
 ایترالسا وسترن دانشگاه در یمطالعات فرصت گزارش

 مقدمه:

هاي مختلفي از جانب  طرح هاي تحقيقاتي در مركز و پيرو ورود و ارزيابي ارقام و هيبريدهاي مختلف به كشور، از بدو شروع فعاليت

ها طرح سازگاري ارقام متحمل به  گرديد كه يكي از آن ابالغ ميهاي روغني به مركز تحقيقات  شركت توسعه كشت دانهدفتر مركزي 

بود كه نتايج  4831طرح ارزيابي هيبريدهاي وارداتي در سال  اًو پس از آن در سال بعد مجدد 4831فوما در سواحل بحر خزر در سال 

وجود است. علت اين ارزيابي به دليل اهميت اين بيماري بر روي كلزا بوده است كه همواره آن در گزارشات ساليانه دفتر مركزي م

در بازديدي كه  فوما در ايران به طور رسمي گزارش نشده بود.  ، قارچ عامل بيماري4831را تهديد نموده اما جالب آنكه تا سال  آن

ناز بنده و آقاي علمدارلو داشتيم، بنده گزارشي تهيه كردم  مزارع دشتبراي بازديد از  4831در سال  وقتتوليد   حسب دستور معاونت

و  104و در آنجا حضور محتمل قارچ فوق را اعالم نمودم و چون شركت توسعه كشت در آن زمان خودش توليدكننده هيبريد هايوال 

حساسيت هيبريدهاي ياد شده به اين شد كه اين بيماري در كشور وجود دارد، با توجه به  در خوزستان بود اگر مشخص مي 803

ليسانس در دانشگاه گرگان  بنده در مقطع فوق 31ايحال در سال علي .بيماري ممكن بود در روند توليد اين هيبريدها مشكلي پيش آيد

متمركز نمودم تحقيقات خودم را بر روي اين قارچ ، از طرفي براي شركتو براي مزارع كلزا  اهميت اين قارچ با توجه به قبول شدم

معرفي ت براي شرك مقاله مرتبط و نهايتاً هفتگزارش شكل جنسي اين قارچ براي اولين بار در كشور و انتشار  و نتيجه اين تحقيقات

 دارد جهان در قارچ اينهاي زيادي كه  با توجه به خسارت .گرديدبود فوما  PG2نژاد  رقم زمان بود كه به عنوان يك رقم متحمل به

 لذا نيست شناسايي قابل ديگر موجود امكانات با و راحتي به و قبل مانند به وداده  تغيير را خود نژادهاي قارچ اين يكبار، سال چند هر

 حدود تا گرديد كنسل شركت مالي داليل و شرايط حسب نيز زمان آن در كه نوشتم طرحي 38 سال در مجدداً بنده موضوع اين براي

هاي توليد كننده بذر و ارقام  تمامي شركت  .صوب گرديدم سال چهار براي ميليون 83 حدود اعتبار با طرح مجدداً كه گذشته سال سه

كنند مقاوم به اين بيماري باشد و اينكه اگر حتي راندمان بسيار بااليي در محصول و  بايست ارقامي را كه معرفي مي مي كلزا لزوماً

باز قابليت معرفي ندارند چرا كه خسارتي كه اين قارچ در مزارع ايجاد ، مقاومتروغن هم داشته باشد بدون درنظر گرفتن نوع 

با توليد ارقام مقاوم ميسر است و راه كنترلي كه صرفه اقتصادي داشته باشد براي آن گزارش  و در حال حاضر صرفاً كند، تقريباً مي

با توجه به  .دالر در سال گزارش شده است نشده است. خسارت اين قارچ در كشورهاي مختلف در حدود چند صد ميليون

باشد كه ارقام  هاي كاري مركز تحقيقات براي توليد بذور و به خصوص توليد بذر كلزا اين موضوع بسيار حائز اهميت مي اولويت

شود اين  گونه ميبايست داراي چه مقاومتي باشند و چ بايست داراي مقاومت به اين بيماري باشد. اينكه اين ارقام مي معرفي شده مي

موضوع بسيار حائز  سهبراي ايجاد اين بيماري  .مقاومت را به اين ارقام منتقل نمود بنده در اين خصوص توضيحاتي ارائه خواهم نمود

، عامل بيماري )كه همان قارچ است( و سوم عامل محيطي )به خصوص رطوبت(. در خصوص مورد (اهميت است. ميزبان )گياه كلزا

لرستان شرايط بسيار مطلوب است اگرچه در و هاي مازندران، گلستان  سفانه براي اين بيماري در استانأعامل بيماري متيعني  اخير

رفته ميزان توليد  رفته اين بيماري وجود دارد. در خصوص ميزبان يا ژنوتيپ بسته به سال متفاوت است اما هاي ديگر نيز استان

ه، به خاطر حساسيت به اين بيماري، در حال حذف شدن بوده و جاي خود را به هيبريدهاي كه عملكرد بااليي هم داشت 104هايوال



موضوع مهم  .بايست انجام گيرد دهد و البته اين تغييرات در استفاده از ارقام معمول نيز هر چند سال يكبار مي مقاوم وارداتي مي نسبتاً

بايست تغيير كند به  دهد، نيز مي سال بسته به توسعه كلزا نژادش را تغيير مي چهارباشد كه چون هر سه تا  ديگر، خود عامل بيماري مي

در اين  كنند مخصوصاً هاي زيادي مي هاي توليدكننده هيبريدهاي كلزا براي آن چنين سرمايه گذاري همين دليل است كه شركت

ميليارد تومان ساليانه برخي از اين كشورهاي  خصوص و البته در قبال آن نيز سود بااليي هم خواهند داشت. به طور تقريبي صدها

ساله نوشته چهار سه سال پيش كه اين طرح به صورت يك طرح  .كنند توليدكننده كلزا در اروپا كانادا و استراليا براي آن هزينه مي

ميليون تومان  83حدود  يابي بود هاي آن مربوط به خريد مواد و توالي شد حسب امكانات موجود و با توجه به اينكه بيشتر هزينه

ها را شناسايي كنيم تا  ارزيابي گرديد و جان كالم اين طرح اين بود كه ببينيم با چه نژادهايي از قارچ روبرو هستيم و اينكه چگونه آن

ارسال و براي  88در فاز دوم مطالعاتي بتوانيم بر روي ارقام مقاوم به اين نژادها متمركز شويم. لذا اين طرح براي دفتر مركزي در سال 

رغم عالقه ذاتي  نيز در مقطع دكتري دانشگاه زنجان قبول شده بودم علي 81بنده كه در سال  .آغاز گرديد اين طرح رسماً 89پاييزه 

بنده براي كار كردن بر روي موضوعات ديگر، حسب حضور در شركت و نياز آن به تحقيق بر روي اين موضوع تصميم گرفتم در 

