضــروری اســت. تاکن ای
شــرکت دانــش بنیــان بــه عضویــت شــبکه درآمــده انــد؛ لــذا 
از مراکــزی کــه نمونــه هــای زیســتی را نگهــداری مــی کننــد 
دعــوت مــی گــردد تــا بــا عضویــت در ایــن شــبکه، اطالعات 
نمونــه هــا را در دســترس جامعــه پژوهشــی و صنعتــی قــرار 
دهنــد تــا عالقــه منــدان در کوتاهتریــن زمــان بــه ایــن منابــع 
ــایت  ــق س ــا از طری ــه ه ــن نمون ــات ای ــد. اطالع دســت یابن
ــانی  ــه نش ــران ب ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ــی ذخای ــبکه مل ش

ــی باشــد. ــل دســترس م www.ibrn.ir قاب

ــا  ــاب ب ــته ای کمی ــری رش ــک باکت ــف ی      - کش
بیوتکنولوژیــک  توانمنــدی 

     محققــان ایــن مرکــز ملــي ذخایــر ژنتیکــي و زیســتي ایران 
موفــق شــدند یــک اکتینومایســت نــادر )باکتــری  رشــته ای( 
متعلــق بــه خانــواده Pseudonocardiaceae را جداســازی، 
شناســایی و ثبــت نماینــد. اکتینومایســت هــا میکروارگانیســم 
هــای ارزشــمندی هســتند که بــه دلیل توانایــی بالقــوه و ویژه 
ای کــه در تولیــد متابولیتهــای اولیــه و ثانویــه دارنــد از دیــر 
بــاز مــورد توجــه بــوده انــد. بســیاری از آنزیمهــای موثــر در 
صنایــع مختلــف از جملــه صنعــت فــرآوری نشاســته در تهیه 
ــن آنزیمهــای خــاص  ــوز و همچنی ــی از فروکت شــربتهای غن
ــم  ــن میکروارگانیس ــط ای ــی توس ــای مولکول ــژه تکنیکه وی
هــا تولیــد مــی شــوند. بــا ایــن وجــود ایــن میکروارگانیســم 
ــه  ــه از جمل ــای ثانوی ــد متابولیته ــدگاه تولی ــتر از دی ــا بیش ه
ــد  ــت دارن ــرطان اهمی ــد س ــات ض ــا و ترکیب ــی بیوتیکه آنت
ــه  ــد اســت ک ــه ای جدی اکتینومایســت شناســایی شــده گون
ــن  ــيAlloactinosynnemairanicum در معتبرتری ــام علم ــا ن ب
 )IJSEM  ( ژورنــال بیــن المللــي سیســتماتیک میکروبیولــوژی
ــوان یــک  ــه عن ــن میکروارگانیســم ب منتشــر شــده اســت. ای
ــم  ــک میکروارگانیس ــون در بان ــم اکن ــمند ه ــره ارزش ذخی
ــا  ــران ب ــتي ای ــي و زیس ــر ژنتیک ــي ذخای ــز مل ــاي مرک ه
شــماره دسترســي 10403T IBRC-M نگهــداري مــي شــود. 
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ــد  ــت در ح ــک اکتینومایس ــه ی ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ای
ــی و  ــر ژنتیک ــی ذخائ ــز مل ــوی مرک ــد از س ــونی جدی تاکس

ــه جهــان معرفــی مــی شــود.  ــران ب زیســتی ای
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محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شبکه خرب-روزنامه کیهان-ایسنا-واحد مرکزی خرب- خربعلمی فرهنگی شبکه 4و...تیر 92

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی  و زیستی پیشگام در شناسایی و نگهداری 5

میکروارگانیسم ها

ایسنا-ایرنا-واحد مرکزی خرب- باشگاه خربنگاران جوان ، روزنامه ایران و ...تیر 92

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران مرجعی بین املللی برای 6

شناسایی میکروارگانیسمهای سایر کشورها

ایرنا-ایسنا-واحد مرکزی خرب- مرات-خرب فارسی و ...مرداد92

پخش گزارش تصویری از فعالیتهای بانک سلولی و پروژه اسبچه 7

خزری

اخبار رسارسی شبکه های جام جم و اخبار علمی و فرهنگی شبکه 4مرداد92

اخبار رسارسی شبکه های جام جم و اخبار علمی و فرهنگی شبکه 4شهریور92پخش گزارش تصویری از فعالیتهای بانک میکروارگانیسمها8

