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انتصابات در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما،
پژوهشــگاه
رئیــس
بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
شــنبه 18 ،فروردیــن
مــاه  ،97طــی
احکامی
جداگانه،
دکتــر مریــم
شــهبازی را به ســمت
رئیــس اداره بازاریابــی
و تجاریســازی ،دکتــر صابــر
قنبــری را بــه ســمت سرپرســت اداره
همکاریهــای علمــی و بینالمللــی و
دکتــر شــهره آریایینــژاد را بــه ســمت مســئول
آمــوزش پژوهشــگاه منصــوب کــرد.
• انتصــاب دکتــر شــهبازی بــه عنــوان رئیــس اداره
بازاریابــی و تجاریســازی
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ،
دکتــر مریــم شــهبازی ،عضــو هیــات علمــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،طــی حکمــی
از ســوی ریاســت پژوهشــگاه بــه عنــوان رئیــس اداره
بازاریابــی و تجاریســازی منصــوب شــد.
در حکــم دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما خطــاب بــه دکتــر
شــهبازی آمــده اســت :نظــر بــه ســوابق ســرکارعالی بــه موجــب
ایــن حکــم ،بــه مــدت دو ســال بــه ســمت رئیــس اداره بازاریابــی
و تجاریســازی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی منصــوب
میشــوید.
در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت :امیــد اســت بــا توجــه بــه
راهبردهــای کالن ملــی در حــوزه علــم و فنــاوری و سیاســتهای
وزارت متبــوع و اتــکال بــه الطــاف خداونــد متعــال در انجــام وظایــف
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محولــه بــا هماهنگــی بــا واحــد فنــاوری بــه
شــرح ذیــل موفــق و مویــد باشــید:
 .1فراهمســازی و ایجــاد زمینــه جهــت
تجاریســازی دســتاوردهای
تحقیقاتــی پژوهشــگاه
 .2تبلیغــات و بازاریابــی منجــر
بــه عقــد قـرارداد فــروش
 .3فراهمســازی زمینــه معرفــی
محصــوالت و دانــش فنــی
 .4ترویج یافتههای تحقیقاتی
• انتصــاب دکتــر آریایینــژاد بــه عنــوان مســئول
آمــوزش
همچنیــن دکتــر شــهره آریایینــژاد ،عضــو هیــات علمــی
پژوهشــگاه ،طــی حکمــی از ســوی رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه عنــوان مســئول آمــوزش پژوهشــگاه منصــوب شــد.
در حکــم دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما خطــاب بــه دکتــر
آریایینــژاد آمــده اســت :نظــر بــه ســوابق و تجربــه ســرکارعالی،
بدینوســیله بــه مــدت دو ســال بــه عنــوان مســئول آمــوزش
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی منصــوب میشــوید.
در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت :انتظــار دارم بــا
بهرهگیــری از تجــارب و ســرلوحه قــرار دادن
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه
العالــی) ،اهــداف دولــت تدبیــر و امیــد و مدنظــر
قــرار دادن سیاســتهای وزارت جهــاد کشــاورزی
و پژوهشــگاه در نیــل بــه اهــداف پژوهشــگاه بــه ویــژه
اهــداف زیــر کوشــا باشــید:
 پیگیــری ایجــاد دورههــای جدیــد تحصیلــی مرتبــط در زمینــهتحصیــات تکمیلــی
 ایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز علمــی و دانشــگاهی جهــت برگــزاریدورههــای مشــترک مقطــعدار
همچنیــن در ایــن حکــم تصریــح شــده اســت :بدیهــی اســت امــور
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مربــوط بــه آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان غیرهیــات علمــی
کمــاکان زیرنظــر مدیریــت امــور اداری انجــام خواهــد پذیرفــت.
در انتهــای ایــن حکــم آمــده اســت :امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد
متعــال و بهرهگیــری از کلیــه امکانــات و توانمندیهــای پژوهشــگاه
و همــکاری و همدلــی ســایر مدیـران ،روســای بخشهــای تحقیقاتــی،
موفــق بــه توفیقــات الهــی باشــید.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن دکتــر مریــم شــهبازی ،مســئولیت
مدیریــت آمــوزش پژوهشــگاه را برعهــده داشــت.
• انتصــاب دکتــر قنبــری بــه عنــوان سرپرســت
اداره همکاریهــای علمــی و
بینا لمللــی
طــی حکمــی از
ســوی ریاســت
پژوهشگاه

بیوتکنولوژی
کشاورزی،
دکتــر صابــر قنبــری
بــه عنــوان سرپرســت
اداره همکاریهــای علمــی
و بینالمللــی پژوهشــگاه
منصــوب شــد.
در حکــم دکتــر خوشخلقســیما
خطــاب بــه دکتــر قنبــری آمــده اســت:
نظــر بــه تجربیــات جنابعالــی ،بــه موجــب
ایــن حکــم بــه مــدت دو ســال بــه عنــوان سرپرســت
اداره همکاریهــای علمــی و بینالمللــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی منصــوب میشــوید.
در ادامــه ایــن حکــم ذکــر شــده اســت :امیــد دارم بــا عنایــت حــق
تعالــی در پیشــبرد اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و
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تحقــق برنامههــای دولــت تدبیــر و امیــد و ارتقــای جایــگاه ملــی و
بینالمللــی پژوهشــگاه ،موفــق و ســربلند باشــید.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن ،دکتــر آریایینــژاد مســئولیت اداره
همکاریهــای علمــی و بینالمللــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی را برعهــده داشــت.
• انتصــاب دکتــر زینالعابدینــی بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت
برنامهریــزی ،بودجــه و تشــکیالت پژوهشــگاه
دکتــر مهرشــاد زینالعابدینــی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی طــی حکمــی از ســوی ریاســت پژوهشــگاه
بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت برنامهریــزی ،بودجــه و تشــکیالت
منصــوب شــد.
در حکــم دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما ،مــورخ  25اردیبهشـتماه
 ،97خطــاب بــه دکتــر زینالعابدینــی آمــده اســت :نظــر بــه ســوابق
و تجربیــات ارزنــده جنابعالــی ،بــه موجــب ایــن ابــاغ بــه مــدت
دو ســال ،بــه عنــوان سرپرســت مدیریــت برنامهریــزی ،بودجــه و
تشــکیالت پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی منصــوب میشــوید.
در ادامــه ایــن حکــم آمــده اســت :انتظــار دارم بــا ســرلوحه قـرار دادن
رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) و اهــداف
دولــت تدبیــر و امیــد ،زمینــه نیــل و تســریع بــه اهــداف زیــر را
فراهــم آوریــد:
 تهیــه ،تنظیــم و تدویــن برنامههــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدتو بلندمــدت پژوهشــگاه بــا همــکاری و تشــریک مســاعی کلیــه
واحدهــای تابعــه بــا توجــه بــه خــط مشــیها و سیاســتهای
راهبــردی و تحقیقاتــی پژوهشــگاه در راســتای اهــداف وزارت متبــوع
و پیگیــری و دفــاع از برنامههــا تــا مرحلــه تصویــب و ابــاغ
 اســتقرار نظــام بودجهریــزی عملیاتــی در راســتای اهــدافپژوهشــگاه
 انجــام تعامــات الزم بــا ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور بــهمنظــور تامیــن بودجــه موردنیاز پژوهشــگاه
 تهیــه و تنظیــم موافقتنامــه اعتبــارات موردنیــاز پژوهشــگاه درچارچــوب قوانیــن و دســتورالعملهای ابالغــی بــا همــکاری و
مشــارکت واحدهــای تابعــه و دفــاع از آن در مراجــع ذیربــط تــا
مرحلــه تصویــب و ابــاغ
 دریافــت مصوبــات مربــوط بــه برنامــه هــا ،طرحهــا و پروژههــایپژوهشــگاه و ابــاغ ســهمیه تخصیصــی هــر یــک از واحدهــا
دریافــت پیشــنهادات و نقطــه نظــرات واحدهــا پیرامــون رونــداجرایــی برنامههــا ،طرحهــا و فعالیتهــا ،بررســی و تجزیــه و
7
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تحلیــل و در صــورت نیــاز انجــام اصالحــات الزم یــا ارائــه پیشــنهادات
جدیــد در برنامههــا و طرحهــای تکمیلــی بــه مراجــع ذیربــط و
پیگیــری تــا تصویــب نهایــی
 انجــام مطالعــات و بررســی هــای الزم در رابطــه بــا بهبــودروشهــای تهیــه ،تنظیــم برنامههــا ،طرحهــا و بودجــه
ســنواتی
 گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل آمــار و اطالعــاتمربــوط بــه عملکــرد مناطــق و بخشهــای
تحقیقاتــی پژوهشــگاه و ارائــه آمــار و
اطالعــات موردنیــاز
 پیگیــری دریافــت بودجــهپژوهشــگاه از طریــق
تعامــل بــا ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی
کشــو ر
در انتهــای ایــن حکــم نیــز
آمــده اســت :امیــد
اســت بــا اتــکال
بــه خداونــد
متعــال و

•

همدلــی و
هماهنگــی بــا
معاونیــن ،مدیــران،
بخشهــای
روســای
تحقیقاتــی ،مدیریتهــای
مناطــق و ســایر همــکاران ،در اجـرای
وظایــف محولــه و پیشــبرد اهــداف
پژوهشــگاه موفــق و مویــد باشــید.