طرف پيشروي اين قارچ در منطقه از نظر شيوع و تغيير  ز بر روي همين موضوع كار كنم. هر چقدر جلوتر رفتم از يكمقطع دكتري ني

مين بودجه و از طرفي ضروت اختصاص بودجه بيشتر براي أديدم و از طرفي منابع مالي شركت براي ت نژاد )از روي عالئم( را مي

به اين نتيجه رسيدم بر روي اين قارچ با اين شيوه و اين مبالغ و امكانات اگر بخواهيم همانند  تر روي اين موضوع و نهايتاً شناسايي دقيق

فاز يك مطالعه براي تشخيص نژادهاي اطراف خودمان  شود هر چند اين مطالعه صرفاً كشورهاي پيشرو در توليد هيبريد كار كنيم نمي

لذا تصميم گرفتم حسب اهميت موضوع  .باشد شد كه البته هزينه آن كمتر ميبا كردن ارقام ميغربال باشد و فاز دوم آن  در كشور مي

هايي كه موافقت اوليه براي در اختيار گذاشتن  مكاتباتي انجام دهم كه در پايين اسامي دانشگاه 89با كشورهاي مختلف از پاييز 

 .ام اند و البته با شرايط مختلف را ذكر نموده امكاناتشان را اعالم كرده

  .دكتر مندوزا_نشگاه داكوتاي شمالي امريكادا 

  .پروفسور فيت_دانشگاه هرتفوردشاير انگلستان 

 .دكتر كاپمن _آلمان دانشگاه گاتن

 .دكتر رايسانك_دانشگاه پراگ جمهوري چك

 پروفسور بتلي._ بندي جهاني( دانشگاه دنيا در رتبه 19) استراليا دانشگاه وسترن 

 UWAبا پروفسور بتلي از دانشگاه وسترن استراليا نهايتاً ،تجهيزات دانشگاه و تخصص و تجربه استاد مين امكانات وأبا توجه به ت 

(University of Western Australia)  ( واقع در شهر پرثPerth مكاتبات را در حدود ) براي  ماه پيش بردم تا ايشان نهايتاًپنج

 .ايي كه برايم ارسال كرد موافقت نمودند در آن دانشگاه با دعوت نامهحضور بنده براي اين موضوع و كار بر روي اين قارچ 



 

سال طول كشيد اقدام كردم كه  حدود يك بنده براي ساير مراحل اداراي و علمي كار كه تقريباً نامه از پروفسور بتلي پس از اخذ دعوت

 :به شرح ذيل اقدامات مربوطه به تفكيك آورده شده است

 . ارائه پروپوزال طرح به دانشگاه زنجان )سه ماه(:4

روغني برآورده شود، ازيك طرف اهداف مد نظر هاي  تهيه پروپوزال طرح به طوريكه از يك طرف نيازهاي شركت توسعه كشت دانه 

ايحال اين موضوع صرف  قرار گيرد كاري بسيار دشوار بود ولي علي UWAو از طرفي مورد توجه و حمايت دانشگاه زنجان دانشگاه 

و در ابتدا با اولويت اهداف شركت و حسب تجربه بنده نوشته شد كه خوشبختانه در مراحل بعد مورد توجه  UWAنظر دانشگاه 

هاي مختلف قارچ عامل  نيز قرار گرفت. اهداف اصلي اين پروپوزال بررسي و شناسي تنوع ژنتيكي جدايه UWAپروفسور دانشگاه 

 گذاري گرديده بود. شناسايي ارقام مقاوم هدفسياه كلزا به منظور اتخاذ تصميم در روند  بيماري ساق

 5/1. اصالح و تأیید پروپوزال توسط اساتید راهنما مشاور، دو استاد  ناظر و یک استاد خارج از دانشگاه زنجان )2 

تهيه اين  ،داشت باعث شد  مغايرت ي ديگرها ي در بخشلمبا اهداف ع ييد پروپوزال ازنظر آكادميك كه بعضاًأانجام مراحل ت ماه(:

از بررسي و تهيه شود كه فرمت آكادميك يك ن ولي در قالب آكه موضوع عملياتي بودن  اي انجام گردد پروپوزال در نهايت به گونه

 بود.ن تاثيرتهيه پروپوزال بيدر ارتقاء سطح نيز اين نظر 

 ماهMSRT(5/1 :). تصویب پروپوزال در دانشکده و سپس در دانشگاه و اخذ نمره زبان 3 

كميته درون دانشكده و دانشگاه و  انجام فيلترهاي مختلف از اساتيد گروه، خارج از دانشگاه و ساير اعضاء هيات علمي دانشگاه و نهايتاً 

پروپوزال در سايت ايران داک ثبت  .از ديگر مراحل اجرايي تصويب پروپوزال بودسركار خانم دكتر همتي راهنماي بنده  ستادحمايت ا



از ديگر موضوعاتي بود كه اين مرحله به  MSRTيد قرار گرفت. اخذ مصوبه دانشگاه شركت در آزمون أيدر دانشگاه نيز مورد ت تاًو نهاي

كننده بود. لذا بنده نيز در اين آزمون و بدون مطالعه و بر  عنوان بخش مهمي از موضوع امكان استفاده از فرصت مطالعاتي خارجي تعيين

آشنايي نسبي از زبان انگليسي شركت و توانستم حداقل نمره مورد نياز را كسب و از اين طريق يك مرحله به اخذ هاي و  ختهوحسب اند

 تر شدم. فرصت مطالعاتي خارجي نزديك

 ماهUWA (5/1 :)نامه رسمی از واحد منابع انسانی دانشگاه  . اخذ دعوت نامه از گروه بیولوژیک و دعوت4

د دانشگاه ينامه غيررسمي از اسات بايست براساس دعوت م براي استفاده از ارز دانشجويي هنوز مسير زيادي باقيمانده بود. ميقبل از اقداتا  

UWA خر منجر به صدور آها مكاتبه نيز در  ها و ده ن دانشگاه نيز اخذ شود لذا پيگيريآانساني نامه رسمي از اداره منابع  يك دعوت

 .است در ذيل آمدهن آدانشگاه گرديد كه تصوير  نامه رسمي از آن دعوت

  



 

 

 



 

 

 ماه(: 5/1. تهیه بیمه و درخواست ویزا از طریق سامانه الکترونیک دفتر مهاجرت استرالیا )5

كردم. تعداد افرادي كه براي فرصت مطالعاتي به خارج از استراليا  ويزا اقدام ميبايست براي  نامه رسمي مي پس از دريافت دعوت

براي اخذ اين نوع ويزا همراهي كند. از دفاتر وكالت بسياري براي اخذ را كسي نبود بنده  رفته بودند چندان زياد نبود و لذا عمالً