شبکه جام جم-حضور ریاست در مجله علمی شبکه جام جم9

اخبار علمی و فرهنگی شبکه 4-گفتگوی زنده ریاست مرکز در پخش اخبار علمی و فرهنگی شبکه 104

ثبت یک گونه جدید آرکی به نام زنده ییاد فریدون ملک زاده  با نام 11

علمی Halopenitusmalekzadehii توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 

و زیستی ایران

ایسنا-خربگزاری مهر- خربگزاری دانا- اصفهان-قطره- افکار نیوز- و ...مهر 92

ارائه 29میکروارگانیسم جدید توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 12

زیستی ایران

ایسنا- عرش نیوزآبان92

شبکه جام جمآبان 92حضور مدیر بانک میکروارگانیسمها در مجله علمی شبکه جام جم13

ایرنا- ایسنا- واحد مرکزی خرب- مهر- باشگاه خربنگاران جوان-روزنامه مردم آذر92ایران رکورد دار نگهداری آرکی ها در آسیا14

ساالری-اخبار علمی و فرهنگی شبکه 4 و ...

ثبت اطالعات بیش از ده هزار منونه زیستی موجود در کشور در 15

شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

ایسنا-ایرنا- باشگاه خربنگاران جوان- رونامه جمهوری و ...آذر 92

پیشتازی در تحقیقات سلولی و مولکولی شرت دو کوهانه با راه اندازی 16

اولین کلکسیون رده های سلولی آن در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 

زیستی ایران

ایرنا- ایسنا- واحد مرکزی خرب-مهر- تی نیوز-روزنامه کیهان- همشهری و...دی 92

فراخوان اهدای منونه های زیستی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 17

زیستی ایران

ایرنا- ایسنا- روزنامه خراسان و ...دی 92

کشف یک باکرتی رشته ای کمیاب با توامنندی بیوتکنولوژیک در 18

مرکز ملی ذخایرژنتیکی و زیستی ایران

آفرینش، جام جم، ایرنا، ایسنا، دانا، مهر، باشگاه خربنگاران جوان و ...بهمن 92

ارسال میکروارگانیسمها از سایر کشورها به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 19

زیستی ایران جهت شناسایی، ثبت و ذخیره سازی

ایسنا، ایرنا، مهر، بنیان و ...اسفند 92

مصاحبه رادیو جوان با رئیس مرکز
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      اداره اطالع رسانی و کتابخانه

ــر  ــانی بهت ــات رس ــدف خدم ــا ه ــه ب ــز ک ــایت مرک     وبس
بــه کاربــران اینترنتــی راه انــدازی شــده اســت؛ همــواره بــه 
ــه  ــورد توج ــز م ــی مرک ــای بازاریاب ــی از ابزاره ــوان یک عن
مــی باشــد و بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنیــک هــای ســئو 
ــی و  ــای آموزش ــان دوره ه ــذب مخاطب ــی در ج ــش مهم نق
محصــوالت و خدمــات ایفــا مــی کنــد. بهبــود رتبــه کلمــات 
ــن  ــن ای ــوگل از مهمتری ــتجوی گ ــور جس ــدی در موت کلی
فعالیــت هــا مــی باشــد. در ایــن ســال ســایت مرکــز حــدود 
58500 بازدیــد کننــده داشــت کــه در مجمــوع حــدود 

ــد. ــد کردن ــایت را بازدی ــات س ــار صفح 363000 ب

راه اندازی سیستم جدید کاتالوگ محصوالت

سیستم جدید کاتالوگ محصوالت راه اندازی شد. برخی از 
ویژگی های این سیستم عبارتند از:

* دسته بندی نامحدود محصوالت  
* فهرست الفبایی هر گروه از محصوالت  

* امکان ورود نامحدود اطالعات برای هر محصول   
مانند متن، تصویر، فیلم، فایل و ...