انتصــاب دکتــر قرهیاضــی بــه ریاســت بخــش تحقیقــات
مهندســی ژنتیــک و انتقــال ژن پژوهشــگاه

بــا حکــم رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،دکتــر به ـزاد
قرهیاضــی بــه مــدت دو ســال بــه ریاســت بخــش تحقیقــات مهندســی
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ژنتیــک و انتقــال ژن پژوهشــگاه منصــوب شــد.
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما در ایـن حکـم ،مـورخ  5خردادمـاه 97
بـا آرزوی توفیـق بـرای دکتـر قرهیاضـی در این مسـئولیت آورده اسـت:
«انتظــار دارم بــا بهرهگیــری از تجــارب و ســرلوحه قــرار دادن
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) اهــداف دولــت
تدبیــر و امیــد و مدنظــر قــرار دادن سیاســتهای وزارت جهــاد
کشــاورزی و پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در نیــل بــه اهــداف
پژوهشــگاه بــه ویــژه اهــداف ذیــل موفــق باشــید:
 انتقــال ژنهــای مطلــوب بــه منظــور بهبــود صفــات کمــی و کیفــیگیاهــان بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف ماننــد اگروباکتریــوم،
بمبــاران ژنــی ،ریزتزریقــی و ســایر روشهــای جدیــد
 غربال و آزمایشهای مزرعهای گیاهان تراریخته و اخذ مجوز رهاسازی همــکاری بــا ســایر موسســات تحقیقاتــی تابعــه ســازمان تحقیقــات،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی دیگــر
در امــور مهندســی ژنتیــک ،محصــوالت تراریختــه و ایمنیزیســتی
 مشــارکت در تهیــه و تدویــن مقــررات صــدور مجــوز برای رهاســازیگیاهــان ،حیوانــات و میکروارگانیس ـمهای تراریختــه و نظــارت کامــل
بــر اجـرای آن
 نظــارت و اعمــال مقــررات بــر مســائل مرتبــط بــا ایمنــی زیســتیکشــاورزی در کشــور
 انجام امور مربوط به ایمنی زیستی از وزارت جهاد کشاورزی بررســی و تعییــن خطــوط راهنمایــی ارزیابــی و مدیریــت مخاطـراتمحصــوالت تراریخته
 مطالعــه و بررســی اث ـرات کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلندمــدتاســتفاده از موجــودات تراریختــه در عرصههــای کشــاورزی و منابــع
طبیعــی
 مطالعــه و اظهارنظــر دربــاره مقــررات ایمنــی زیســتی ســایرکشــورها ،مقــررات بینالمللــی مرتبــط بــا تجــارت جهانــی از جنبــه
ایمنیزیســتی و ارائــه پیشــنهاد و نظریــه کارشناســی بــه مســئوالن
ذیربــط دربــاره ورود بــه معاهــدات ،تصویــب مقــررات و قوانیــن
 انجــام ســایر پژوهشهــای مرتبــط بــا انتقــال ژن و ســایر وظایــفمحولــه از طــرف مراجــع ذیربــط
امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد قــادر متعــال و بهرهگیــری از
تمــام امکانــات و توانمندیهــای پژوهشــگاه و همــکاری و همدلــی
معاونیــن ،مدیـران ســتادی ،روســای بخشهــای تحقیقاتــی ،موفــق بــه
توفیقــات الهــی باشــید».

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |

بهار 139۷

سفیر اسلوونی در بازدید از پژوهشگاه تاکید کرد:

گسرتش همکاریهای ایران و اسلوونی در حوزه فناوریهای نوین کشاورزی
سـفیر اسـلوونی در بازدیـد از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
بـا تحسـین دسـتاوردهای ایـن پژوهشـگاه در حوزههـای مختلـف
بیوتکنولـوژی و نانوفنـاوری کشـاورزی بـر تمایـل کشـورش بـر
گسـترش همکاریهـای مشـترک علمـی ،آموزشـی و تحقیقاتـی در
ایـن حـوزه بـا ایـران تاکیـد کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،کریسـتینا رادی در ایـن
بازدیـد کـه دوشـنبه  10اردیبهشـت مـاه  97صـورت گرفـت ،ضمن
گفتوگـو بـا رئیـس و جمعـی از معاونـان و مدیـران پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی از بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی
پژوهشـگاه ،بازدیـد و از نزدیـک بـا توانمند یهـا و دسـتاوردهای
فناورانـه پژوهشـگاه در حوزههـای مختلـف آشـنا شـد.
در ابتـدای ایـن بازدیـد دکتـر حسـینی سـالکده ،معـاون پژوهشـی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه معرفـی بخشهـای
مختلـف تحقیقاتـی و پژوهشـکد ههای منطقـهای پژوهشـگاه
پرداخـت و توضیحاتـی در خصـوص محورهـای تحقیقاتـی و
دسـتاوردهای شـاخص هـر بخـش ارائـه داد.
وی گفـت :پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در سـال  1379بـا
هـدف توسـعه و کاربـرد فناوریهـای نویـن کشـاورزی در رفـع
مشـکالت ایـن بخـش ،تامیـن امنیـت غذایـی و ارتقـای سلامت
غـذا ،حفاظـت از منابـع پایـه و بسـترهای زیسـت محیطـی در

راسـتای توسـعه پایـدار ،تولیـد علـم و کمـک بـه ایجـاد اشـتغال
مولد و خوداتکایی در محصوالت کشـاورزی تاسـیس شـده اسـت.
معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی افـزود:
پژوهشـگاه امـروز بـه عنـوان یکـی از معتبرتریـن و پیشـروترین
مراکـز تحقیقـات بیوتکنولـوژی در کشـور و منطقـه دارای شـش
بخـش تحقیقاتـی در سـتاد (کـرج) و چهـار پژوهشـکده منطقـهای
در تبریـز ،اصفهـان ،رشـت و مشـهد اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :بخـش تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و ایمنـی
زیسـتی در زمینـه تولیـد محصـوالت تراریختـه بـا صفـات برتـر
فعالیـت دارد و دسـتاوردهای متعـددی در زمینـه جداسـازی و
انتقـال ژنهـای مطلـوب بـه منظـور بهبـود صفـات کمـی و کیفـی
گیاهـان بـا روشهـای مهندسـی ژنتیـک داشـته اسـت .بخـش
تحقیقـات کشـتبافت و سـلول هـم در زمینـه پروتکلهـای
ریزازدیـادی بـرای تکثیـر انبـوه ارقـام و پایههـای سـالم گیاهـان
باغـی و زراعـی ،پروتکلهـای تولیـد الینهـای دبـل هاپلوئیـد
گیاهانـی نظیـر کلـزا ،گنـدم ،سـورگوم ،برنـج ،گیاهـان زینتـی و ...
فعالیـت دارد.
حسـینی سـالکده تصریـح کـرد :در بخـش تحقیقـات
زیستشناسیسـامانهها هـم در زمینـه تعییـن توالـی و
بررسـی سـاختار ژنومـی گیاهـان ،شناسـایی و کاربـرد ژن هـای
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موثـر در مقاومـت بـه تنشهـای محیطـی و تعییـن اصالـت
ژنتیـک گیاهـان و جانـوران ،کار میشـود .همچنیـن زمینـه
فعالیـت محققـان بخـش تحقیقـات بیوتکنولـوژی
میکروبـی هـم توسـعه تولیـد و بهرهبـرداری از
فرآورد ههـای میکروبـی در زمینههـای مختلـف
میکروبیولـوژی کاربـردی ،مهندسـی
فرایندهـای زیسـتی و توسـعه بانک

میکروارگانیسمهاسـت.
تحقیقـات
بخـش
در
فیزیولـوژی مولکولـی هـم کـه از
جملـه طرحهـای شـاخص آن شناسـایی
گیـاه شورپسـند سـالیکورنیا و تهیـه پروتـکل
و معرفـی
تولیـد انبـوه آنهاسـت ،در زمینـه شناسـایی سـازوکارهای
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فیزیولوژیـک تحمـل بـه تنـش هـای غیرزیسـتی و صفتهـای
مطلـوب در گیاهـان زراعـی ،بـه کار گیـری راهکارهـای مولکولـی
و بـه زراعـی بـرای افزایـش تولیـد متابولیتهـای ثانویـه و
بهینهسـازی تولیـد ترکیبـات بـاارزش زیسـتی از سـویههای
مختلـف ریزجلبـک هـا فعالیـت میشـود.
• سـفیر اسـلوونی :دعـوت از پژوهشـگاه بـرای بازدیـد از مراکـز
تحقیقـات کشـاورزی اسـلوونی
در ادامـه ،کریسـتینا رادی ،سـفیر اسـلوونی در ایـران در سـخنانی
بـا دور از انتظـار توصیـف کـردن و تحسـین دسـتاوردهای
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـر توسـعه همکاریهـای
علمـی و تحقیقاتـی بیـن پژوهشـگاه و دانشـگا هها و موسسـات
تحقیقاتـی اسـلوونی در حـوزه فناوریهـای نویـن زیسـتی
و نانـو فنـاوری کشـاورزی تاکیـد کـرد و ضمـن دعـوت
از پژوهشـگاه بـرای بازدیـد از موسسـات مشـابه
در اسـلوونی و بررسـی زمینههـای همـکاری
فیمابیـن گفـت :موسسـات تحقیقاتـی
اسـلوونی از همـکاری تحقیقاتـی و
اجـرای پروژههـای مشـترک بـا پژوهشـگاه
در زمینـه فناوریهـای نویـن کشـاورزی
اسـتقبال میکننـد و آمادگـی اعطـای بـورس تحصیلـی
بـه دانشـجویان ایرانـی را نیـز داریـم.
وی بـا بیـان اینکـه بـه پیشـنهاد اسـلوونی و بـا تصویـب مجمع
عمومـی سـازمان ملـل 20 ،مـاه مـی بـه عنـوان روز جهانـی زنبـور
عسـل بـه ثبـت رسـیده از مراکـز علمـی ایرانـی بـرای همـکاری
در بزرگداشـت ایـن روز و کمـک بـه توسـعه زنبـورداری و تبـادل
دانـش در ایـن حـوزه دعـوت کرد.
گفتنـی اسـت جمهـوری اسـلوونی کـه تـا کمتـر از سـه دهـه قبـل،
بخشـی از جمهـوری فدراتیـو یوگسلاوی سـابق بـوده اسـت در
جنـوب اروپـای مرکـزی در همسـایگی بـا ایتالیـا از غـرب ،اتریـش
از شـمال ،کرواسـی از جنـوب و جنـوب شـرقی و مجارسـتان
از شـمال شـرق واقـع شـده اسـت .ایـن کشـور کـه بـا 20273
کیلومتـر مربـع وسـعت ،کمـی بیـش از دو میلیـون نفـر جمعیـت
دارد ،بـه رغـم وسـعت انـدک اراضـی کشـاورزی ،در زمینـه تولیـد
محصوالتـی همچـون سـیب زمینـی ،نخـود ،گنـدم ،نیشـکر ،ذرت و
لوبیـا و در بخـش دامپـروری در زمینـه زنبـورداری ،تولیـد گوشـت
و فرآورد ههـای دامـی و شـیالت فعالیـت دارد.
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

