امید اتقیا ،دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مصاحبه با دکتر امیر میرزادی گوهری به بهانه چاپ مقاله ایشان در نشریه Nature Genetics
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با سالم
لطف ًا خودتان را کامل معرفی بفرماِئید.
بنــده امیــر میــرزادی گوهــری متولــد
 1359/4/27در شــهر کرمــان هســتم .ورودی
ســال  1378مقطــع کارشناســی رشــته
گیاهپزشــکی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان
و ورودی ســال  1383کارشناســی ارشــد
رشــته بیمــاری شناســی گیاهــی بــا رتبــه دوم
کشــوری دانشــگاه تهــران هســتم ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد بنــده ،باراهنمایــی دکتــر
جــوان نیکخــواه ،مشــاوره دکتــر عباســی و
دکتــر حجارنــد در ســال  1385بــه پایــان
رســید و در همــان زمــان بعــد از قبولــی در
بورســیه وزارت علــوم ،در مــرداد ســال 1388
بــه کشــور هلنــد و دانشــگاه واخنینگــن
کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاهها در رشــته
کشــاورزی و علــوم زیســتی اســت رفتــم و دوره
دکتــری را از ســال  2009زیــر نظــر پروفســور
 Gerrit H.J.Kemaو پروفســور  De.Witشــروع کــردم .در ســال 2014
بنــده از رســاله خــود دفــاع کــردم و یــک دوره دوســاله فــوق دکتــری
را در همیــن دانشــگاه در مــورد کنتــرل بیمــاری پانامایــی مــوز بــا
همــکاری پروفســور  Gerrit H.J.Kemaانجــام دادم و درنهایــت از ســال
 2015بــه اســتخدام دانشــگاه تهــران درآمــدم.
لطفـ ًا اهمیــت علــم بیمــاری شناســی و قارچشناســی گیاهــی
را در دنیــای امــروزه بــرای عالقهمنــدان بفرمائیــد.
بنــده همیشــه کالسهــای درســم را بــا یکســری اعــداد و ارقــام
مربــوط بــه علــم گیاهپزشــکی شــروع مــی کنــم تــا دانشــجویان هرچــه
بهتــر بــه اهمیــت ایــن موضــوع پــی ببرنــد .در کتــاب آگریــوس جلــد
پنــج بیانشــده ســه عامــل مهــم حشــرات ،علفهــای هــرز و عوامــل
بیمــاریزا بــه گیاهــان خســارت وارد مــی کننــد کــه ایــن خســارت
 %36/5اســت کــه از ایــن مقــدار ســهم بیماریهــا  %14/1اســت
و درواقــع نشــاندهنده از بیــن رفتــن  %14/1کل محصــوالت دنیــا
در اثــر ایــن پاتوژنهــا اســت و محاســبه کردنــد کــه ایــن %14/1
بــه لحــاظ هزینــه  22بیلیــون دالر اســت .ایــن مقــدار در کشــورهای
خیلــی پیشــرفته اعــداد و ارقــام بســیار باالتــری اســت و در بیــن ایــن
بیمارگرهــا قارچهــا نقــش بســیار مهمــی دارنــد کــه نیــاز بــه توجــه
و شناســایی دارنــد.
لطفــ ًا تخصــص و زمینههــای پژوهشــی خــود را تشــریح
بفرماییــد.
درواقــع در دورهی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن
گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی
میکنــد .مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتــاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی
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مصـاحبـه

کردیــم و بعــد از مدتزمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک
مقالــه معتبــر و مجل ـهی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.
لطف ًا بخشی از نتایج بهدستآمده خود را شرح دهید.