* جستجو بدون محدودیت کلمات در هر گروه  

شــبکه  بزرگتریــن  در  اختصاصــی  صفحــه  انــدازی  راه 
)  Linkedin  ( جهــان  متخصصــان  اجتماعــی 

ــن شــبکه عضــو هســتند و  ــون نفــر در ای بیــش از 225 میلی
ــه  ــایت دارای صفح ــن س ــزرگ در ای ــای ب ــی ه ــر کمپان اکث
ــی  ــز مل ــای مرک ــه ه ــار و اطالعی ــند. اخب ــی باش ــی م کمپان
ــه  ــق صفح ــز از طری ــران نی ــتی ای ــی و زیس ــر ژنتیک ذخای

ــرد. ــی گی ــرار م ــان ق ــار مخاطب ــی در اختی اختصاص

       اطالعات نمونه های زیستی که به بخش کاتالوگ 
افزوده شد:

تعداد مرکزردیف
نمونه

نوع نمونه

DNA ژنومی2پژوهشکده سرطان پستان1

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 2
زیستی ایران

انسانی و 84
جانوری

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 3
زیستی ایران

وکتور33

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 4
زیستی ایران

باکتری و آرکی122

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 5
زیستی ایران

قارچ87

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 6
زیستی ایران

بذور گیاهی806

جمع کل: 1134

       کتابخانه:
در ســال 1392، 42 عنــوان کتــاب بــه کتابخانــه اضافــه شــد. 
از ایــن تعــداد 21 عنــوان بــه بخــش عمومــی، 2 عنــوان بــه 
ــه بانــک  ــوان ب ــوری، 18 عن بانــک ســلولهای انســانی و جان
میکروارگانیســم هــا و 1 عنــوان بــه بانــک گیاهــی اختصــاص 
دارد. بنابرایــن مجمــوع کتابهــای عمومــی و تخصصــی مرکــز 

1129 عنــوان اســت.

      شبکه ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
در سال 92، دو مرکز به عضویت شبکه درآمدند که 

عبارتند از : 
1. موسسه تحقیقات خاک و آب  

2. پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی  

شبکه در حال حاضر 21 عضو دارد.  
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نشست مسئوالن دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران با رئیس و مدیران مرکز ممیزی خارجی - مراقبتی نوبت دوم

نشست پایان سال 1392 غرفه مرکز در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
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مقدمه و اهداف

ــران در جهــت توســعه تحقیقــات  ــر ژنتیکــی و زیســتی ای      اداره پژوهشــی مرکــز ملــی ذخای
ــای  ــب فعالیته ــود را در قال ــرد خ ــی عملک ــر ژنتیک ــات ذخای ــتی و مطالع ــوم زیس ــوزه عل در ح

ــه انجــام مــی رســاند. ــن مرکــز ب ــی، آموزشــی و مشــاوره ای در ای اجرای
ــی،  ــن الملل ــی و بی ــای کالن مل ــرح ه ــا و ط ــروژه ه ــر پ ــارت ب ــن اداره نظ ــم ای ــرد مه رویک
ــی  ــا و مولکول ــم ه ــوری، میکروارگانیس ــانی و جان ــی، انس ــش گیاه ــده در چهاربخ ــف ش تعری
اســت. همچنیــن تحقیــق و توســعه در حــوزه هــای مذکــور از دیگــر اهــداف ایــن اداره می باشــد.
ــا فعالیــت خــود در بانــک هــای زیســتی ایــن مرکــز  در حــال حاضــر بیــش از 40 پژوهشــگر ب

کارنامــه پژوهشــی ایــن واحــد را فعــال ســاخته انــد.

اداره پژوهش

نمونه گیری طرح شناسایی و ذخیره باکتری 
های نمک دوست

نمونه گیری طرح میکروارگانیسم های بومی 
الگون های نفتی جزیره خارگ

جمع آوری نمونه طرح باکتریهای شیمیولیتوتروف بزرگترین غار 
نمکی ایران
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       فعالیت های مشاوره ای

ــع  ــای مقاط ــه ه ــان نام ــا و پای ــروژه ه ــا، پ ــرح ه ــه ط      کلی
تحصیــالت تکمیلــی کــه در ایــن مرکــز اجرا مــی گردد، توســط 

ایــن اداره از نظــر متدولــوژی و آمــاری مشــاوره مــی شــوند.

       فعالیت های اداره پژوهشی:

      فعالیت های اجرایی
ــه  ــی ب ــی و فن ــت علم       اداره پژوهشــی در حــوزه معاون

ــد: ــل فعالیــت مــی نمای ــوارد ذی منظــور اجــرای م
ــه  ــاي الزم در زمین ــا و طــرح ه ــه ه ــم برنام ــه و تنظی * تهی
ــا و  ــت ه ــا و اولوی ــه نیازه ــه ب ــا توج ــي ب ــت پژوهش فعالی

ــی ــاون علمــی و فن ــه مع ــا ب ــه آنه ارائ
* برنامــه ریــزي و انجــام اقدامــات الزم در جهــت تقویــت و 