ن آكه بنده قادر به پرداخت ميليون درخواست پنج تا سه لغ هنگفتي از يا قادر به اين كار نبودند و يا مبا ويزا سوال گرديد اما عمالً

به سايت مهاجرت استراليا رفتم. متون زيادي را  نبودم. لذا مطالعات و جستجوهاي بسياري انجام دادم و دل را به دريا زدم و مستقيماً

ت مطالعاتي را طي كنم. در حين انجام كار مدارک تقريبا دو هفته طول كشيد تا مراحل اخذ يك ويزاي فرص خواندم و نهايتاً

بايست ترجمه كنم از كارت ملي و شناسنامه تا مدارک تحصيلي، رزومه انگليسي، سوابق كاري و  زيادي را براي اداره مهاجرت مي

به اين را انجام دادم و . تحقيقات زيادي براي اخذ ويزا موضوع بيمه بودبيمه و همچنين مدارک خانواده و .... از ديگر مدارک مهم 

ن نبودم از همين بيمه ملت آهاي خوب بوده اما چون باز بنده قادر به پرداخت  كه بيمه ايمن در استراليا يكي از بيمه نتيجه رسيدم

 كردم. مدارک تكميل شد و همه در سايت ، خريدخودمان با پوشش و زير نظر بيمه رمد تركيه و با يك سوم قيمت بيمه استراليايي

را نيز پر كنم. پر  4558بايست يك فرم  فت كردم كه مياايي دري روز نامه 51اداره مهاجرت استراليا بارگزاري گرديد. پس از 



از  يك هفته بعد و مجموعاً ن فرم نيز با توجه به مشغله كاري بنده سه روزي طول كشيد و آن را نيز بارگزاري كردم و نهايتاًآ كردن

 روز بعد ويزاي خودم را دريافت كردم. 80ذ ويزا حدودا ابتداي درخواست تا اخ

 های روغنی برای اعزام به این طرح: . موافقت شرکت توسعه کشت دانه6

زمانيكه تمامي مدارک آماده گرديد و الزم بود با شركت توسعه كشت اين موضوع مطرح گرديد بنده براي قائم مقام شركت 

گيري به مديريت عامل جناب آقاي امير  ها نامه براي تصميم تهيه كردم و پس از بحث و بررسيايي  جناب آقاي مهندس فروزان نامه

فر ارجاع داده شد. ايشان پس از بررسي موضوع نيز با اين سفر تحقيقاتي موافقت نمودند و لذا تا اقدام براي اين سفر  عطايي

 تحقيقاتي يك مرحله بيشتر باقي نمانده بود.

 ماه(: 2تهیه مدارک سازمان امور دانشجویان برای تأمین ارز فرصت مطالعاتی ) .  اقدام از طریق7

هاي  گير يكساله انجام گرديد بسيار سخت و مشكل بوده و دراين مسير سختي تمامي مراحل فوق كه در يك كار فشرده و نفس

نامه و  ن بود كه پروپوزال، دعوتآان رو متحمل گرديدم. زم زيادي براي طي نمودن اين مراحل با توجه به ساير مشكالت پيش

ويزاي خودم را در سامانه سجاد وزارت علوم بارگزاري كنم. شرايط سختي بود. اوضاع ارزي كشور چندان وضعيت مناسبي 

ها پس از پشت سر گذاشتن  كرد. فشارها و استرس ها از متوقف شدن ارائه ارز دانشجويي حكايت مي نداشت و حرف و حديث

هاي مكرر و رفتن  مدارک بارگزاري گرديد و حدود دو ماه براي اين موضوع با تلفن شد. نهايتاً مراحل بيشتر و بيشتر ميتمامي اين 

ييديه أو تشده در آخرين روزهاي واگذاري ارز دانشجويي موفق  نوبت باعث شد بنده نهايتاً چهاربه سازمان امور دانشجويان در 

هزار دالر استراليا به صورت  3اين ارز كه حدود  اي يك هفته قبل از پرواز خود بگيرم كه نهايتاًالزم براي اخذ ارز دانشجويي را بر

همچنين  گرفت كه وجه آن نيز پرداخت گرديد. دالر ارز دولتي نيز به بنده تعلق مي 1000بالعوض بود تهيه گرديد. ازطرفي حدود 

مين بخشي از نياز اقامت از محل أهاي روغني براي ت عه كشت دانهميليون  نيز از طريق شركت توس 41براي مساعدت سفر نيز 

ازاين نظر  أمين گرديد كهميليون تومان مصوب گرديده بود ت 10سياه كلزا كه پيش از اين در شركت با مبلغ  مصوبه طرح ساق

 نيز داشت. با مطالبي كه در آينده عنوان خواهد شد ايي بسياري براي شركت صرفه جوئي هزينه

ضرورت اختصاص امكانات و تجهيزات بيشتر براي فعاليت روي  رات قيمت ارز از يك طرف و از طرفيتوجه به افزايش و تغيي با

-گرفتم اگر مي 83ا قيمت قبل از سال يابي هر جدايه از اين قارچ البته ب اين قارچ و با توجه به پيش فاكتورهايي كه بنده براي توالي

 10و براي حداقل ميليون تومان هزينه داشت  1د حدو 83سال  يابي كنيم با قيمت قبل از عيد واليفقط يك جدايه را ت خواستيم

ميليون تومان خواهد شد و  800هاي اسكرين اوليه در حدود  يابي بعالوه هزينه ميليون تومان هزينه توالي 510جدايه چيزي حدود 

ايحال بنده با پروفسور بتلي  . عليرسيده بوداز يك ميليارد تومان براي اين تعداد جدايه  بيش گزارش به ناي  در زمان تهيهاين مبلغ 

دفتر كار را براي هزينه آزمايشگاهي و تجهيزاتي و  ايشان صرفاً قرارداد نمودم و مقرر گرديدمذاكره كردم و همه چيز را با ايشان 

 .                                     دهدبنده قرار رايگان در اختيار طور  به UWAآزمايشگاهشان در دانشگاه در يك دوره يكساله 

هاي انجام  برداري از نمونه و پس UWAر طول شش ماه قبل از آماده شدن شرايط براي حضور در دوره تحقيقاتي در دانشگاه د

استان مازندران تا منطقه كالله در استان گلستان در يك در مل آاز منطقه  ،كيلومتري 830اي  شده از سواحل بحر خزر در فاصله

و  چحضور قارمطالعه براي  ،از مزارع كلزاسياه  مشكوک به عامل بيماري ساقنمونه گرفته شده  4000مجموعه  ،كار فشرده

ن شايد آمورد بررسي قرار گرفت كه توضيح جزئيات در آزمايشگاه مركز تحقيقات كاربردي و توليد بذر ن آ DNAراج خاست

