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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی :ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﯾﺮان

ﮐﺪ ﺧﺒﺮ96033017150 :

ﻣﻨﺒﻊ  :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ

ﺛﺒﺖ  ۱۲۴ژن از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ژن
 ۱۲۴ژن از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن از ﺳﻮی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ژن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎدی ﺧﺎﺗﻤﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه دو ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ

ﭘﺮوژه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداریﻫﺎ از آبﻫﺎی ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ،ﺟﺎﺳﮏ ،ﺟﺰﯾﺮه
ﻫﺮﻣﺰ و ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﺳﺘﺨﺮاج  DNAو ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺑﯿﻮﻟﻮژی درﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.

وی اﻓﺰود :ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ،اﺳﮑﻮﯾﯿﺪ و ﻫﺸﺖﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژی و اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در

اﯾﺮان ﺟﻨﺒﻪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ و ارزآور اﺳﺖ.

ﺧﺎﺗﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻧﻔﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن و ﺻﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ در آن
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ارزآوری و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﮑﺜﯿﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺪادادی در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﺒﺮی و اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﻨﺪی اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺒﺤﺚ ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﯾﯽ ،راه را ﺑﺮای

ارزآوری ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.

اﺳﺘﺎدﯾﺎر واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺗﺸﻮﯾﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺷﯿﻼت،
ﺑﯿﻮﻟﻮژی درﯾﺎ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻨﺪ و

راه را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ،ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش و ﺻﺎدرات ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮده و دﮐﺘﺮ ﺗﻮرج وﻟﯽﻧﺴﺐ ،ﻣﻬﻨﺪس

ﭘﺮوﯾﺰ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﻠﻮر و دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎران اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
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