تشــویق روحیــه پژوهــش در زمینــه هــاي علمــي
ــت  ــر نشس ــا و دیگ ــس ه ــا، کنفران ــش ه ــراي همای * اج

ــي ــاي علم ه
* کوشــش در جهــت رفــع مشــکالت اعضــاي هیئــت 
ــه منظــور تســهیل امــر  علمــي، کارشناســان و دانشــجویان ب

ــف ــاي مختل ــه ه ــش در زمین پژوه
*تنظیم قراردادهاي پژوهشي

* پیگیري اجراي طرح هاي پژوهشي
*ارزیابــي رونــد پیشــرفت کمــي و کیفــي طــرح هــا و ارائــه 

گــزارش بــه مراجــع ذیربــط
* همــکاري در تهیــه و تنظیــم آئیــن نامــه هــا و دســتورالعمل 
هــاي الزم در زمینــه امــور پژوهشــي و ارائــه آنهــا بــه مراجــع 

طه بو مر
ــد و  ــه کرســي هــاي نق ــوط ب ــت هــاي مرب * اجــراي فعالی

ــم ــد عل ــزاري و تولی ــرم اف ــردازي ، نهضــت ن ــه پ نظری
* معرفــي آثــار تولیــد شــده اعضــاي هیــات علمــي و 
دانشــجویان بــه ســایر نهادهــا و جشــنواره هــا و . . . 

* اجــراي دوره هــاي کوتــاه مــدت پژوهشــي، مثــل کارگروه 
هــا، دوره هــاي کارورزي و مهــارت هاي پژوهشــي

ــه منظــور  ــک اطالعــات علمــي و پژوهشــي، ب * ایجــاد بان
ــر پژوهــش ایجــاد تســهیالت در ام

ــاي  ــق برنامه ه ــه تحق ــرد در زمین ــزارش عملک ــه گ * تهی
ــاالنه ــي و س ــورت فصل ــه ص ــي ب ــت پژوهش معاون

       همکاری در جهت پیشبرد طرحها: 

*  برقراری ارتباط با سازمانها جهت نمونه گیری طرحها
*  همکاری در نمونه برداری طرحها 

       شورای علمی:

* هماهنگی و برگزاری جلسات شورای علمی وابالغ و 
پیگیری مصوبات آن

* نظارت بر اجرای مصوبات شورای علمی و ارائه گزارش 
به ریاست مرکز

       برنامه ریزی و هدایت پایان نامه های دانشجویی

       تعامل با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها:
1- سازمان استاندارد ایران

2- مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان 
البرز

3- مرکز تاالسمی ایران
4- انجمن هموفیلی ایران

5- پژوهشگاه ملي اقیانوس شناسي و علوم جوی
6- دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

7- مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی
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       جذب بودجه پژوهشی

ــی،  ــای داخل ــازمانها و نهاده ــه س ــا ب ــرح ه ــال ط    ارس
پیگیــری و جــذب بودجــه هــای پژوهشــی:

ــده  ــهید فهمی ــی ش ــای علم ــوآوران و همکاریه ــز ن *  مرک
ــان 92 ــرح آب ــوزال ط ــرز11 پروپ ــتان الب اس

* ریاست جمهوری 5 پروپوزال طرح ملی دیماه92
* دفتر مرکزی 4 طرح آذر 92 و یک طرح در اسفند 92

ــه  ــات علمــی و پژوهشــی، ب ــک اطالع         ایجــاد بان
ــر پژوهــش  منظــور ایجــاد تســهیالت در ام

       گزارش ساالنه مرکز

ــای  ــه ه ــق برنام ــه تحق ــرد در زمین ــزارش عملک ــه گ * تهی
ــی ــورت فصل ــه ص ــی ب ــوزه پژوهش ح

ــای  ــه نهاده ــال ب ــز و ارس ــاالنه مرک ــزارش س ــه گ * تهی
سیاســتگزار کشــور

نمودار تعداد طرح ها به تفکیک بانک ها
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در حال اجراخاتمه یافته   

نمودارتعداد مقاالت به تفکیک بانک ها
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0
میکروارگانیسم مولکولی گیاهی سلولی

2

0 0
1

5

0
1

کنگره هامجالت معتبر    
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وارگانیسم ها
      میکر

     

            سلولی
       

               مولکولی

            گیاهی
      

مقایسه تعداد طرح های بانک ها با سال گذشته

مقایسه تعداد مقاالت بانک ها )مجالت علمی و 
کنگره ها( با سال گذشته

سلولیمیکروارگانیسم ها    

گیاهی مولکولی   

30
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0

26

15

12

1
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سلولیمیکروارگانیسم ها    

گیاهیمولکولی     

     بخش اهدا

اهداف بخش اهدای نمونه های زیستی

*تالش برای افزایش تعداد نمونه های زیستی مرکز
*ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل فرآیند 