شده را به دو تكرار تقسيم  استخراج DNAهاي  ي پروژه بنده نمونهحساسيت اجرابه اي باشد. باتوجه  خود مطلبي چند ده صفحه

دريافت شده از طريق پست قبلي هاي قرنطينه  از مسافرت به استراليا براي دانشگاه مذكور از طريق گواهي كرده و بخشي پيش



DHL مين شرايط اوليه براي حضور در دانشگاه أاز ت در تهران ارسال گرديد. پسUWA اجراي طرح تحقيقاتي منظور   به

 ((Perth پرث-دبي و سپس دبي-از طريق پرواز تهران 4883ماه  شهريور 55سياه كلزا، بنده  شناسايي تنوع ژنتيكي بيماري ساق

 80هاي قارچي، در حدود  وارد خاک استراليا شدم. باتوجه به همراه بردن نمونه 48روز جمعه ساعت  4883شهريور  58در تاريخ 

ها قرار گرفتم و باتوجه به تكميل بودن مدارک و همراه داشتن مجوز  فرودگاه پرث مورد بازرسي براي ورود نمونه دقيقه نيز در

از ورود به  پس 54در حدود ساعت  دادند. نهايتاًبه خاک استراليا اجازه ورود به بنده را  قارچي نهايتاً DNAقرنطينه براي ورود 

دالر( به مهمانپذيري كه از قبل رزرو  10( و گرفتن تاكسي)يدالر 41ل برق )فرودگاه و خريد يك تبديخروجي محوطه 

دالر به باال هستند ولي بنده سعي كردم براي اقامت اوليه  500ها در استراليا گران است و از  . قيمت هتلحركت كرديم ،بودم كرده

دالر  11از مكاني با قيمت حدود  نهايتاً جستجو كرده ومكان به دانشگاه را ترين  حال نزديك ترين مبلغ و در عين كم خود تقريباً

هاي  استفاده نمودم. اگرچه براي اين مهمانپذير، از ايران جستجو و هزينه آن را از طريق كارت يكي از شركتبراي اقامت شبانه 

ن راضي بودم آل و برخورد پرسن Captain Hotel)) اقامتمحل دهنده در ايران پرداخت گرديد. درمجموع از هتل  خدمات

ها باحضور  خصوص شب صداي آهنگ البي آن بسيار بلند بود و محوطه و داخل سالن آن به 51 ساعت صبح تا 3:80اگرچه از 

باتوجه به نزديكي به مد اما درمجموع آ نظر نمي شد و لذا براي استراحت جاي مناسبي به ها بسيار شلوغ مي جوانان و مهماني

هاي غذا، پوشاک و  طوركلي خدمات در مقابل هزينه هاي اياب و ذهاب و به مكان مناسبي بود. هزينهيد دانشگاه، مركز شهر و خر

نه چندان كنند زياد است و بنده كه نيز با ارز  ها )افراد مقيم استراليا( دريافت مي لوازم منزل به نسبت حقوقي كه در ماه اوزي

كردم و لذا به جز موارد خاص سعي  جويي بسياري مي بايست صرفه مي وارد خاک استراليا شدم براي آن مدت مدنظرزيادي 

ريزي كنم. زماني كه بنده به خاک استراليا وارد شدم  ن مدت برنامهآهاي زندگي خود در  جويي را در هزينه نمودم حداكثر صرفه

از طريق بازديدهاي مكاني و جستجوي  فرصتي بود تا استتعطيل جا  آنروز جمعه بود و باتوجه به اينكه روزهاي شنبه و يكشنبه 

ابت كار كمي مشكل بود. عدم براهنمايي نداشتم و از اين فرد اينترنتي نسبت به پيدا كردن يك مكان براي اجاره اقدام نمايم. 

بدون يك راهنماي خوب مقداري مشكل بنده، ، اين دو مسئله كار را براي ها اوزيخصوص عدم آشنايي با  زبان مشترک و به

 نكه به آايحال روز اول، از مكان هتل پياده به سمت مركز شهر حركت كردم و از آنجائيكه سحرخيز بوده بدون  كرده بود. علي



به دليل اين تغيير مكان توجه نموده براي آشنائيت بيشتر با محيط پيرامون خود ساعت بدن فيزيولوژي  مسافرت و تغييراتخستگي 

كردم به همه محيط و پيرامون خود دقت  صله بود و در اين فرصت سعي ميفاكيلومتر تا شهر  40 روي نمودم. حدود شروع به پياده

استفاده از سيستم حمل گونگي عبور و مرور افراد، چسواري،  روها، مسيرهاي دوچرخه پيادهكنم از چگونگي رانندگي افراد مسير 

سواران و  هاي بزرگ دوچرخه مسكوني، فضاي سبز، گروه و پرداخت هزينه سفر، تابلوهاي داخل شهر، منازلو نقل عمومي 

 3ها چيز ديگر. ساعت  ها و ده مده بودند و دهآ براي ورزش  Swan Riverدوندگان از همه سنين كه صبح در مجاورت رودخانه 

 ها و كم و بيش كافه .خلوت بود ،شهر رسيدممركز صبح به 

ن صبحانه مشغول جا به خورد هايي بودند كه افراد در آن رستوران

كارتي تهيه كردم اما چون حساب بانكي نداشتم  سيم بودند.

هايي را كه كارت  نتوانستم آن را شارژ كنم از طرفي هم مغازه

، در برگشت هم لذا مجبور بودماتوبوس بفروشند، پيدا نكردم 

روي و بررسي  محل اقامت حركت كردم. روز اول با پيادهپياده به 

هاي اجاره منزل سپري  جوي اطالعيهشرايط محيطي و جست

خود همراه روز اول از غذاهاي سه و چون همراه خود غذاي آماده داشتم تا  مگرديد. از مغازه نزديك هتل كمي ميوه خريد

دهند  ذكر است در فرودگاه به غذاها و وسايل خوراكي كه داراي مارک و برند باشد اجازه ورود مي به كردم. الزم استفاده مي

باشد. از جستجو درشهر براي  مي عممنوو سبزيجات آماده اگرچه عسل و دانه و هرگونه بذر و يا مواد بدون مارک و مخلوط خام 

هايي براي سواالتي كه برايم  پيام پيدا كردن منزل به جايي نرسيدم. در گروه تلگرامي ايرانيان شهر پرث نيز عضو بودم و بعضاً

اي  كارها را به گونه مكرد در هر صورت سعي مينشد و دم اما در مورد مسائل اصلي خيلي كمكي به من كر پيش ميامد ارسال مي

ن چيزي كه انتظارش را داشتم از ايرانيان ساكن پرث و آسختي بسياري شدم ولي در مجموع ل اگرچه متحم بردهپيش  مخود