فضاسازیهای منفی در زمینه محصوالت تراریخته با تعامل نزدیک
جامعه علمی با مجلس و دولت خنثی میشود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با تقدیر
از رویکرد کاربردی و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در رفع نیازهای کشور در این حوزه تاکید کرد :با تعامل
نزدیکتر مراکز پژوهشی با دولت و مجلس و اطالعرسانی عمومی در
زمینه واقعیتهای محصوالت زیست فناوری میتوان تصورات غلط و
نگرانیهای موجود در زمینه محصوالت تراریخته را برطرف کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر جبار کوچکینژاد ،نماینده
مردم رشت در خانه ملت در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی اظهار داشت :منشاء بسیاری از مشکالت و کمبودهای بخش
پژوهش ،فاصله موجود بین مدیران اجرایی و نهادهای قانونگذاری با
مراکز تحقیقاتی است .موسسات پژوهشی و جامعه علمی میتوانند
با معرفی دستاوردهای خود و تبیین کاربردهای اثربخش فناوریهای
نوین در رفع چالشها و مشکالت کشور ،حمایت و همراهی مردم و
مسئوالن را در پیشبرد فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای
جدید در بخشهای مختلف جلب کنند.
وی افزود :در این پژوهشگاه جهت گیریها و اقدامات بسیار خوبی
در زمینه رفع مشکالت بخش کشاورزی انجام شده که در سطح جامعه
و مسئوالن چندان اطالعی از آن ندارند و مطمئنا با تعامل نزدیکتر با
این بخشها میتوان در بحث بودجه و جلب سایر کمکها و همچنین
رفع برخی نگرانیها که در اثر عدم اطالع عمومی درباره فناوریهای
زیستی در جامعه ایجاد شده ،توفیقات خوبی کسب کرد.
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی هم در ابتدای این بازدید با اشاره به نامگذاری امسال به
عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اظهار
داشت :رویکرد پژوهشگاه در سال جاری اثرگذاری هر چه بیشتر
دستاوردهای تحقیقاتی در افزایش تولید ناخالص ملی و جهتدهی
تکتک طرحهای تحقیقاتی به رفع حداقل یکی از مشکالت کشور
است که مطمئنا با توجه به شعار امسال ،زمینه تحقق این رویکرد هم
هموارتر خواهد بود.

دکتر حسینی سالکده ،معاون پژوهشی
پژوهشگاه نیز در گزارشی از
فعالیتهای تحقیقاتی
پژوهشگاه که در قالب
چهارپژوهشکده
در کرج،
تبریز،
اصفهان،
رشت و و
مدیریت بیوتکنولوژی
در مشهد فعالیت دارد ،اظهار
داشت :زمینههای عمده فعالیت
پژوهشگاه شامل انتقال ژن ،فیزیولوژی
مولکولی ،تحقیقات میکروبی ،نانوتکنولوژی،
کشتبافت ،زیستشناسی سامانهها ،دام ،طیور و
آبزیان ،متابولیتهای ثانویه و صنایع غذایی است .محور
برنامههای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم مبتنی بر
مقابله با تنشهای محیطی ،افزایش کمی و کیفی تولیدات ،توجه به محیط
زیست و سالمت و ذخایر ژنتیکی است.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به رویکرد کیفی پژوهشگاه در جذب
نیروی انسانی ،مجموعه ای از بهترین محققان زیست فناوری کشاورزی
کشور از لحاظ رزومه علمی در بخشهای مختلف پژوهشگاه فعالیت
دارند با این حال از آنجا که هدف ما از تحقیقات ،ارتقای تولید ناخالص
ملی است ،پروسه ارزیابی و تایید طرحها در این پژوهشگاه بیشتر
شبیه بخش خصوصی است؛ یعنی تحقیقات ما صرفا به مقاله ختم
نمیشود بلکه باید هزینه صرف شده برای تحقیقات به جامعه برگردد.
در این راستا مدیریت فناوری در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به
سطح قائم مقام و معاون فناوری ارتقا یافته است.
حسینی سالکده تصریح کرد :در بسیاری از پروژههای تحقیقاتی ،بخش
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خصوصی از آغاز طرح در کنار محققان است و اسکیلآپ و توسعه
طرح تضمین شده و اساسا ایجاد و تقویت شرکتهای دانشبنیان
از سیاستهای محوری ماست لذا نخستین مرکز
رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور را چند ماه
پیش در رشت راهاندازی کردهایم.
وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز از
سوی برخی بخشها در کشور
به پژوهش به عنوان
مقولهای لوکس نگاه
میشود ،اظهار
داشت :این
در حالی است
که طبق شاخصهای
بینالمللی اگرچه در زمینه
فناوریهای بخش کشاورزی
در رتبه  76دنیا هستیم ولی از لحاظ
اثرگذاری و برگشت محصول ،رتبه
شانزدهم را در اختیار داریم؛
یعنی از لحاظ برگشت
سرمایه به ازای هزینه
اختصاص یافته به تحقیقات
این حوزه جزء بهترین کشورهای
دنیا هستیم .قصد داریم میزان خروجی
فناورانه پژوهشگاه را باالتر ببریم.
حسینی سالکده طرح خودکفایی تولید غده بذری
عاری از ویروس ارقام مختلف سیبزمینی با فناوری
کشتبافت و طرح تولید نهال سیب مالینگ را از جمله
طرحهای تحقیقاتی با اثرگذاری اقتصادی باال عنوان کرد و گفت:
با تولید و واگذاری دانش فنی غده بذری عاری از ویروس سیبزمینی در
پژوهشگاه و واگذاری رایگان دانش فنی آن به  25شرکت دانشبنیان کشور
در زمینه تامین این بذر به خودکفایی رسیده که تنها تا سال  1394بالغ بر 29
میلیون دالر صرفهجویی ارزی برای کشور به همراه داشته است .با اجرای
طرح تولید نهال سیب مالینگ و واگذاری آن به  9شرکت خصوصی72 ،
میلیارد تومان از محل افزایش تولید ،عاید کشور میشود.
وی در ادامه با اشاره به چالشهای جدی ناشی از کمبود فزاینده آب
و گسترش خشکسالی اظهار داشت :با توجه به افزایش جمعیت دنیا
و کاهش منابع ،میزان تولیدات کشاورزی باید با آهنگی قابل توجه
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افزایش یابد و این در حالی است که تغییرات اقلیمی هم شرایط تولید
را روز به روز دشوارتر میکند .در این وضعیت چارهای جز استفاده از
فناوریهای نوین که مهمترین آنها انتقال ژن است ،نداریم.
حسینی سالکده با بیان این که تراریزش به عنوان یکی از موثرترین
و مناسبترین روشهای اصالح ژنتیکی در عرصه کشاورزی جهانی
مورد توجه قرار دارد ،اظهار داشت :بررسی بازار جهانی بیوتکنولوژی
کشاورزی نشان میدهد در سال  2017بازار جهانی بذر تراریخته به
بیش از  20میلیارد دالر رسیده که به دلیل مشکالت موجود ،متاسفانه
سهم ما از این بازار کالن ،صفر است.
دکتر خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم با
ابراز تاسف از زیانهای سنگین ناشی از فضاسازیها و مانع تراشیهای
غیرعلمی علیه توسعه فناوریهای زیستی و تولید محصوالت تراریخته
در کشور اظهار داشت :تا چند سال پیش با وجود همه محدودیتهای
سختافزاری و عدم دسترسی به تجهیزات پیشرفته ،شرایط بسیار
خوب و دلگرم کنندهای از لحاظ نرمافزاری و وجود نیروی انسانی
متخصص در زمینه مهندسی ژنتیک کشاورزی داشتیم.
وی افزود :متاسفانه با فضاسازیهای منفی که در چند سال اخیر و بعد از
اعالم تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور علیه این فناوری آغاز شده
دیگر کمتر دانشجویی مایل به فعالیت در حوزه انتقال ژن است .جای تاسف
است که در حالی که کشورهای غربی هر روز بیش از گذشته در مقابل
مراودات علمی بینالمللی محققان ایرانی و انتقال دانش روز این حوزه
به ایران سنگاندازی میکنند عدهای نیز در داخل کشور با طرح مطالب
غیرعلمی و ادعاهای خالف واقع در زمینه محصوالت تراریخته در محروم
کردن کشور از این فناوریهای راهبردی به کمک آنها آمدهاند.
وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون تولید و مصرف محصوالت
تراریخته در آمریکا ،اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه علی رغم ادعاها و فضاسازیهای غیرواقعی برخی در داخل
کشور خاطرنشان کرد :خسارات ناشی از محروم کردن کشور از این
فناوریها که با سرعتی چشمگیر در جهان ،در حال رشد هستند به
هیچ وجه قابل جبران نیست که امیدواریم با روشنگریهایی که در
سطح مجلس و مسئوالن میشود ،عقب ماندگیها و زیانهای ناشی
از این شرایط در کشور پایان یابد .در این زمینه آمادگی داریم که
هرگونه نگرانی و ابهامی که در مورد این فناوریها مطرح است ،پاسخ
دهیم و نیازمند راهنمایی مراجع و نهادهای ذیربط که دغدغههایی
در زمینه مراودات بینالمللی و ارتباط با مراکز علمی بینالمللی دارند،
هستیم چرا که انتقال دانش و فناوریهای نوین به کشور بدون ارتباط
با مراکز علمی و پژوهشی خارجی میسر نیست.
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با حضور اساتید داخلی و خارجی