اهدای نمونه ها به مرکز
*ارائه تسهیالت به اهدا کنندگان برای تشویق و ترغیب 

جامعه علمی

نمونه های اهدا شده در سال 92

نوع و تعداد نمونه اهدایی فرد یا سازمان اهدا کننده 

2 نمونه DNA هلیکوباکتردانشگاه کاشان1 

1 رده سلولیدانشگاه شهید بهشتی2 

7 رده سلولیپژوهشکده رویان3 

دانشگاه علوم پزشکی 4 
تبریز

2 سویه

1 نوع بذر بابونه مازندرانافراد حقیقی5 

40 نوع بذر از استرالیادانشگاه تربیت مدرس6 

مرکز تحقیقات کشاورزی 7 
و منابع طبیعی خراسان 

رضوی

900 مورد از کلکسیون 
حشرات بومی خراسان

سال 91

سال 91

سال 92

سال 92



مقدمه و اهداف

ــای  ــوزش ه ــواع آم ــه ان ــت، ارای ــاز فعالی ــز از آغ ــم مرک ــداف مه ــا و اه ــه ه      یکــی از برنام
فنــی و تخصصــی در حــوزه هــا ی گوناگــون علــوم زیســتی بــوده اســت. بــا توجــه بــه افزایــش 
دانــش آموختــگان علــوم زیســتی و زیســت فنــاوری در ســالیان اخیــر و لــزوم تربیــت نیروهــای 

متخصــص و مجــرب در ایــن حیطــه، دوره هــای آموزشــی طــرح ریــزی گردیــد.
در ایــن راســتا تــالش شــده اســت بــا شــناخت صحیــح از نیــاز هــای امــروزی کشــور در حــوزه 
زیســت فنــاوری، آمــوزش هــای عملــی و تکنیــک هــای فنــی، همپــای آمــوزش هــای علمــی و 
تئــوری بــرای دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن ارایــه گــردد، تــا بدینوســیله فراگیــران در پایــان 
دوره، آمــوزش هــای کاربــردی و مهــارت هــای الزم در خصــوص تکنیــک هــای مــورد نظــر را 
فراگرفتــه و در فعالیــت هــای علمــی و حرفــه ای خــود بــه نحــو احســن بــکار گیرند.ایــن دوره هــای 
آموزشــی در قالــب آمــوزش هــای کوتــاه مــدت )بصــورت کارگاهــی(و میــان مــدت  )دوره هــای 

فــن آمــوزی( طــرح ریــزی و بــه اجــرا در آمــده اســت. 

اداره آموزش
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     در مجمــوع در ســال 1392، 96 کارگاه هــای تخصصــی 
ــر  ــت و 10نف ــده اس ــزار گردی ــوزی برگ ــن آم و50 دوره ف
پایــان نامــه خــود را در مرکــز گذرانــده انــد. تعــداد 655 نفــر 
در کارگاه هــای تخصصــی آمــوزش دیــده انــد و 75 نفــر نیــز 

در دوره هــای فــن آمــوزی شــرکت نمــوده انــد. 

     در فصــل بهــار، جمعــًا 17 کارگاه برگــزار گردیــده اســت 
کــه از ایــن تعــداد 11 کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 2 کارگاه 
بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 2 کارگاه بــا هماهنگــی بانــک 
ــی تشــکیل  ــا هماهنگــی بانــک مولکول ســلولی و 2 کارگاه ب
شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده در کارگاه 

هــای تخصصــی در فصــل بهــار 128 نفــر بــوده اســت.

     در فصــل بهــار، جمعــا 9 دوره برگــزار گردیــده اســت کــه 
ــا هماهنگــی بانــک میکروارگانیســم  از ایــن تعــداد 1 دوره ب
هــا و 2 دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و5 دوره بــا 
ــک  ــی بان ــا هماهنگ ــلولی و 1 دوره ب ــک س ــی بان هماهنگ
مولکولــی تشــکیل شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران 
شــرکت کننــده در دوره هــای فــن آمــوزی  در فصــل بهــار 

ــوده اســت. ــر ب 19 نف

ــده  ــزار گردی ــا 23 کارگاه برگ ــتان، جمع ــل تابس      در فص
اســت کــه از ایــن تعــداد 15 کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 3 
کارگاه بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 3 کارگاه بــا هماهنگــی 
ــی  ــک مولکول ــی بان ــا هماهنگ ــلولی و 2 کارگاه ب ــک س بان
تشــکیل شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده 
در کارگاه هــای تخصصــی در فصــل تابســتان 183 نفــر بــوده 

اســت.