. تمامي روز دوم نيز در اقامتگاه هتل به ساكنين شهر پرث بوددليل عدم انجمن قوي بين  و شايد اين به مقيم آنجا نصيب ما نشد

براي اجاره خانه صرف گرديد. روز سوم با لباسي رسمي به دانشگاه رفتم اما وقتي  ،جستجوي اينترنتي و ارسال پيام براي موجران

از نظر طرز  ند كمي تعجب كردم. كامالًا هاي راحتي منزل به دانشگاه آماده با لباس محيط را ديدم كه دانشجويان و اساتيد عمدتاً

افراد و نداشت اي  تر بودم اما كسي به كسي توجه تر و البته رسمي مدند متفاوتآ لباس با هزار دانشجويي كه صبح به دانشگاه مي

از محل اقامت هتل تا  كردند. حركت(school) ها  ها و بخش به سمت دانشكدهبه مسير خود بودند سر به پايين درحاليكه همگي 

ديوار و به  UWAايي در راه بودم. دانشگاه  دقيقه 41دقيقه مجموعه پنج روي و تا ساختمان دانشكده نيز  يادهپدقيقه  40دانشگاه 

تواند از  شهر، هر شخصي مينزديكي به كنار رودخانه و ن در آ كلي است كه باتوجه به موقعيت ش اصطالح دروازه ندارد و به

هاي ما از نظر فضا و ساختار آموزشي مقداري متفاوت است. تابلوها و  انشگاهدطوركلي با ماهيت  ن تردد كند و بهآداخل 

مسيرهاي  هاي متعدد هر از چندباريتردداقامت در آنجا كننده بود و حتي تا دو ماه بعد از  كمي گيج ي درون دانشگاهمسيرها

وجود  UWAكردم و البته بعد متوجه شدم اپليكيشني انحصاري براي دانشگاه  مي پيدارا تر به محل اقامت خود  جديد و نزديك

اتاق سمينار و هر جايگاهي ديگر از آن كمك بگيرم.  ها مثالً توانستم براي حضور در ساير بخش دارد كه توسط آن براحتي مي

مسئول  ،ه مالقات كردم نامش جرمي بودرسيدم. اولين شخصي را ك School of biological scienceبه در روز سوم  نهايتاً



در بعد از مدتي انتظار  هاي خوبي به من كرد. ساله كه در بدو ورود راهنمايي 15انگليسي حدود  و اصالتاًراهنمايي افراد گروه 

ز گروه بيولوژيك و ادر آباديان كه بورس دكتري  بود. آريا دولتآموزش يك ايراني ديدم كه در همين گروه محل ورودي 

هايي از  دانشجويان پروفسور بتلي بود. اتفاق خوبي بود. ضمن معرفي خودم با ايشان قدمي در دانشگاه با هم زديم و قسمت

ن آاز  داد. همچنين بنده را براي خريد كارت اتوبوس نيز راهنمايي نمود. پس  هاي محوطه و اطراف دانشگاه را به من نشان بخش

جا با ساير دانشجويان و كارشناسان گروه آشنا شدم.  رفتيم و در آندر طبقه دوم داخل گروه  به داخل بخش استقرار كارشناسان

به دفتر پروفسور بتلي در مسير  همراه آريا ابتدا به ديدن مسئول آزمايشگاه، آنيتا رفتيم و پس از يك صحبت كوتاه، مستقيماً به

 به اتاق كارشناسان برگشتم. پرسي مجدداً ها حركت كرده و پس از سالم و احوال سالن

 

سال  (Aria Dolatabadian)از رديف باال سمت راست آريا تيم تحقيقاتي گروه در زمان حضور بنده در گروه پروفسور بتلي  

 (Soodeh Tirnaz)خانم تيرناز دكتري خود را تمام كردند،  شود، ارائه مي)ايران( كه البته االن كه اين گزارش  آخر دكتري

سال اول ( Nur Shuhadah Mohd Saad)سال دوم دكتري )مالزيايي(، شو  (Yueqi Zhang))ايراني( يوكي  سال دوم دكتري

)مالزيايي( رديف پايين  كه ايشان هم شبيه آريا دكتري خود را تمام كردند (kTing Xiang (Tina) Nei)دكتر )مالزيايي( تينا 

)استاد بنده واهل  (Jacqueline Batley)، پروفسور بتلي(Ellis-Anita Severn) از سمت راست آنيتا مسئول آزمايشگاه

ديگر  (Aneeta Pradhan))مالزيايي(، آنيتا  سال اول فوق دكتري )NurFatihah Mohd Yusoff)فتيها نورانگلستان(، 

سياه كلزا در اين گروه  همه بر روي مقاومت كلزا نسبت به بيماري ساق تيهاهمه دانشجويان فوق به غير نورف كارشناس آزمايشگاه.

 ي هم بتلي داشت كه در عكس فوق نبودند.كنند. البته سه دانشجوي ديگر كار مي
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 Fangning)فانگينگ ، ارشد )پاكستان( دانشجوي كارشناسي (Muhammad Burhan Bootter)برهان از سمت چپ  

Zhang) ( و خانم مهروي يسال اخر دكتري )چين(Shaghayegh (Aler) Mehravi )تحقيقاتي فرصت ايندر  من همانند كه 

 بودند. 

 يرانيا انياز دانشجو يكيآشنا شدم و توانستم با كمك  پروفسور بتلي افراد گروه شتريبا ب ، بندهدر دانشگاهحضور  روز اولر د

كردن محل اقامت  دايپ ،يفرهنگ اتارتباط نزديكي ارتباط با افراد، نحوه حساب تلفن همراه خودم را شارژ كنم. اما همچنان دغدغه

و حضور در استراليا به  راه ليبنده در اوا هاي چالشاز  يبود كه بخش مهم يموضوعات شگاهيشروع كار در آزما ،تر و از همه مهم

 نكهيپرداختم. باتوجه به ا ينترنتيمنزل به صورت ا يدر عوض به جستجو ،شنبه( به دانشگاه نرفتم . روز چهارم )سهرفت شمار مي

 (تا جمعه) اآنر ،گريروز د چهارمجبور شدم  رزرو كرده بودم مجدداً )روز چهارم حضور در استراليا( از قبلن روزاتا هم زيهتل را ن

 ياه تيمنزل در سا دينامه درخواست بازد 10از  شي. بنمايم ديتمد

و ...  Gumtree ،Sharemate ،Findshare ،Realstateمختلف مثل 

 و رفتم دانشگاه به (چهارشنبه)نگرفتم. روز بعد  يجواب يثبت كردم ول

و  شگاهيمختلف آزما يها به بخش يامكان دسترس يبرا هياول نام ثبت

 يرا پر نمودم و در همان روز كارت ييها . فرمرا انجام دادم كتابخانه

دانشگاه  نآ كارمند و به عنوان Visiting Researcherعنوان  تحت

روز وارد  توانستم در هر موقع از شبانه يكارت م نيكردم. با ا افتيدر

بهره كتابخانه  مقاالت و منابعاز  اياستفاده آن بشوم  يساختمان گروه برا

در  يا نامه مياز دوستان خواستم برا يكي. از مياستفاده نما گانيمختلف دانشگاه به صورت را ينترهاياز پر نيو همچن برده