نخستین کارگاه آموزشی بیناملللی کاربرد فنوتایپینگ گیاهی
کشور برگزار شد

کارگاه آموزشی بینالمللی «کاربرد فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت
و کارآیی باال در فیزیولوژی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی» که نخستین
رخداد بینالمللی در این سطح در کشور محسوب میشود ،به مدت
دو روز 15 ،و  16اردیبهشت ماه  97در پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،برگزاری این کارگاه آموزشی با
همکاری جمعی از دانشمندان تراز اول جهان از موسسه تحقیقات
علوم گیاهیِ پژوهشگاه علوم زیستی و زمینی واقع در مجموعه
تحقیقاتی یولیش آلمان ،مجموعه تحقیقاتی فنومیکس گیاهی در
استرالیا و جمعی از مدرسان داخلی صورت میگیرد.
در نخستین روز این کارگاه آموزشی ،آخرین فناوریها و روشهای

روز دنیا در حوزه فنوتایپینگ و فنومیکس گیاهی ،معرفی شد و
شرکتکنندگان در این کارگاه با روشهای نوین فنوتایپینگ گیاهی
در مراکز تحقیقاتی و پیشرفته دنیا و کاربردهای گوناگون آنها در
فیزیولوژی گیاهی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی آشنا شدند .همچنین
مدرسان داخلی و خارجی در این کارگاه آموزشی ،فناوریهای روز
دنیا و آخرین دستاوردها و تجربیات خود را در حوزه فنوتایپینگ
گیاهی و تصویربرداری گرمایی و طیف نگاری با شرکت کنندگان ارائه
کردند .شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی نیز فرصت یافتند تا با
روشهای نوین فنوتایپینگ مستمر و غیر تخریبی برای ثبت دادههای
مرفولوژیک و فیزیولوژیک در ریشه ،بذر و اندام هوایی در مطالعات
فیزیولوژی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی آشنا شوند.
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• دکتـر ناخـدا :اهمیـت اسـتفاده از فناوریهـای
نویـن در پیشـبرد اهـداف پژوهشـی موسسـات
تحقیقـات کشـاورزی
در همین رابطه ،دکتر بابک ناخدا،
عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی
و مدیراین کارگاه
آموزشی

بینالمللی در تبیین
اهمیت برگزاری این کارگاه
گفت :امروزه ،استفاده از فناوری در
بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی
شهروندان امری اجتنابناپذیر است .از طرف دیگر
با توسعه فناوریها و سیستمهای خودکار ژنوتایپینگ
گیاهی که امکان ارزیابی ژنومهای گیاهی در کسری از ثانیه
را فراهم کرده ،بررسی توالیهای ژنوم موجودات ،با دقت و سرعت
باال و هزینه بسیار پایین صورت میگیرد .در این میان برای برقراری
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ارتباط بین توالیهای ژنتیکی شناخته شده و رمزهای ماده توارثی و یا
ژنها با بروز صفات فنوتیپی یا در واقع کشف نقش و عملکرد ژنها
در تولید صفات مختلف ،نیاز به اطالعات فنوتیپی و مرفولوژیک و
فیزیولوژیک با دقت و سرعت باال به شدت احساس میشود.
وی افـزود :متاسـفانه تاکنـون ارزیابیهای مرفولوژیـک و فیزیولوژیک
گیاهـی در محیطهـای کنترلشـده یا در شـرایط مزرعهای بـا ابزارهای
اندازهگیـری مختلـف و بـا سـرعت بسـیار کمـی صـورت میگرفـت که
ایـن موضـوع بـا توجـه بـه ماهیـت صفـات و تیمارهـای اعمال شـده،
خطاهـای فراوانـی را در اندازهگیـری صفـات باعث می شـد؛ به طوری
کـه عمدتـا نتیجهگیریهـا را بـا خطاهـای چشـمگیری مواجـه کـرده و
هزینههای هنگفتی را به دانشـگاهها و موسسـات پژوهشـی تحمیل
میکـرد .ایـن موضـوع هنگامـی کـه تعـداد ژنوتیپها یـا ارقام
گیاهـی افزایـش مییافـت و یا در مـورد جمعیتهایی با
تعـداد افـراد زیـاد و یا در شـرایط سـخت محیطی
و بـه خصـوص در مورد مطالعات ریشـه ،به
مراتب شـدیدتر بود.
ناخدا خاطرنشان کرد :امروزه استفاده از
فناوریهای مختلف طیف سنجی ،انواع دوربینهای
مادون قرمز و حرارتی ،امواج ماکروویو ،لیزر ،رادارها،MRI ،
آنالیز تصویر ،سنجش از راه دور و فناوری پرندههای بدون سرنشین
یا پهبادها و کوادکوپترها به کمک کشاورزی آمده و با استفاده از
این فناوریها میتوان روند رشد و تکامل گیاه را به طور پیوسته و
بدون تخریب ،رصد کرده و بسیاری صفات گیاهی را در محیطهای
گلخانهای و یا مزرعه و در مورد تعداد زیادی گیاه ،با دقت بسیار باال
و تکرارپذیری فراوان در هر ساعت از شبانه روز در مدت زمان بسیار
کوتاهی انجام داد.
وی در ادامـه بـا اشـاره به تغییرات اقلیمی که بحـران آب و بروز انواع
تنشهـای زیسـتی و غیـر زیسـتی را در کشـور در پـی داشـته اسـت،
تولیـد واریتههـای زراعـی با تـوان تولیـد باالتر و متحمل بـه تنشهای
محیطـی را ضـروری خوانـد و گفـت :با توجـه به پتانسـیلهای موجود
در کشـور و شـرایط اقلیمی خاص ایران ،طی سـالیان گذشـته از جمله
وقـوع خشکسـالیهای وسـیع ،ضـروری اسـت تـا ارزیابیهـای گیاهی
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بـرای تحمـل تنشهـای محیطی به خصوص گرما ،خشـکی و شـوری در
محیطهـای کنترلشـده و شـرایط مزرعـهای بـا دقت و سـرعت بسـیار
باالتـری صـورت گیـرد .در ایـن راسـتا اسـتفاده از تجـارب دانشـمندان
برجسـته جهانـی در زمینـه ایـن فناوریهـای جدیـد ،مـی توانـد بـه
پیشـبرد اهـداف پژوهشـی موسسـات تحقیقـات کشـاورزی کشـور
کمـک شـایانی کـرده و بـا افزایـش دقـت و بهـرهوری از هزینههـای
نیـروی انسـانی و اعتبـارات پژوهشـی الزم بکاهد.
گفتنـی اسـت مدرسـان خارجـی کارگاه آموزشـی«کاربرد فنوتایپینـگ
گیاهـی پربـازده ،بـا دقـت و کارآیی بـاال در فیزیولوژی ،اصلاح نباتات
و بیوتکنولوژی» ،پروفسـور اولریش شـور ،رئیس موسسـه علوم گیاهی
در پژوهشـگاه علـوم زیسـتی و علـوم زمینـی در مجموعـه تحقیقاتـی
یولیـش آلمـان ،دکتـر رولنـد پیروشـکا ،محقـق ارشـد موسسـه علـوم
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گیاهـی یولیـش و از مدیـران شـبکه بینالمللـی و اروپایـی فنوتایپینگ
گیاهـی ،دکتـر اونـو مولـر ،مسـئول فنوتایپینـگ مزرعـه ای مجموعـه
یولیـش و دکتـر خاویـر سـیرائولت ،مدیـر مرکـز فنومیکـس گیاهـی بـا
وضـوح بـاال در کانبرا اسـترالیا هسـتند.
همچنیـن دکتـر علـی اکبـر نـوروزی ،دانشـیار پژوهشـی ،معـاون
برنامهریـزی و توسـعه نیـروی انسـانی و رئیـس بخـش تحقیقـات
مدیریـت آبخیز پژوهشـکده حفاظـت خاک و آبخیزداری کشـور ،دکتر
عبدالنبـی کالهچـی ،متخصـص هیدرولـوژی و اسـتادیار پژوهشـکده
حفاظـت خـاک و آبخیـزداری کشـور و دکتـر بابک ناخـدا ،رئیس بخش
تحقیقاتـی فیزیولـوژی مولکولی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و
مدیـر برگـزاری و هماهنگکننده کارگاه از دیگر مدرسـان و سـخنرانان
ایـن کارگاه آموزشـی بینالمللـی دو روزه هسـتند.
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بازدید رئیس و مدیران موسسه تحقیقات علوم گیاهی
یولیش آملان از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
رئیس موسسه علوم گیاهی پژوهشگاه علوم
زیستی و علوم زمینی مجموعه تحقیقاتی
یولیش و دو تن از مدیران و محققان
ارشد این موسسه تحقیقاتی
آلمانی 16 ،اردیبهشتماه
 ،97در دومین روز از
برگزاری کارگاه آموزشی
«کاربرد فنوتایپینگ گیاهی
پربازده با دقت و کارآیی باال در
فیزیولوژی ،اصالح نباتات
بیوتکنولوژی»
و
طی بازدید از
پژوهشگاه