ــده  ــزار گردی ــا 14 دوره برگ ــتان، جمع ــل تابس      در فص
اســت کــه از ایــن تعــداد 1 دوره بــا هماهنگــی بانــک 
میکروارگانیســم هــا و 4 دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 
6دوره بــا هماهنگــی بانــک ســلولی و 3 دوره بــا هماهنگــی 
بانــک مولکولــی تشــکیل شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران 
شــرکت کننــده در دوره هــای فــن آمــوزی  در فصل تابســتان 

21 نفــر بــوده اســت.

     در فصــل پاییــز، جمعــا 26 کارگاه برگــزار گردیــده اســت 
کــه از ایــن تعــداد 18 کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 4 کارگاه 
بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 3 کارگاه بــا هماهنگــی بانــک 
ــی تشــکیل  ــا هماهنگــی بانــک مولکول ســلولی و 1 کارگاه ب
شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننــده در کارگاه 

هــای تخصصــی در فصــل پاییــز 181 نفــر بــوده اســت.

     در فصــل پاییــز، جمعــا 15 دوره برگــزار گردیــده اســت که 
از ایــن تعــداد 7 دوره بــا هماهنگــی بانــک میکروارگانیســم ها 
و 1 دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 5 دوره بــا هماهنگــی 
بانــک ســلولی و 2 دوره بــا هماهنگــی بانــک مولکولــی 
تشــکیل شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران شــرکت کننده در 
دوره هــای فــن آمــوزی  در فصــل پاییــز 20 نفــر بــوده اســت.

       کارگاه های تخصصی:

ــده  ــزار گردی ــا 30 کارگاه برگ ــتان، جمع ــل زمس      در فص
اســت کــه از ایــن تعــداد 18 کارگاه بــا هماهنگــی ســتاد و 6 
کارگاه بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 6 کارگاه بــا هماهنگــی 
بانــک ســلولی  تشــکیل شــده اســت. و تعــداد کل فراگیــران 
شــرکت کننــده در کارگاه هــای تخصصــی در فصــل زمســتان 

163 نفــر بــوده اســت.

     در فصــل زمســتان، جمعــا 12 دوره برگــزار گردیــده اســت 
کــه از ایــن تعــداد 7 دوره بــا هماهنگــی بانک میکروارگانیســم 
هــا و 3 دوره بــا هماهنگــی بانــک گیاهــی و 1دوره با هماهنگی 
بانــک ســلولی و 1 دوره بــا هماهنگــی بانک مولکولی تشــکیل 
ــده در دوره  ــران شــرکت کنن شــده اســت. و تعــداد کل فراگی

هــای فــن آمــوزی  در فصــل زمســتان15 نفــر بــوده اســت.

       دوره های فن آموزی:



مقدمه و اهداف

ــوزه  ــی کشــور در ح ــای زیربنای ــر نیازه ــران بناب ــتي ای ــي و زیس ــر ژنتیک ــي ذخای ــز مل      مرک
علــوم زیســتی و زیســت فنــاوری و بــر اســاس مطالعــات انجــام پذیرفتــه و بررســی کارکردهــای 
ــه  ــد. وظیف ــدازی گردی ــی و داخــل کشــور راه ان ــا در ســطح جهان ــک ه ــون  زیســت بان گوناگ
اصلــی زیســت بانــک هــا ارائــه خدمــات بــه پژوهشــگران، اســاتید، دانشــجویان و متخصصــان 
حــوزه زیســت فنــاوری مــی باشــد. بــر اســاس همیــن رویکــرد و بــه پشــتوانه نیــروی انســانی 
ــار  ــی افتخ ــات تخصص ــد خدم ــگاهی واح ــرفته آزمایش ــات پیش ــرب و امکان ــص  و مج متخص
دارد تــا جامــع تریــن و بــا کیفیــت تریــن  خدمــات زیســت فنــاوری ، نمونــه هــا، فــرآورده هــا 
و محصــوالت زیســتی را بــه تمامــی متقاضیــان ارائــه دهــد. ایــن واحــد خدمــات و محصــوالت 

مرکــز را بــه شــکلهاي زیــر ارائــه مــي دهــد کــه لیســت آنهــا در ادامــه آورده شــده اســت.