 شده خسته يليخ. نگرفتم ييا جهينتنيز  نآاز سرانجام كه البته  دينما ارسالاجاره خانه جهت  ،انيدانشجو يليميمشترک ا يها گروه

در دوباره گرفتم  ميتصم زيشنبه ن نمانده بود. روز پنج يباق شتريمحل اقامت هتل ب رزرو و ديتمد مهلت انيپا تا گريد روز دو و بودم

 يا جهيرا انجام دادم و به نت نكاريا همان روز ظهرازتا بعد ،جستجو كنم ينترنتيمنزل به صورت ا پيدا نمودن يهتل بمانم و تا شب برا

اتاق بنده توسط شخص  ينترنتيبا توجه به رزرو ا ،هتل را ستيبا يهتل اعالم كرده بود كه روز جمعه م رشيپذ ي. ازطرفدمينرس

شدم تلفن  يم ادهيتوبوس پااز  كهيبودم و درحال ديگرفتم به شهر بروم. ناام ميظهر همان روز تصمازبعد تاًي. نهاميترک نما يگريد

 ،خاص يا و با لهجه عيسر يلي. خديگو يدانستم چه م ينم كند اما واقعاً ياز موجران صحبت م يكيدانستم  يهمراهم زنگ زد. م

منزل  يبرا يديبازد خيو تار هبنده را قبول كرد طيشرا شانيبفرستد و متوجه شدم ا اميبنده پ يگفتم برا شانيبه ا حاليا يعل

http://www.batleylab.net/index.php/Muhammad_Burhan_Bootter
http://www.batleylab.net/index.php/Fangning_Zhang
http://www.batleylab.net/index.php/Fangning_Zhang
http://www.batleylab.net/index.php/Fangning_Zhang
http://www.batleylab.net/index.php/Shaghayegh_(Aler)_Mehravi


خودم را به  حاليا ي. علنديامشب ساعت را مشخص نما نيخواستم هم شانيعجله داشتم از ا اريبنده بس نكهيگذاشتند. باتوجه به ا

 ايكه بنده در استرال ييروزها نيخرآتا  شنيكياپل نيا ميبگو ديرساندم. با Google map شنيكيمنزل مشخص شده به همراه اپل

از اتوبوس كه  .بود ديمف اريبسمختلف  يها كردن مكان داي، پها و مسير تردد آن ها اتوبوس هاي ايستگاه اطالع از مكان يبرا بودم

به درس را در ذهنم آاز  ييها بخشم شدم و نهايتاً خاموش گرديد. باتوجه به آنكه تلفن همراهمتوجه اتمام باتري شدم ناگهان  ادهيپ

 كيهمه جا تار باًيمل كردم. تقرأت يكقادر به تماس با موجر نبودم. اند يدرس مذكور رساندم ولآخودم را به خاطر سپرده بودم، 

 يها چراغ. ستنديها باز ن ها و كافه ها به جز رستوران ظهر به بعد شهرها خلوت شده و مغازهازبعد 9ساعات  معموالً ايبود. در استرال

گران است.  نترنتيگاز و ا ،برق ،مثل آب يخدمات عموم يها نهي. هزستيروشن ن رانيها به مانند ا پارک يو حت ها ابانيخ

در  يمتوجه حضور فرد يكيتار طين شرادرآ حاليا يعل

 شانيپارک شده در محل شدم جلو رفتم و از ا نيپشت ماش

. هستند منزل موجر همان شانيسوال كردم كه متوجه شدم ا

 يره منزل را برااجا قرارداد كه دينكش طول شتريب قهيدق 80

ن روز در زمان آ يفردا دسه ماه امضا نمودم و قرار ش

 مشترک صورت به منزل. ميايب ديجد مكان به هتل ليتحو

لوازم  يتمام و اتاق سه اط،يح با متر 410 حدود يمنزل. بود

 در. داشت سكونت نفر كي. در هر اتاق يزندگ يضرور

آقا  يدانشجو كي و هلند از نجوم رشته در سال 55حدود يكارشناس مقطع در( ناتن نام به)  پسر يدانشجو كي بنده ورود زمان

 ياز كشورها يكردند و افراد مختلف رييافراد تغ نيدر منزل سكونت داشتند. بعدها ا يشناس ني)به نام اندرو( در رشته زم يهند

 خواب، كمد تخت كيمترمربع شامل  9 مجموعاً 8*5خانه شدند. اتاق بنده حدود  با بنده هم زين رانيو ا ايانگلستان، فرانسه، استرال

 500كه چندان ارزان هم نبود، بنده حدود  اياقامت در استرال يها نهيبا توجه به هز ينبود ول يبزرگ يبود. جا وتريكامپ زيو م ليوسا

نام داشت. از  Crawley يكردم. منطقه محل زندگ يپرداخت م نترنتيآب و اره خانه به همراه برق، ااج يدالر در هفته برا

 بود. River Swanدانشگاه و رودخانه كيو نزد بايز يها محل

 

 

 

 

 

 

 

 اياسترال به ورودم از هفته كي از بعد بتوانم و كنم مرتب خانه در را ليوسا كه بود يمناسب فرصت و بود ليتعط كشنبهي و شنبه روز

 يغذا خوردن يبرا يحت يفرصت مدت نيا در و نداشت وجود ياآشپزخانه اقامت محل هتل در چراكه كنم درست يگرم يغذا



 بر كه بود يفرصت حال و كنم دايپ اسكان يبرا يمحل بودم توانسته چراكه بود شده برداشته من يرو از ياديز فشار. نداشتم گرم

 به توجه با. رفتم دانشگاه سمت به ادهيپ ديجد محل در اقامت از بعد روز نياول دوشنبه روز. شوم متمركز خود يقاتيتحق پروژه يرو

 به ميمستق. كردميم آمد و رفت منزل و دانشگاه سمت به ادهيپ روز هر دانشگاه با اقامت محل يلومتريك 4.1 حدود يكينزد

 بدو در را هانمونه. كردم يريگيپ اياسترال به خودم با شده آورده همراه به يهاقارچ از ييهانمونه تيوضع از و رفتم شگاهيآزما

 مسئول شيپ ماًيمستق. نداشتند يمشكل زمان آن تا يظاهر نظر از خداروشكر و بودم گذاشته گراديسانت درجه -30 زريفر در ورود