بیوتکنولوژی
کشاورزی ضمن
زمینههای
بررسی
همکاری با پژوهشگاه بر
گسترش تعامالت علمی و پژوهشی
مشترک تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،پروفسور
اولریش شور ،رئیس موسسه علوم گیاهی مجموعه
تحقیقاتی یولیش آلمان ،دکتر رولند پیروشکا ،محقق
ارشد موسسه و از مدیران شبکه بینالمللی و اروپایی فنوتایپینگ
گیاهی و دکتر اونو مولر ،مسئول فنوتایپینگ مزرعهای مجموعه یولیش
از بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه ،بازدید و از نزدیک با
فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی
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کشاورزی کشور آشنا شدند.
این هیات برجسته علمی آلمانی به منظور شرکت و سخنرانی در
کارگاه آموزشی بینالمللی «کاربرد فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت
و کارآیی باال در فیزیولوژی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی» به ایران
آمدهاند که به عنوان نخستین رخداد بینالمللی در این سطح در
کشور طی روزهای پانزدهم و شانزدهم اردیبهشتماه سال جاری در
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد .دیگر مدرس خارجی این
کارگاه آموزشی ،دکتر خاویر سیرائولت ،مدیر مرکز فنومیکس گیاهی
با وضوح باال در کانبرا استرالیا بود که بعدازظهر یکشنبه  -دومین روز
کارگاه  -از طریق ویدئو کنفرانس سخنرانی خود را ایراد کرد.
دکتر علی اکبر نوروزی ،دانشیار پژوهشی ،معاون برنامهریزی و توسعه
نیروی انسانی و رئیس بخش تحقیقات مدیریت آبخیز پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ،دکتر عبدالنبی کالهچی ،متخصص
هیدرولوژی و استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
و دکتر بابک ناخدا ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی از دیگر مدرسان و سخنرانان این کارگاه آموزشی بینالمللی
بودند.
در این کارگاه آموزشی ،آخرین فناوریها و روشهای روز دنیا در
حوزه فنوتایپینگ و فنومیکس گیاهی ،معرفی شد و شرکتکنندگان
با روشهای نوین فنوتایپینگ گیاهی در مراکز تحقیقاتی و پیشرفته
دنیا و کاربردهای گوناگون آنها در فیزیولوژی گیاهی ،اصالح نباتات و
بیوتکنولوژی آشنا شدند.
گفتنی است پروفسور اولریش شور ،رئیس موسسه علوم گیاهی در
پژوهشگاه علوم زیستی و علوم زمینی در مجموعه تحقیقاتی یولیش
آلمان از معدود دانشمندان و محققان برجسته جهان و دارای تجربیات
علمی و پژوهشی و عملیاتی بسیار ارزندهای در حوزه فنوتایپینگ
گیاهی است .تحقیقات وی و همکارانش در موسسه تحقیقات علوم
گیاهی در مجموعه موسسه تحقیقاتی یولیش در آلمان ،این مجموعه
را به یکی از قطب های علمی جهان در حوزه فنوتایپینگ گیاهی با
دقت و کارایی باال تبدیل کرده و شرکت های فناوری متعددی در این
حوزه با کمک این مرکز و با همکاری فارغ التحصیالن این مجموعه
علمی شکل گرفته است.
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پروفسور شور که عضو هیات اجرایی پالتفرم فناوری اروپا -گیاهان
برای آینده است ،به مدت شش سال نیز نایب رئیس سازمان علوم
گیاهی اروپا ( )EPSOبوده و هدایت تعداد زیادی پروژههای
بزرگ ملی و بین المللی مانند مرکز علوم اقتصاد زیستی (،)BioSC
شبکه فنوتایپینگ گیاهی اروپا ( ،)EPPNشبکه فنوتایپینگ گیاهی
آلمان ( )DPPNو شبکه بینالمللی فنوتایپینگ گیاهی ( )IPPNرا
برعهده داشته است .عنوان سخنرانی دکتر شور در این کارگاه "An
 "Introduction to Forschungszentrum Julichبود.
پروفسور شور در این کارگاه آموزشی ابتدا به معرفی مجموعه
تحقیقاتی یولیش و دستاوردها و توانمندیهای این مرکز پژوهشی
معتبر و موسسات آن از جمله موسسه تحقیقات علوم گیاهی پرداخت.
دکتر رولند پیروشکا هم که از مدیران شبکه بینالمللی و اروپایی
فنوتایپینگ گیاهی است ،در زمینه مطالعات فیزیولوژی گیاهی
و بررسی واکنش گیاه در شرایط متغیر محیطی و همچنین تفاوت
عکسالعمل گیاه در محیطهای کنترلشده و مزرعه به خصوص
در زمینه صفات مرتبط با جریان آب و کربن فعالیت دارد .توسعه
روشهای نوین فنوتایپینگ گیاهی با کارآیی باال برای مطالعه صفات
مختلف در شرایط مزرعه و کنترل شده در سطح تک گیاه و کنوپی از
دیگر زمینههای تحقیقاتی دکتر پیروشکا است.
عنوان سخنرانی دکتر پیروشکا در کارگاه آموزشی بینالمللی "کاربرد
فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت و کارآیی باال در فیزیولوژی،
اصالح نباتات و بیوتکنولوژی “Integrating plant phenotyping
 ”communityبود.
دکتر اونو مولر نیز یکی دیگر از محققان ارشد و مسئول فنوتایپینگ
مزرعهای در موسسه تحقیقات علوم گیاهی مجموعه یولیش آلمان
است که عمدتا در زمینه تغییرات اقلیمی و نقش غلظت گاز کربنیک
در رشد و تولیدات گیاهی مطالعه میکند .مطالعات دکتر مولر بر
روشهای نوین فنوتایپینگ برای اندازهگیریهای فیزیولوژیک و
مرفولوژیک ،فتوسنتز و سطح برگ و فلئورسانس کلروفیل از سطح
کلروپالستهای گیاهی تا سطح ماهواره به صورت غیرتخریبی در
مزرعه و شرایط کنترلشده ،متمرکز است .چالشهای فتوسنتز در
شرایط مختلف محیطی از دیگر زمینههای تحقیقاتی مولر است.
عنوان سخنرانی وی در کارگاه آموزشی بینالمللی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه فنوتایپینگ گیاهی “Field
phenotyping- quantifying plant traits for crops where they
 ”grow today and in the futureبود.

بهار 139۷

دکتر خاویر سیرائولت ،دیگر مدرس کارگاه آموزشی بینالمللی «کاربرد
فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت و کارآیی باال در
فیزیولوژی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی» هم
که مدیر مرکز فنومیکس گیاهی با وضوح
باالی موسسه تحقیقات گیاهی استرالیا
( )CSIROاست ،عالوه بر
مسئولیتهای اداری به عنوان
فیزیولوژیست
یک
و محقق اصالح
نباتات در زمینه
تنگناهای تولید و
عوامل محدودکننده و
تنظیمکننده فتوسنتز و چگونگی
تاثیر آنها بر رشد ،کارایی و
تولید گیاه نیز تحقیق
میکند .وی از سال
 2015به عنوان
نایب رئیس
شبکه

بینالمللی
فنوتایپینگ
گیاهی انتخاب شده
است.
دکتر خاویر سیرائولت در این
کارگاه از طریق ویدئو کنفرانس
شرکت و سخنرانی خود را تحت عنوان
"New Frontiers in High-throughput
 "plant phenotypingارائه نمود.
همچنین در این کارگاه آموزشی دکتر علی اکبر نوروزی
و دکتر عبدالنبی کالهچی از اعضای هیات علمی پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری نیز سخنرانی خود را در زمینه کاربرد
فناوریهای ماهوارهای ،رادار و سنجش از راه دور برای برای
17

| ABRII Institute

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

ارزیابیهای مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارائه دادند.
دکتر ناخدا مدیر برگزاری و هماهنگ کننده این کارگاه نیز در
سخنرانیهای خود به تحقیقات و فعالیتهای فنوتایپینگ گیاهی در
ایران و روشهای رایج فنوتایپینگ گیاهی در پروژههای تحقیقاتی
و مشکالت مبتالبه آنها اشاره و روشهای ساده و کاربردی برای
اندازهگیریهای مزرعهای در فیزیولوژی گیاهی و اصالح نباتات را برای
شرکتکنندگان در کارگاه تشریح نمود.

گفتنی است در دومین روز کارگاه آموزشی بینالمللی «کاربرد
فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت و کارآیی باال در فیزیولوژی ،اصالح
نباتات و بیوتکنولوژی» که به همت بخش تحقیقات فیزیولوژی
مولکولی و با مدیریت و هماهنگی دکتر بابک ناخدا و با همکاری
اداره همکاریهای علمی و بین المللی پژوهشگاه بیوتکنوژی
کشاورزی برگزار شد ،طی مراسمی از اساتید ایرانی و خارجی این
کارگاه با اعطای هدایایی تقدیر شد.

در بازدید از پژوهشگاه صورت گرفت:

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
تعـدادی از اسـاتید و اعضـای هیـات علمـی دانشـکده علـوم و
فناوریهـای زیسـتی دانشـگاه شـهید بهشـتی 24 ،اردیبهشـتماه
 ،97ضمـن بازدیـد از بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در نشسـت صمیامنـه ،دربـاره شـیوههای
تعامـل دوسـویه بیـن دانشـگاه و پژوهشـگاه بـه منظـور انعقـاد
تفاهمنامـه همـکاری مشترک بحـث و تبادل نظر کردنـد .این بازدید،
پیـرو بازدیـد اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه از دانشـگاه شـهید
بهشـتی در سـال گذشـته صـورت گرفـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در ایـن بازدیـد کـه دکتر
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عبـاس سـعیدی معـاون پژوهشـی دانشـکده علـوم و فناوریهـای
زیسـتی دانشـگاه شـهید بهشـتی و جمعـی از اعضـای هیـات علمـی
ایـن دانشـگاه حضـور داشـتند ،دکرت نیراعظـم خوشخلقسـیام ،رئیس
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی از تدویـن تفاهمنامـه همـکاری
مشترک بیـن دانشـگاه شـهید بهشـتی و پژوهشـگاه خبر داد.
وی همچنیـن بـا ترشیـح تاریخچـه تاسـیس پژوهشـگاه از سـال  78تـا
کنـون اظهـار داشـت :تبدیـل پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی
بـه پژوهشـگاه در سـال  96و راهانـدازی چهـار پژوهشـکده تابعـه
شـامل پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی تربیـز ،پژوهشـکده
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بیوتکنولـوژی جانـوری رشـت ،پژوهشـکده متابولیتهـای ثانویـه
اصفهـان و پژوهشـکده بیوتکنولـوژی و مهندسـی ژنتیـک کـرج و نیز
مدیریت بیوتکنولوژی کشـاورزی در مشـهد طی سـال های گذشـته از
جملـه اقدامـات انجامشـده طـی سـالهای گذشـته به شمار مـیرود.
سـپس دکرت سیدقاسـم حسینی سـالکده ،معاون پژوهشـی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشـاورزی ،با معرفی شـش بخش تحقیقاتی پژوهشـگاه
شـامل کشـتبافت و سـلول ،مهندسـی ژنتیـک ،بیوتکنولـوژی
میکروبـی ،نانوتکنولـوژی کشـاورزی ،فیزیولـوژی مولکولی و زیسـت
شناسـی سـامانهها ،بـه ترشیـح فعالیتهـا و پروژههـای اجراشـده
و در حـال اجـرا پرداخـت و گفـت :پژوهشـگاه بـرای چهـار چالـش
تنـش محیطـی ،کاهـش هزینههـای تولیـد ،افزایـش کمیـت و کیفیـت
محصـوالت و آلودگیهـای محیـط زیسـت ،پـروژه تعریـف میکنـد.
وی با اشاره به مشکالت کمبود آب و اشتغالزایی در کشور خاطرنشان
کرد :یکی از اولویتهای ما ،تعریف پروژهها برای رفع معضالت
بحران آب و دیگر اولویت ما ،اشتغالزایی از طریق کارهای فناوری
مبنا و ایجاد رشکتهای دانشبنیان است که در این رابطه پروژههای
پژوهشگاه قادرند فناوری و محصول را به بخش خصوصی انتقال
دهند و یا به ایجاد رشکتهای دانشبنیان کمک منایند.
معاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی اظهار داشـت:
با توجه به افزایش جمعیت ،یکی از اهداف وزارت جهاد کشـاورزی،
افزایـش محصـول اسـت امـا فناوریهای موجـود ،با اهـداف مطلوب
فاصلـه دارنـد و تغییـرات آب و هوایـی نیـز به این شـکاف میافزاید.
مـا موظـف هسـتیم از فناوریهـا برای پر کـردن خالهـای موجود در
حـوزه تامیـن غـذا و امنیت غذایی بهـره بربیم.
وی بخـش انتقـال ژن را یکـی از بخشهـای مهـم پژوهشـگاه عنـوان
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و ترصیـح کـرد :بـا توجـه بـه اینکـه عمدهتریـن نقـش بیوتکنولـوژی
کشـاورزی در بـازار جهانـی ،محصـوالت تراریختـه اسـت و اگـر آن
را حـذف کنیـم عملا خـود را از بـازار بیوتکنولـوژی دنیـا ،حـذف
کردهایـم ،برخـورداری از ایـن فنـاوری بـرای حل چالشهای کشـور و
نیـز داشتن سـهمی از بازار بیـش از  20میلیـارد دالری بذر محصوالت
تراریختـه رضوری بـه نظـر میرسـد.
حسـینی بـا اشـاره بـه تحقیقـات انجـام شـده بـر روی محصـوالت
تراریختـه در کشـور گفـت :در حالـی کـه اکنـون بیـش از  180میلیون
هکتـار در دنیـا زیـر کشـت محصـوالت تراریخته اسـت امـا در ایران،
کشـت محصـوالت تراریختـه را نداریـم.
معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در بخـش
دیگـری از اظهاراتـش از پروژههـای تجاریشـده یـا در حـال
تجاریسـازی پژوهشـگاه سـخن گفت و اظهار داشـت :دانش فنی در
زمینههـای تولیـد شـیر تخمیری فراسـودمند پروبیوتیک ،سـالیکورنیا،
تولیـد نهالهـای ارقـام تجـاری خرمـا بـا اسـتفاده از روش جنین زائی
غیرجنسـی ،تولیـد نانوبیوسـیلیکا از کلـش و سـبوس برنـج ،تولیـد
الینهـای والدینـی بـذور هیربیـد ،ساملسـازی و تکثیـر انبـوه ارقـام و
پایههـای سـیب ،تولیـد پروبیوتیکهـای بومـی و اختصاصـی طیـور،
تولیـد سـیبزمینی تراریختـه مقـاوم بـه آفـت بیـد سـیبزمینی بـا
بیـش از  29میلیـون دالر رصفـه جویـی ارزی ،تولیـد پروبیوتیکهـای
بومـی و اختصاصـی طیـور از جملـه از فناوریهـای آمـاده واگـذاری
پژوهشـگاه محسـوب مـی شـود.
وی افـزود :همچنیـن پروژههایـی در زمینـه گیاهـان جایگزیـن در
حـوزه اصلاح مولکولـی و فیزیولـوژی در حـال انجـام اسـت کـه بـر
روی گیاهانـی ماننـد ارزن و سـورگوم بـه عنوان جایگزیـن ذرت برای
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مناطقـی کـه مشـکل آب وجـود دارد ،کار میشـود .همچنیـن برنامـه
جامعـی در همیـن زمینـه بـا دانشـگاه کرمـان در حـال اجراسـت و از
همکاریهـای مثـال زدنـی محسـوب مـی شـود و ارقامـی کـه کسـب
شـده ،در آینـده نزدیـک ثبـت خواهد شـد.
حسـینی افتتـاح سـاختامن جدیـد پژوهشـگاه در آینـده نزدیـک،
راهانـدازی سـایت بانـک میکروبـی ،مرکـز بیوانفورماتیـک ،افتتـاح
مرکز رشـد بیوتکنولوژی کشـاورزی در رشـت ،راهاندازی وب سـایت
هـای مختلـف بـرای اطالعرسـانی ،رشـد سـهم مقـاالت خصوصـا
مقـاالت  Q1و مقـاالت بـا رضیـب تاثیـر بـاال را از دیگـر اقدامـات
زیرسـاختی پژوهشـگاه برشـمرد.
وی با ترشیح چشمانداز پژوهشگاه در حوزههای مختلف گفت :تا
سال  1400مصمم هستیم حداقل نزدیک  200مقاله Q1داشته باشیم
و  40الین 40 ،محصول قابل تجاری 47 ،دانش فنی 15 ،دستورالعمل
ترویجی و باالی  200گونه جدید میکروبی را به ثبت برسانیم.
وی ترصیـح کـرد :مـا اولیـن موسسـه وزارت جهاد کشـاورزی و شـاید
اولیـن موسسـه پژوهشـی کشـور هسـتیم کـه پروژههـای مـا هامنند
بخـش خصوصـی امکانسـنجی میشـوند و بـر همیـن اسـاس قائـم
مقـام معاونـت فنـاوری در پژوهشـگاه تشـکیل شـد و امسـال هـم
کنترل پـروژه را نیـز ماننـد بخـش خصوصـی راهانـدازی میکنیـم تـا
فاصلـه بیـن اهـداف تعیینشـده و میـزان تحقـق آن را کاهـش دهیم.
در این نشسـت ،همچنین دکرت سـعیدی ،معاون پژوهشـی دانشـکده
معـاون پژوهشـی دانشـکده علـوم و فناوریهـای زیسـتی دانشـگاه
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شـهید بهشـتی ضمـن تقدیـر از پژوهشـگاه بـرای ایجـاد زمینههـای
همـکاری و برگـزاری جلسـه مشترک کـه قبلا در دانشـگاه شـهید
بهشـتی نیـز برگـزار شـده بـود ،گفـت :دانشـگاه عمدتـا وظایـف
آموزشـی دارد و هرچنـد سـخن از دانشـگاه بـه عنـوان نسـل چهـارم
اسـت امـا هنـوز ابـزار الزم در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.
وی افزود :در عین حال گروه سلولی مولکولی و نانو با برخورداری از
نیروی انسانی جدید در دانشگاه شهید بهشتی تکمیل شد و امیدواریم
در برخی موضوعات مرتبط با بیوتکنولوژی ورود جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با بسرت ایجادشده ،امکان تعریف پروژهها و طرحهای
مشرتک را داریم ،ترصیح کرد :در تفاهمنامهای که منعقد خواهد شد
باید به این سمت برویم که اگر خروجی ما منجر به یک محصول شد
به سمت ایجاد رشکت دانشبنیان برویم و دانشگاه و پژوهشگاه ،هر
دو ،از منافع آن بهرهمند شوند .اینها ابزاری است که میتواند مفهوم
دانشگاه به عنوان نسل چهارم را محقق سازد.
سـعیدی گفـت :گـروه بیوتکنولـوژی دانشـکده مهندسـی انـرژی و
فناوریهای نوین شـهید بهشـتی با دانشـکده علوم زیسـتی ،مشترک
شـده اسـت کـه اولیـن الگـو در ایـن عرصـه اسـت امـا مهمتـر از ایـن
ادغـام ،خروجـی محصولمحـور آن اسـت.
بعد از برگزاری این نشسـت ،اسـاتید و اعضای هیات علمی دانشـگاه
شـهید بهشـتی از آزمایشـگاهها و بخشهـای تحقیقاتـی بازدیـد و
روسـای بخشهـا یـا اعضـای هیـات علمی هـر بخش ،توضیحـات الزم
را بـه بازدیدکننـدگان ارائـه کردند.
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واکنش مثبت رسانههای منتقد به محصوالت تراریخته
در سالهای اخیر با توجه به افزایش جمعیت جهان ،یکی از بزرگترین
چالشها در دنیا ،تامین غذا و امنیت آن است .لذا یکی از پاسخها
به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعه جهانی ،استفاده از روشهای
مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته است با این وجود
منتقدان این محصوالت ،سهوا یا عمدا ،با استفاده از روشهای فناوری
هراسی ،نگرانیهایی را در الیههای مختلف جامعه نسبت به استفاده
از محصوالت تراریخته در کشور ایجاد کردهاند .این در حالی است که
علیرغم توانایی تولید محصوالت تراریخته در داخل کشور ،همچنان
واردات این محصوالت انجام میشود .نکته جالب توجه اینکه اکنون
محصوالت تراریخته سهم باالیی از بازار جهانی را به خود اختصاص
دادهاند و استفاده از تراریختهها در بسیاری از کشورها رواج دارد و
شواهدی مبنی بر تایید مرض بودن این محصوالت ،اثبات نشده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این میان ،برخی رسانههای
داخلی که طی سالهای اخیر ،به انتشار نگرانیها و دغدغههای
ناشی از مرصف محصوالت تراریخته مبادرت میکردند ،اخیرا در
همگامی با تحقیقات علمی و اظهارات متخصصان حوزه بیوتکنولوژی
کشاورزی ،از فواید محصوالت تراریخته سخن گفته اند و در اقدامی
کمسابقه نظرات مثبت در این حوزه را نیز بازتاب دادهاند که قابل
توجه است.
همزمان با برگزاری سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره
ملی ژنتیک ایران با حضور متخصصان و محققان برجسته در حوزه
ژنتیک و ارائه دستاوردها و یافتهها درباره محصوالت تراریخته
توسط این صاحبنظران ،بار دیگر این موضوع ،بازتاب گسرتدهای در
تیرتهای رسانهها داشت که در این میان واکنشهای مثبت نسبت به
این موضوع حتی از سوی رسانههای منتقد محصوالت تراریخته قابل
مشاهده است.
عناوین برخی از تیرتها درباره محصوالت تراریخته طی روزها و
هفتههای اخیر (اردیبهشتماه  )97عبارتند از:
• تولید محصوالت تراریخته به نفع سالمت مردم و اقتصاد کشور
است
• تراریختهها حافظ سالمت انسان و محیط زیست هستند
• مبحث محصوالت تراریخته از ریل علمی خارج شده است