اداره خدمات تخصصی
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       خدمات بانک سلولهای انسانی و جانوری

* تشــخیص آلودگــی مایکوپالســمایی نمونــه   
ســلولی کشــت  هــای 

* تشــخیص آلودگــی باکتریایــی و قارچــی رده هــای   
ســلولی

ــا  ــتوئیدی ب ــلولی لنفوبالس ــای س ــه رده ه * تهی  
)EBV( بــار  اپشــتاین  ویــروس  از  اســتفاده 

* اســتخراج RNA و DNA از نمونــه هــای زیســتی   
جانــوری و  انســانی  منابــع  غذایــی  و 

ــداول در  ــوری مت ــای جان ــه ه ــخیص گون * تش  
بانــک هــای ســلولی و تحقیقاتــی و تأییــد عــدم اختــالط رده 

Multiplex PCR روش  بــه  ســلولی  هــای 
* بررسی مشخصات رشد سلول  

* شناســایی 16STR اختصاصــی انســانی با اســتفاده از   
Gene Analyzer دســتگاه 

* تهیه رده های فیبروبالستی از جانوران  
Real Time PCR خدمات دستگاه *  

ــه هــای ســلولی در  * پذیــرش و نگهــداری  نمون  
شــرایط فــاز بخــار نیتــروژن مایــع )صنــدوق امانات ســلولی(
* تهیــه و ارائــه DNA  و RNA از رده هــای ســلولی   

جانــوری و  انســانی  ســلولهای  بانــک  در  موجــود 
ــه رده  ــی و ارائ ــره و  معرف ــی، ذخی ــرل کیف * کنت  
کشــور محققــان  توســط  شــده  تولیــد  ســلولی  هــای 
ــایی  ــلولی شناس ــت رده س ــی کیفی ــه گواه * ارائ  

ژنوتیپــی میکروارگانیســمها
ــتفاده از  ــا اس ــواد ب ــمیت م ــزان س ــنجش  می * س  

MTT آزمایــش 
* تهیــه کشــت ســلولی آمــاده بــرای انجــام   
آزمایشــهای مختلــف در ظــروف کشــت مــورد تقاضــا

* ارائه رده های سلولی  
* خدمات مشاوره ای  

       خدمات بانک میکروارگانیسمها

* شناسایی فنوتیپی پروکاریوتها  
* خالص سازی سویه های پروکاریوتی  

* شناسایی نسبی سویه های پروکاریوتی  
* شناسایی کامل فنوتیپی باکتریها   

* شناسایی کامل فنوتیپی اکتینومایست ها  
* شناسایی کامل فنوتیپی اکستریموفیل ها  

API شناسایی با استفاده از سیستم *  
* شناسایی فنوتیپی قارچها  

* خالص سازی سویه های کپک و مخمر   
* شناسایی اولیه کپک و مخمر   

* شناســایی کامــل فنوتیپیــک کپــک هــا ) مرفومتــری،   
فیزیولــوژي(  و  بیوشــیمیایي  صفــات 

مخمرهــا                                  فنوتیپیــک  کامــل  شناســایی   *  
فیزیولــوژي( و  بیوشــیمیایي  صفــات  مرفومتــری،   (

 
     شناسایی ژنوتیپی میکروارگانیسمها

ــا  ــی( ب ــی )عموم ــک میکرب ــه بیوانفورماتی * مطالع  
 CLUSTAL X و   5  Mega افزارهــای  نــرم  از  اســتفاده 
ــن  ــاس تعیی ــر اس ــا ب ــوت ه ــایی پروکاری * شناس  

   DNA توالــی 
لیتــر        میلــي   25 در حجــم   DNA اســتخراج   *  

)50  -400  ng/µl(
* آنالیز محتوای G+C ژنوم  

      شناسایی کموتاکسونومی

* تولید بیوماس برای هرگونه آنالیز  
* تعیین ساختار پپتیدوگلیکان  

* آنالیز دی آمینو پایملیک اسید  
* آنالیز قند دیواره  

ــرم  ــاي گ ــي در باکتریه ــاي تنفس ــز کینونه * آنالی  
مخمرهــا و  منفــي 

* آنالیز لیپیدهای قطبی  
* آماده سازی دیواره جهت آنالیز  
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     خدمات عمومی
* ارائه میکروارگانیسم به صورت لیوفیلیزه  