 كار يبرا يگواه چهار ستيبايم و ديتوانينم االن گفتند بنده به شانيا كنم شروع را كار خواهميم گفتم و رفتم تايآن شگاهيآزما

 نيا از يبخش...  و طيمح و بهداشت ،يمنيا اصول ،يادار اصول تيرعا شامل يمجوزها. ديكن افتيدر شگاهيآزما و دانشگاه در

 تا كردم را خودم تالش تمام لذا كالس، در يحضور صورت به يبخش و شديم برگزار نيآنال صورت به يآموزش يهادوره

 را من وقت از ماه كي حدود يشگاهيآزما تيفعال شروع يبرا ها دوره گذراندن. برسانم اتمام به وقت اسرع در را هادوره نيا بتوانم

 .داد اختصاص خودش به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرف بنده وقت از ماه كي نكهي. با توجه به اگرفتم را شگاهيآزما در كار مجوز باالخره هايگواه افتيدر و هادوره ليتكم از پس

 شوم.  يشگاهيآزما طيتالش نمودم به سرعت وارد مح بود گذشته اطراف طيمح با شتريب ييآشنا و هاگذراندن دوره منزل، دمانيچ

 



 ،يشگاهيآزما يها تيفعال به ورود يبرا دانشگاه موردنظر يهاو گذراندن دوره UWAاز حضور بنده در دانشگاه  ماه كي از پس

با آن كار  اياسترال شگاهيآزما در كه يليوسا از يتعداد. كردم شروع را يتخصص ليوسا با كار شگاهيآزما به ورود اول هفته در

وجود نداشت، اگرچه  ها آن با ييآشنا بابت از يمشكل و بودم داده انجام ييها تست ها با آن زين نياز ا شيپ رانيا در زين كردم يم

 يا تجربه تاكنون كه بودند هم ييدستگاها گريداشتند اما د يدر نحوه عملكرد يراتييتغ ها نوع شركت سازنده آن ليبه دل بعضاً

ساده و به  اريبس ها آن با كار حال نيع در يول بودند شرفتهيپ اريبس ها دستگاه نيا از يبعض. نداشتم ها آن با كاركرد درخصوص

آورده  رونيب -30 زرينمونه را سرانجام از فر اقامتم، دوم ماه در بنده يشگاهيآزما تيفعال دوم هفته دربود.  user friendlyاصطالح 

 يماريقارچ عامل ب يها نمونه DNAرا انجام دادم. الزم به ذكر است مراحل استخراج  ها غلظت آن نييتع يبرا هياول يها و تست

 صحت از نانياطم و اياسترال به ها آن انتقال به باتوجه ها در نمونه DNA تيكم نييتع يانجام گرفت و برا رانيكلزا در ا اهيساق س

استفاده  Qubitاز دستگاه  ها نمونه غلظت نييتع يبرا. دنديگرد يم غلظت نييتع ها نمونه ستيبا يم يژنوم  DNAسالمت زانيم

بافر  تريكروليم 488از  يبيبا ترك هياول محلول كي ستيبا يامر م ينشان داده شده است در ابتدا زين ليذ اگرامينمودم. چنانچه در د

Iquant  نمود بيترك گريكدي با گريد واكنشگر ماده كياز  تريكروليميك و . 

 ياه نمونه يشده در مرحله قبل و برا هياز بافر ته تريكروليم 483و  ياز نمونه اصل تريكروليم دو شيمورد آزما يها نمونه يبرا سپس

استاندارد  يها از نمونه تريكروليم 40و  بافر از تريكروليم 480 رديگ يم انجام دستگاه كردن برهيكال ها آن توسط واقع در كه استاندارد

 نظربود، بخش مورد DNAما  ينمونه كار نكهيبه ا باتوجه دستگاه، نمودن روشن از پس. شود يم اضافه جداگانه طور بهيك و دو 

 دييأت و ها نمونه بودن آماده بر يمبن دستگاه دييأت با. ميكرد ياستفاده م يك و دواستاندارد  يها نمونه از بيترت به و انتخاب را

آنرا  ينمونه كم يحاو وپي. قبل از قراردادن هر تشدند يغلظت م نييتع يژنوم DNAاز نظر  كيبه  كي، ها آن تيكم حداقل

و قبل  شاتيدر هر مرحله از آزما ها غلظت نمونه نييتع اتي. عملابدي كاهش ها در خوانش نمونه دستگاه يخطا زانيم تا دادهتكان 

 انجام نمونه 4100 از شيب يبرا و مرتبهپنج از  شيب UWAو الكتروفورز در طول مدت اقامت بنده در دانشگاه  PCR يها آزموناز 

 ازمرحله  نيكه ا بود يژنوم DNAغلظت  نييتع يبرا شيآزما نيا در Qubitبدست آمده از كاركرد دستگاه  جيگرفت. نتا

 دهحدود  مجموعاً شد انجام يمختلف ادوار در كه ها نمونه غلظت نييتع. شود يمحسوب م DNAاستخراج  از پس هياول شاتيآزما

. ديعوض گرد سمپلرها نوک مرتبه 8000 حدود در شيآزما مختلف مراحل درها  غلظت نمونه نييتع يو برا ديبه طول انجام يروز



 Qubitو كار با دستگاه  ها غلظت آن نيينمونه پس از تع تيفيك نييتع ي. براديانجام گرد qubitبا دستگاه  ها غلظت نمونه نييتع

  نمودم يدستگاه الكتروفورز استفاده م ازبايد 

 

و  طول نييتع يبرا ييباال يتكنولوژ از كه بود ®LabChip كردم يكار م شگاهيكه بنده با آن در آزما ياما نوع دستگاه الكتروفورز

و به  يشگاهياستفاده از مواد آزما زانيم نيو با كمتر يدستگاه در مدت زمان كوتاه نيبرخوردار بود. با ا يقطعات ژنوم تيفيك

 ازخود را  يها نمونه ميتوانست ي( مديتعداد نوكلئوت نييباال )در حد تع اريو با دقت بس يشگاهيآزما خطرناک مواد با تماسدور از 

 4.1 حدود زمان مدت در و خود اقامت چهارم و سوم ماه در ها، نمونه يفيو ك يغلظت كم نيياز تع پس. مينمائ يبررس يفينظر ك

مختلف  يمرهايشده از مناطق مختلف، توسط پرا يبردار نمونه كلزا اهيس ساق يماريب عامل قارچ يها نمونه هياول ييشناسا يبرا ماه

ITS  وB-tubulin  زايماريب يها گروه نييتع شيآزما نيدر ا هي. هدف اولديگرد صرفوقت (Leptosphaeria maculans) و 

و  ها نمونه يفيو ك يغلظت كم نييپس از تع لذا. بود مورداستفاده يمرهايپرا توسط( Leptosphaeria biglobosa) زايماريربيغ