کاری کــه انجــام دادیــم از ســال  2009شــروع شــد ،دو ســال
روی موضوعــی کارکردیــم کــه مــی دانســتیم بــه نتیجــه ای نخواهیــم
رســید .در واقــع دو ســال بیشــتر بــه یادگیــری تکنیــک هــای مولکولــی
صــرف شــد کــه تجــارب بســیار خوبــی کســب کــردم؛ و بعــدازآن کار
اصلــی خــود را شــروع کــردم کــه شناســایی ژن هــای بیمــاریزا در ایــن
قــارچ بــود .در واقــع میتــوان گفــت از دوره دکتــری دو مقالــه خیلــی
خــوب در مجلــه بســیار معتبــر Molecular Plant Pathology
کــه مجلــهای درزمینــهی علــم بیمــاری شناســی مولکولــی گیاهــی
اســت کــه بســیار معتبــر و باکیفیــت  Q1و ایمپکــت تقریبـاً  5اســت و
چنــد مقالــه دیگــر در مجلــه  Fungal Genetic and Biologyبــا
ایمپکــت  3و کیفیــت  Q1بــه چــاپ رســاندیم.
دســتاورد بــزرگ دیگــری کــه بنــده بــه آن افتخــار میکنــم؛ .1
چــاپ مقالــه در مجلــه بســیار معتبــر  Nature Geneticsکــه دارای
ایمپکــت  30و کیفیــت  Q1اســت .2.دو مقالــه  Reviewباراهنمایــی
دکتــر  Gerrit H.J.Kemaو مشــاورهی دکتــر محرابــی در مجلــه
 Annual Review of Phytopathologyباکیفیــت  Q1و ایمپکــت
 10بــه چــاپ رســاندیم و مــا دومیــن ایرانــی بودیــم کــه توانســتیم در
ایــن ژورنــال یــک مقالــه  Reviewداشــته باشــیم.
چه عواملی به شما در این موفقیت کمک کرده؟
در وهلــه اول توجــه خــدا بــوده و دعــای خیــر پــدر و مــادر و بعــد
عوامــل و افــراد دیگــر کــه در مســیر زندگــی بنــده قــرار گرفتنــد تأثیــر
ویــژه ای گذاشــتند؛ امــا «امیــد» اولیــن گام اســت کــه بــدون داشــتن
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مصـاحبـه
امیــد هیــچ انگیــزهای بــرای آینــده نداریــم .1 .امیــد  .2داشــتن
برنامــه منظــم بــرای رســیدن بــه هــدف ،دو عامــل مهــم هســتند و
بعــد از آن هــا داشــتن پشــتکار .بهعنوانمثــال در ایــام مــاه مبــارک
رمضــان بعــد از ســحری در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار بودیــم تــا اذان
صبــح و بعــد ازآن آزمایشــگاه را تــرک میکردیــم.

و در دورهی دکتــری بنــده بــه  Hard Workerلقــب گرفتــه بــودم
و ایــام تعطیــل شــنبه و یکشــنبه هــم در آزمایشــگاه مشــغول بــه کار
بــودم.

دیگــر دوســتان و همچنیــن دانشــجویان انجــام داد.
موفقیت را چگونه توصیف میکنید؟
بــه نظــر بنــده موفقیــت زمانــی بــرای مــن حاصــل میشــود کــه
ازخودراضــی باشــم و بــه آن برنامــه و اهدافــی کــه در زندگــیفام
تعریــف کــردهام برســم بــا اینحــال موفقیــت از دیــدگاه هرکســی
تعاریــف خاصــی دارد و تابهحــال فکــر میکنــم آدم موفقــی بــودهام
زیــرا بــه برنامههایــی کــه داشــتهام رســیدهام.