• تراریختهها برای سالمتی خطری ندارند
• محافل خودرس ،امنیت روانی مردم در حوزه سالمت غذا را هدف
گرفتهاند
• رسانه ملی از رویکرد سیاسی در حوزه تراریخته اجتناب کند
• سویا و محصوالت دامی تراریخته وارد کشور میشود
• حذف یک فناوری براساس حدس و گامن ،عاقالنه نیست
• محصوالت تراریخته وارداتی فقط برای مرصف دام بوده است
• تاکید بر انجام آزمایشهای الزم بر روی محصوالت تراریخته
وارداتی به کشور
در همین رابطه خربگزاری تسنیم ،از جمله رسانههای منتقد
محصوالت تراریخته 21 ،اردیبهشتماه  97با اشاره به اظهارات رئیس
انجمن ژنتیک ایران قبل از برگزاری کنگره بیناملللی ژنتیک ( 23تا
 25اردیبهشتماه در سالن اجالس رسان) تیرت زد« :تولید محصوالت
تراریخته به نفع سالمت مردم و اقتصاد کشور است» اگرچه انتشار
این مطلب به معنای تغییر موضع این رسانه محسوب منیشود
اما جزء معدود دفعاتی است که درج مطلب مرتبط با تراریخته،
غیرمغرضانه صورت میگیرد.
عالوه بر خربگزاری تسنیم ،خربگزاری فارس نیز که غالبا مواضع
انتقادی درخصوص محصوالت تراریخته دارد 20 ،اردیبهشت ماه ،97
یک روز قبل از تسنیم ،همین خرب را به نقل از روابط عمومی انجمن
ژنتیک ایران با هامن تیرت یادشده در باال منترش کرده است .عالوه بر
آن ،خربگزاری فارس 24 ،اردیبهشتماه  ،97یک روز قبل از برگزاری
کنگره بیناملللی ژنتیک ایران ،به نقل از استاد دانشگاه تهران و
دبیر کنگره ژنتیک ،تیرت« :استاد دانشگاه تهران :مبحث محصوالت
تراریخته از ریل علمی خارج شد» را با مرشوح سخنان دکرت ابراهیمی
منترش کرده است که در پاراگراف نخست یا لید مطلب آمده است:
«استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مبحث تولید محصوالت تراریخته
در کشور ما از ریل علمی خارج شده است ،گفت :برخی افراد ناآگاه
این محصوالت ایمن را دشمن سالمتی انسانها معرفی کردهاند».
بسیاری دیگر از رسانهها نیز طی روزهای اخیر در نیمه دوم
اردیبهشتماه سال جاری ،و همزمان با برگزاری کنگره بیناملللی
ژنتیک ،تیرتهای مشابه با نگاه علمی و رویکرد منطقی به محصوالت
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تراریخته منترش کردهاند که می تواند باب تازهای در ارتقای آگاهی
در این زمینه و کاهش تدریجی فضاسازیها و فناوری هراسیها
درخصوص مهندسی ژنتیک و محصوالت تراریخته بگشاید.
• منت اخبار منترششده در خربگزاریهای فارس و تسنیم به نقل از
دکرت توالیی ،رئیس انجمن ژنتیک ایران با تیرت« :تولید محصوالت
تراریخته به نفع سالمت مردم و اقتصاد کشور است»
«رئیس انجمن ژنتیک ایران گفت :تولید محصوالت تراریخته عالوه
بر اینکه از لحاظ اقتصادی برای کشور بسیار مقرون است موجب
افزایش محصوالت کشاورزی باکیفیت میشود ،همچنین محصوالت
تراریخته نه تنها برای سالمت مرض نیست بلکه موجب میشود
محصوالت باکیفیتتر مرصف کنیم.
دکرت محمود توالیی ،رئیس انجمن ژنتیک ایران ،در آستانه برگزاری
سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران با
بیان اینکه محصوالت تراریخته مناسب اقتصاد و سالمت مردم کشور
است ،اظهار کرد :برش هزاران سال است که در حوزه کشاورزی تالش
میکند به محصوالت با کیفیت دست پیدا کند که روش اصالح نژاد
از جمله روشهای برش برای تولید اینگونه محصوالت بوده است.
وی با تاکید براینکه اصالح نژاد فرآوردههای کشاورزی در برههای از
زمان به صورت کالسیک و در برهه دیگر به صورت هستهای انجام
میشد ،افزود :هر سلول گیاهی دارای  30هزار ژن است که تعدادی
از ژنها عامل ویژگیهای ظاهری و مابقی عامل ویژگیهای رشد ،منو
و ...است که امروزه برش با ترکیب ژنهای مطلوب چند گیاه تالش
میکند به محصول مورد نظر دست پیدا کند .برای مثال یک گیاه
بنفشه دارای گلهای قرمز است اما گیاه بنفشه دیگر دارای گلهای
سفید است که برش برای تولید گیاه بنفشه با گلهای دارای رنگهای
ترکیبی ،ژنهای تولید رنگ را از این گیاهان جدا و سپس بعد از
ترکیب بنفشه چند رنگ را تولید میکند.
رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه به جداسازی ژن و انتقال
آن به محصول جدید ترانس ژنیک گفته میشود ،بیان کرد :این
مسئله در فرهنگستان به محصول تراریخته ترجمه شده است .کلمه
«تراریخته» ،نگرانیها را در افراد ایجاد کرده است به گونهای که
برخی با شنیدن آن تصور میکنند محصول دچار دستکاری ژنتیک
شده و مرصف آن عوارضی را برای سالمتی به همراه دارد.
به گزارش انجمن ژنتیک ایران ،توالیی افزود :در محصوالت تراریخته
رصفا ژنهای عامل برای تولید محصول باکیفیت جداسازی میشود و
هیچ گونه دستکاری در خاصیت و کاهش کیفیت آن انجام منیشود.
همچنین افراد باید بدانند برای تولید یک محصول تراریخته وزارت
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بهداشت ،سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی نظارت دارند تا یک
محصول با بازدهی باال ،با کیفیت و مطلوب به دست مردم برسد که هر
سازمان وظایف خود را در برابر انسان و محیط زیست انجام میدهد.
رئیس سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره ملی
انجمن ژنتیک ایران در ادامه با بیان اینکه عمده تعدادی
از کشورهای پیرشفته در زمینه تولید محصوالت
تراریخته فعال شدهاند ،عنوان کرد :بر اساس
نتایج بررسیهای انجام شده مرصف
محصوالت تراریخته نه تنها برای
سالمت مردم مرض نیست بلکه
موجب میشود انسان محصوالت
باکیفیتتر مرصف کند .برای مثال
برنجهایی در کشور وجود دارد که عطر و
طعم مناسب و مطبوعی دارد اما راندمان تولید
محصول باالیی ندارد و برنجهایی نیز موجود است که
عطر و طعمی ندارد اما راندمان تولید باال به ازای هر هکتار
کشت در مزرعه دارد با فرایندهای مهندسی ژنتیک ،امکان تلفیق
ژنهای موثر در عطر و طعم مراکز ژن عامل عطر و بو را از برنج
اول و افزودن آن به برنج گونه پرمحصول وجود داشته و ماحصل آن
دستیابی به گونه برنج معطر پربازده خواهد بود.
توالیی با توجه به مقرون به رصفه بودن تولید محصوالت تراریخته
گفت :برای مثال اساسا برنجهایی که در کشور ما تولید میشوند
دارای ریشه سطحی هستند و به همین خاطر بهصورت غرقابی
کشت میشوند و همین مسئله در رشایط کم آبی و
خشکسالی کشور یک مانع اساسی برای تولید است،
با روش مهندسی ژنتیک در کشورمان ،محصول
تراریختهای بدست آمده است که در آن با
تلفیق ژن از گیاه دارای ریشه عمقی ،گیاه برنجی
به دست آمده است که بینیاز از کشت غرقابی بوده
و با آب بسیار کمرتی قابل کشت میباشد .وجود دارد که
ریشه آن در خارج از خاک قرار دارد و کشاورز باید برای کشت
بهرت همواره ریشه را درون آب قرار دهد که این امر منابع آبی کشور
را تهدید میکند اکنون برخی مراکز ژن کیفیت مطلوب را از این نوع
برنج برداشت و نوع برنج دیگری که درون خاک رشد میکند اما
کیفیت مطلوب ندارد ترکیب و یک محصول باکیفیت را درون خاک
بدون نیاز به آب فراوان تولید میکند.
رئیس انجمن ژنتیک ایران با بیان اینکه محصوالت تراریخته در بازار
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اقتصاد کشاورزی جهان سهم  80درصدی دارد ،افزود :متاسفانه
بسیاری از مردم به دلیل نام تراریخته از مرصف این نوع محصوالت
امتناع میکنند و با تولید آن مخالف هستند در حالی بسیاری از
محصوالت وابسته به کشاورزی که از واردات میشود تراریخته
است.
رئیس سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره
ملی انجمن ژنتیک ایران در پایان با تاکید براینکه
از محصوالت تراریخته که
هرکدام
مراحل ارزیابی و تایید
در مراجع رسمی
کشور در ذیل
قانون