 يها شده توسط نمونه جاديا يمربوطه و با توجه به باندها يمرهايتوسط پرا تاًينها ها الكتروفورز آن و مجدداً PCR شاتيانجام آزما

 زايماريربيغ يها هيمربوط به جدا ها نمونه نيا شتريب كه شد مشخص و گرفت انجام ها هيجدا هياول كيتفك يبررس مورد

L.biglobosa زايماريب يها هيجدا به مربوط هم يتعداد وL.maculans  شده توسط دو  جاديا يباندها ليذ ريهستند كه در دو تصو

 .است آمده زايماريب ريغو  زايماريب هيجدا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و اطمینان از غلظت اولیه برای   با پشت سر گذاشتن  آزمایشات اولیه برای شناسایی روی جدایه های قارچ عامل بیماریزا

همه  زحمات انجام شده از  مرور امکان توالی یابی کامل ژنوم جدایه ها ، وارد حساسترین مرحله  انجام آزمایشات شده بودم و

،  پیگیری اخذ مراحل طاقت DNAابتدای تهیه پروپوزال، نمونه برداریهای منطقه ایی،کشت نمونه ها تا جداسازی و استخراج 

طرفی فرسای فرصت مطالعاتی  و مجموعه  اتفاقات و مراحلی که در سه چهار ماه اولیه فرصت پشت سر گذاشته بودم و از 

 زمان امکان در اختیار داشتناشی از  به اتمام رسیدن دوره پژوهشی و  احتماالتی که در ذهنم مبنی بر عدم فشار نزمانیکه، 

با امید به آینده  و کمک مسئول آزمایشگاه  به خاطر می آوردم فشار بیشتری بر من وارد می نمود.برای تکمیل طرح   کافی

نیاز  ارسال نمونه های برای توالی یابی ژنومی بود شروع کردیم.مجموع  مراحل شروع ساخت کتابخانه ژنومی را که پیش)آنیتا( 

نمونه  و پس از تایید  نتیجه مرحله اول، بخش دوم بر  01کل این فرایند  در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول بر روی 

ق سیاه کلزا از شمال ایران  تهیه  جداسازی شده قارچ عامل بیماری سا جدایه 58نمونه باقیمانده و مجموعا بر روی 58روی 

. این طرح در نوع خود و پیش از این تا  تاریخ تهیه  این گزارش در هیچ مرکز تحقیقات و دانشگاه کتابخانه ژنومی انجام گرفت

تهیه کتابخانه ژنومی بر ماه نیز طول کشید.  0 حدودبین المللی و داخلی و با این حجم انجام نشده است. کل ین فرایند در 

 Nextra DNA Flex Library Prep, Octoberو بر  اساس دستورالعمل  Illuminaاساس دستور شرکت ایلومینا 

 شاملبه ترتیب  گام انجام گرفت که  8مجموعه کل این دستورالعمل در  انجام گرفت. 2018

L.maculans 

 



0- Tagment Genomic DNA )شامل  حداقل چهار مرحله ( 

2- Post tagmentation Cleanup  مرحله( 6) شامل حداقل 

3-  Amplify tagmented DNA  مرحله( 6) شامل حداقل 

4-  Clean Up Libraries  مرحله( 08) شامل داقل 

8- Pool Libraries  )شامل دو مرحله ( 

اینجا صرفا به ذکر تمامی مراحل فوق در دستورالعمل ذکر شده وجود داشته و با توجه به حجم باالی توضیحات مربوطه در 

به دلیل این است که در مراحال انجام کار گامهایی وجود دارد که به  "حداقل"عناوین ان اشاره شده است. علت ذکر کلمه 

پس از تهیه کتابخانه ژنومی نمونه ها  برای شرکت طرف  صورت اختیاری  بوده و جهت باال رفتن کیفیت کار انجام می شود.

بوده برای   80Gbقرارداد با دانشگاه ارسال گردید و دقیقا یک هفته قبل از برگشت بنده به ایران داده های خام  ان که حدود 

ماه برگشتن بنده از  به دلیل حجم باالی داده  و پس از شش 05/10/55دانشگاه ارسال گردید.  در زمان نوشتن این گزارش  

بر روی تجزیه و تحلیل این داده ها در  حال  بررسی هستند.  UWAدوره فرصت تحقیقاتی هنوز بخش بیوانفوماتیک دانشگاه 

بنده چند روز قبل از عزیمت به ایران  یک  UWAدانشگاه  Biological Scienceحسب پیشنهاد همکاران گروه بخش 



ه  ارائه دادم که مورد استقبال همگی قرار گرفت به طوریکه بعد از ام شده  روی این پروژ سمیناری در خصوص فعالیتهای انج

ارائه مجموعه فعالیتها سرپرست گروه  پروفسور ژاکلین بتلی که در همین زمان به عنوان دانشمن زن نمونه استرالیا در  حوزه 

بلیط برگشت را  قبل از  فعالیت انجام شده قدردانی نمود.  کشاورزی  به دلیل نقش موثرش شناخته شده بود  از بنده به دلیل 

دالر  61عزیمت به استرالیا تهیه نمودم که به دلیل اینکه دوره تحقیقاتی بنده  بیشتر از شش ماه به طول انجامید با پرداخت 

به ایران بازگشتم.  داده های  نی و خارجی که پیدا کرده بودم تاریخ بلیط را تغییر داده و پس از خداحافظی از دوستان  ایرا

حاصل از این آزمایشا انقدر زیاد است که اگر تصمیم به بهره گیری از  این دادهها شود  حداقل  بیش از دهه ایی به طول 

 خواهد انجامید. 

 در پایان از حامیان مالی و معنوی  انجام این پروژه تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور سپاسگذارم.

 درصد هزینه های اقامت در استرالیا 58علوم، بخش تحصیالت تکمیلی  دانشگاه زنجان با تامین وزارت  .0

استاد راهنما، سرکار خانم دکتر رقیه همتی، دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زنجان با حمایت های علمی و اداری  .2

 در اخذ  و گذراندن این فرصت و دوره تحقیقاتی

در تامین تمامی امکانات آزمایشگاهی و فضای کاری و تامین هزینه   UWAکلین دانشگاه استاد مشاور، پروفسور  ژا .3

 هزار دالر 01حدود 

عطایی فر  برای صدور مجوز ماموریت کاری  برای امیر  مدیرعامل شرکت توسعه کشت دانه های روغنی جناب آقای  .4

 گذراندن این دوره در زمان اشتغال بنده

و تصویب اجرای طرح تحقیقاتی مذکور در توسعه کشت دانه های روغنی  برای موافقت مدیر تحقیقات و بذر شرکت  .8

 شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

 

 

 

 

 شرکت توسعه کشت داهن اهی روغنی 