* ارائه میکروارگانیسم به صورت کشت فعال  
* احیاء آمپولهای لیوفیلیزه وتهیه کشت فعال از آن  

*تهیه آمپول لیوفلیزه ازسویه های ارسالي  
* لیوفیلیزاسیون )خشک کردن( انواع مواد بیولوژیک   

       خدمات بانک مولکولی
* استخراج DNA از انواع نمونه های زیستی   

* ریبوتایپینــگ باکتــری هــا و آرکــی هــا آنالیــز ژن   
PCR محصــول  کلونینــگ  از  اســتفاده  بــا   16S rRNA

* ریبوتایپینگ قارچها، مخمرها  
* فیلوژنــی مولکولــی گیاهــان بــا اســتفاده از   
نشــانگرهای مبتنــی بــر توالــی یابــی ماننــد جایــگاه rDNA در 

کلروپالســتی جایگاههــای  و   )ETS و   ITS( هســته 
ــا  ــوران ب ــي گیاهــان و جان * طبقــه بنــدي مولکول  

SSR نشــانگرهاي  از  اســتفاده 
 )DNA Barcoding( فیلوژنــی مولکولــی جانــوران *  
CO1 بــا اســتفاده از نشــانگر مبتنــی بــر توالــی یابــی
* کلونینــگ ژنهــاي عملکــردی پروکاریوتــی و   
ــه منظــور بررســی  ــي در وکتورهــای درخواســتی ب یوکاریوت

ژن انتقــال  و  ژن  بیــان 
* انجــام PCR از DNA اســتخراج شــده انــواع   

زیســتی هــای  نمونــه 
* آنالیز نتایج حاصل از توالي یابي  

* آنالیزساختاري توالي اسید آمینه اي  
* اســتخراج DNA  از نمونــه هــای گیاهــان دارویی   

نمونــه(  10 )حداقــل  بــاال  ثانویــه  متابولیتهــای  دارای 
* آنالیــز داده هــای حاصــل از فیلوژنــی مولکولــی   
ــرم  ــا ن ــهای MP ، ML، BI ب ــاس روش ــر اس ــی DNA(ب )توال

PAUP، MrBayes هــای  افــزار 

      سیتوژنتیک 
* بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی   

* بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ  
C-banding بررسی با روش *  

     هرباریوم 
* بررســی فلوریســتیکی مناطــق حفاظــت شــده و غیــر   
حفاظــت شــده )جمــع آوری نمونــه هرباریومــی، شناســایی و تهیه 

ــر( ــورد نظ ــه م ــش از منطق ــه پراکن نقش
* بررســی فلوریســتیکی مناطــق حفاظــت شــده و غیــر   
ــه  ــذر، تهی ــی و ب ــه هرباریوم ــع آوری نمون ــده )جم ــت ش حفاظ
ــه  ــش از منطق ــه پراکن ــه نقش ــایی و تهی ــل، شناس ــس در مح عک

ــده ــنهاد ش پیش
* شناسایی نمونه های گیاهی   

     فیتوشیمیایی 
* انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی غیــر   

 DPPH روش  بــه  آنزیمــی 
* انــدازه گیــری فعالیــت آنتــی اکســیدانی غیــر   

 FRAPروش بــه  آنزیمــی 
ــی اکســیدانی آنزیمــی  ــت آنت ــری فعالی ــدازه گی * ان  
دســموتاز( سوپراکســید  کاتــاالز-  پراکســیداز-  )آنزیــم 

* اندازه گیری فنول کل   
 HPLC آنالیــز فیتوشــیمیایی بــا اســتفاده از دســتگاه *  

 Reverse phase روش  بــه 
* استخراج اسانس و عصاره از گیاهان   

* ارائه اسانس و عصاره از گیاهان  
* الکتروفورز SDS-PAGE با ژل کوچک  

* الکتروفورز PAGE با ژل کوچک  
* الکتروفورز زایموگرام   

* اندازه گیری پروتئین کل  

       خدمات تخصصی بانک گیاهی

     کشت بافت گیاهی
* بهینه سازی دستورالعمل تکثیر گیاه    

* ریز ازدیادی گیاهان چوبی   

* ریز ازدیادی گیاهان علفی   
* بهینــه ســازی دســتورالعمل نگهداری در شــرایط     

فــرا ســرد )بــرای هــر گونــه گیاهــی(
ــه آمــاده در شــرایط فراســرد/ هــر  * نگهــداری نمون  

ســال
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