بــا چــه شــرایط ســختی در دوران تحصیــل یــا کارتــان مواجــه
اطالعی از هم ورودیهای دوره ارشد خود دارید؟
بودهایــد و آن را بــه نتایــج
بنــده اطــاع دقیقــی از آنهــا
درواقــع در دورهی دکتــری زمینــه پژوهشــی بنــده تعامــل بیــن مثبتــی تبدیــل کردهایــد؟
نــدارم مگــر تعــداد معــدودی از
بنــده بــا دو تنگنــا در زندگیام
آنهــا کــه دکتــر فرزانــه هیئــت گیــاه و پاتــوژن بــود کــه ایــن تعامــل از نظریــه ژن بــرای ژن پیــروی
میکنــد .مــا در ایــن پژوهــش بــا یــک گــروه انگلیســی و فرانســوی در مواجــه شــدهام کــه خوشــبختانه
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
ارتبــاط بودیــم کــه نهایتـاً یــک ژن موردنظــر را در گنــدم شناســایی بــا مشــورتهایی کــه گرفتــهام
مــی باشــند .خانــم ســحر پیغامــی
کردیــم و بعــد از مدتزمــان طوالنــی و درگیــری افــراد زیــاد در یــک توانســتهام آن دو مرحلــه را بــا
در کنتــرل بیولوژیــک در حــال
ســربلندی و موفقیــت پشــت ســر
حاضــر عضــو هیئتعلمــی مقالــه معتبــر و مجلـهی بســیار معتبــر بــه چــاپ رســاندیم.
بگــذارم.
موسســه تحقیقــات اویــن هســتند.
اول ،ســال  1384و همزمانــی قبولــی بنــده در دوره دکتــری
خانــم بهــار کریمیــان عضــو هیئتعلمــی تحقیقــات نهــال و بــذر کــرج
دانشــگاه تهــران و همچنیــن بورســیه دانشــگاه واخنینگــن .مشــکل
هســتند.
اینجــا بــود کــه بــرای پذیرفتــه شــدن کامــل بورســیه بنــده بایــد از
در زندگی تصمیم اشتباهی داشتید که آن را تصحیح کنید؟
دکتــری دانشــگاه تهــران انصــراف م ـیدادم و در آن زمــان بــه دلیــل
نخیــر .خوشــبختانه تصمیــم اشــتباهی نداشــتم کــه پشــیمان تعریفهــا و مشــکالت گرفتــن مــکان در دانشــگاه مقصــد اکثــر
شــوم ،مســیری کــه بــرای خــودم برگزیــدم آرزوی هیئتعلمــی شــدن درخواس ـتها رد میشــد؛ بنابرایــن بنــده پــس از مشــورت از دکتــری
دانشــگاه تهــران بــود کــه در ســایه لطــف خداونــد و تــاش خــود بــه دانشــگاه تهــران انصــراف دادم و بــه یــاری خداونــد در بورســیهی
دانشــگاه واخنینگــن پذیرفتــه شــدم.
آن رســیدم.
دوم ،بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه واخنینگــن بعــد از شــش مــاه
آیا از اینکه به ایران بازگشتید پشیمان نیستید؟
ارزیابــی را در مــورد دانشــجویان ورودی جدیــد خــود انجــام میدهــد
متأســفانه بــه لحــاظ مــواد آزمایشــگاهی محدودیتهایــی داریــم و اگــر کســی در ایــن ارزیابــی موفــق نشــود بایــد بــه کشــور خــود
امــا پشــیمان نیســتم.
بازمیگشــت و امــکان ادامــه تحصیــل مقــدور نبــود و بــا توجــه بــه
اینکــه ارزیابــی بنــده مربــوط بــه کارهــای مولکولــی میشــد و بنــده
برای تقویت زبان انگلیسی چه راهکارهایی داشتید؟
در مــورد زبــان انگلیســی بــرای ایجــاد زمینــه یکســری کالسهــا را در ایــران کار مولکولــی خاصــی را انجــام نــداده بــودم و ایــن کار را
رفتــم و بعــد تمریــن و تکــرار بــود کــه ضمــن ایــن نکتــه زبان انگلیســی مشــکلتر میکــرد ،درنهایــت بــا تــاش خــودم و کمــک اســتاد
بنــده بســیار ضعیــف بــود .بعــد از بورســیه شــدن فرجــه شــش ماهــه به مشــاور ایرانــیام ســختی ایــن کار را نیــز پشــت ســر گذاشــتم وب
مــا دادنــد تــا زمــان بــرای کســب نمره زبــان داشــته باشــیم .مــن در آن صــورت مثبــت ارزیابــی شــدم و کارم را در دانشــگاه واخنینگــن ادامــه
زمــان نــزد معلــم خصوصــی زبــان انگلیســی را کامــل یــاد گرفتــم و در دادم.
آن بــازه زمانــی موفــق بــه کســب نمــره قبولــی  IELTSشــدم.

چه توصیه ای دارید برای دوستانی که قصد تحصیل در خارج از
کشور رادارند؟

بایــد ابتــدا هــدف خــود را از زندگــی مشــخص کننــد کــه ابتــدا
بایــد بــر پژوهشــی خــوب انجــام داده باشــند و در یــک ژورنــال معتبــر
بــه چــاپ رســانده باشــند و بعــد در یکســری ســایتها جســتجو کــردن
و بــاال بــردن  CVو نمــره زبــان از شــرایط آنهــا اســت.
اهل ورزش هستید؟

در دانشــگاه واخنینگــن مرتــب روز یکشــنبهها ورزش مــی رفتــم
و در ایــران هــم ســه روز در هفتــه ایــن کار را انجــام مــی دهــم .مــن
فوتبــال بــازی میکــردم و دروازهبــان بــودم ضمــن ایــن کــه طرفــدار
تیــم پرســپولیس هســتم.
آقای دکتر تا به حال در مورد کارآفرین بودن فکر کردهاید؟
کارآفریــن بــودن موضــوع بســیار مهمــی اســت و بنــده راجــع بــه
آن فکــر کــردهام و شــاید در آینــده بتــوان کاری را باهمــت همــکاران و

در کارتان به چه چیزی بیشتر افتخار میکنید؟

ایــن ســؤال را از جنبههــای مختلــف میتــوان جــواب داد ،بــه
لحــاظ علمــی بــه تحصیــل در دانشــگاه واخنینگــن کــه جــزو ســه
دانشــگاه برتــر جهــان اســت افتخــار میکنــم.
بــه لحــاظ زندگــی شــخصی نیــز بــه قبــول شــدنم در دانشــگاه
تهــران از یــک شــهر کوچــک در کرمــان و از دانشــگاه تهــران بــه
دانشــگاه واخنینگــن و همچنیــن پــدر و مــادر بزرگــوارم کــه همــواره
مشــوق بنــده در ایــن مســیر بودهانــد افتخــار میکنــم.
آقای دکتر حرف آخر...
آرزوی موفقیت و تندرستی برای تمام دانشجویان دارم.
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