ایمنی
زیستی را
طی منایند ،قطعا
سالمت انسان را به
خطر منیاندازد ،گفت :هیچ
گونه دستکاری ژنتیکی یا تغییر
ژنتیکی در این محصوالت انجام
منیشود.
براساس این گزارش سومین کنگره بین املللی
و پانزدهمین کنگره ملی انجمن ژنتیک ایران  23تا
 25اردیبهشت ماه جاری در سالن اجالس رسان با حضور
اساتید ،اندیشمندان و اساتید برجسته داخلی و  30مهامن
خارجی از کشورهای آمریکا ،انگلیس ،ایتالیا ،سوئیس ،روسیه ،هند
و میهامنانی از کشورهای همسایه و منطقه برگزار میشود».
• منت خرب نقل شده از دکرت ابراهیمی استاد دانشگاه تهران در

بهار 139۷

خربگزاری فارس ( 24اردیبهشت ماه  )97با تیرت« :مبحث محصوالت
تراریخته از ریل علمی خارج شد»
«استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه مبحث تولید محصوالت تراریخته
در کشور ما از ریل علمی خارج شده است ،گفت :برخی افراد ناآگاه
این محصوالت ایمن را دشمن سالمتی انسان ها معرفی کردهاند.
به گزارش گروه سالمت خربگزاری فارس ،محسن ابراهیمی در
ارتباط با برگزاری سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره ملی
انجمن ژنتیک و گفت :این کنگره با حضور اساتید و اندیشمندان
برجسته داخلی و خارجی تا  25اردیبهشتماه سال جاری در سالن
هامیشهای رسان کشور در حال برگزاری است .وی افزود :در این
کنگره به مباحث مختلف ژنتیک انسانی ،حیوانی و گیاهی پرداخته
خواهد شد و جدیدترین دستاوردها در این حوزهها مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.
ابراهیمی در ادامه عدم توجه مسئوالن به تولید محصوالت تراریخته
را مهمترین معضل حوزه ژنتیک گیاهی دانست و گفت :متاسفانه
اخیرا افراد فاقد صالحیت تریبون در اختیار گرفتهاند و در
خصوص محصوالت تراریخته تبلیغات نادرست انجام
میدهند و آن را محصولی مرض برای سالمتی انسان ها
معرفی میکنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه بحث محصوالت تراریخته از ریل علمی
خارج شده است ،یادآور شد :اخیرا به قدری اطالعات نادرست و
غیرعلمی در خصوص محصوالت تراریخته در جامعه نرش پیدا کرده
است که متاسفانه این مبحث علمی به یک موضوع سیاسی تبدیل
شده است.
این استاد دانشگاه تهران با تاکید براینکه محصوالت تراریخته برای
سالمت انسان مرض نیست ،خاطرنشان کرد :تولید محصوالت اما
واردات آن را با هزینههای گزاف انجام میدهند .وی خاطرنشان
کرد :دانشمندان و اندیشمندان بسیاری تراریخته عالوه بر اینکه
هیچ زیانی برای سالمتی انسانها ندارد ،بلکه تولید آن موجب حفظ
محیط زیست نیز میشود.
دبیر اجرایی سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره ملی انجمن
ژنتیک ایران بیان کرد :متاسفانه در کشور ما برای تولید محصوالت
تراریخته مقاومت میشود اما این در حالی است که عمده محصوالت
کشاورزی وارداتی به کشور از جمله دانههای روغن به صورت
تراریخته تولید شدهاند بنابراین برای محققان داخلی علت این امر
مشخص نیست که چرا مسئوالن از تولید یک محصول با کیفیت
جلوگیری میکنند».
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ارائه سخرنانی دکرت پروین درباره گزارش رشکت در سومین
کنفرانس بیناملللی  IP SCHOLAR ASIA -2018در سنگاپور
سخنرانی دکتر محمدرضا پروین ،عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان ارائه گزارش شرکت در سومین
کنفرانس بینالمللی  IP SCHOLAR ASIA -2018یکشنبه 30
اردیبهشتماه  ،97با حضور جمعی از اعضای هیات علمی ،کارشناسان
و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکتر پروین با اشاره اینکه سومین
کنفرانس  IPSCHOLAR ASIAروزهای اول و دوم مارس 10( 2018
و  11اسفندماه  )96در سنگاپور برگزار شد ،اظهار داشت :این کنفرانس
از سوی مرکز تحقیقات کاربردی داراییهای فکری و حقوق در آسیا
با مشارکت سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی
در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور برگزار و مقاله اینجانب با
عنوان «زیست پذیرسازی حقوق ثبت اختراعات از طریق رویکردهای
میانرشتهای» در روز دوم این کنفرانس به عنوان اولین سخنران ارائه شد.
وی افزود :شرکتکنندگان و ارایهدهندگان مقاالت دارای طیف وسیعی
از اساتید حقوق مالکیت فکری از کشورهای آسیایی همچون مالزی،
هند ،اندونزی ،مغولستان ،ویتنام ،سنگاپور ،ایران ،تایوان ،چین ،ژاپن،
تایلند ،هنگکنگ و سایر کشورها همچون ایاالت متحده ،ایتالیا،
استرالیا ،انگلیس ،فرانسه و نمایندگان و مدیران سازمان جهانی مالکیت
فکری و سازمان تجارت جهانی بودند.
پروین با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این کنفرانس ،ارایه مقاالت
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معتبر مرتبط با حقوق مالکیت فکری در مرزهای علوم با تاکید بر
منطقه آسیا جهت بررسی ،تطبیق و تبادل تجربیات پیرامون هریک
از موضوعات  IPبا سایر کشورها بوده است ،گفت :در این کنفرانس،
پس از برگزاری پنل اصلی و ارایه مقاالت کلیدی پنلهای موازی با
موضوعاتی از قبیل پتنت ،حق بهنژادگری گیاهی ،دانش سنتی ،اسرار
تجاری ،منابع ژنتیک و  ...برگزار شد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین با اشاره
به مقاله ارائهشده توسط وی در این کنفرانس به عنوان تنها سخنران
ایرانی خاطرنشان کرد :مدتی است مباحثات متعددی بر روی قابلیت
ثبت مصادیقی نوین از اختراعات زیست فناوری صورت میپذیرد که
برخی از این مباحثات ناشی از تطابقپذیری سخت دستهای از مفاهیم
موجود در نظام حقوقی ثبت اختراعات است .وی افزود :اگرچه اساسا
خصایص ذاتی متفاوت اختراعات زیست فناوری با سایر اختراعات
سنتی ،قابلیت تطابقپذیری این قبیل اختراعات را با نظام حقوقی
ثبت اختراع دشوار میسازد ،لیکن زیستپذیری نظام ثبت اختراعات
از طریق ورود ناهمگون برخی از ویژگیهای خاص زیستی و نه
تطابقپذیری آن ویژگیها ،میتواند اصول و شالوده این نظام حقوقی
را نیز تضعیف نماید.
پروین با بیان اینکه مطالعه تطبیقی میان قوانین و روی ههای قضایی
توسعهیافته در سراسر جهان به صراحت نمایانگر عدم همگونی جهانی
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در این عرصه است که تالشهای متعدد تطابقسازی میان اختراعات
نوین زیست فناوری همچون  Crisper Case9و نظام حقوقی ثبت
اختراعات را نیز در پی داشته ،تصریح کرد :اصوال میزان تاثیر تحوالت فنی
زیست فناوری بر روی نظام حقوقی ثبت اختراعات ،به تناسب مفاهیم
حقوقی موجود در این نظام ،خواه «مفاهیم سخت» و خواه «مفاهیم
منعطف» ،متفاوت است.
مدیر اداره حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری پژوهشگاه تکنولوژی
کشاورزی درباره نظام حقوقی ثبت اختراعات گفت :این نظام حقوقی،
در وهله اول ،پذیرای اختراعات زیست فناوری بر اساس آن دسته
از مفاهیمی است که به طور سنتی در اختیار خود دارد و قابلیت
تطابقپذیری این قبیل مفاهیم در گرو میزان ظرفیت ذاتی هریک از
آنها در جذب دانش جدید است .لذا بر اساس نوع مفاهیم حقوقی
موجود در نظام ثبت اختراع ،عمل تطابقپذیری نیز به تناسب ،خواه
از طریق «تطابقپذیری تفسیری» و یا خواه از طریق «تطابقپذیری
کیفی» صورت میپذیرد.
وی افزود :تفاوت میان این دو عمل تطابقپذیری در این است که اولی بر
اساس تفسیر مستقیم مفاهیم توصیفی موجود در نظام ثبت اختراعات
است؛ به گونهای که امکان تجمیع مفاهیم مشابه مربوط به اختراعات
زیست فناوری در یک قالب مفهومی مشترک را فراهم می سازد .درحالی
که دومی به طور اخص در مواردی که مربوط به مستثنیات نظام حقوقی
ثبت اختراعات است ،به کار گرفته میشود تا بر اساس یک ارزیابی کیفی
حقوقی از اختراعات زیست فناوری ،برخی مصادیق این اختراعات در
قالب مستثنیات قرار نگرفته و متفاوت تلقی شوند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار داشت:
به عنوان نمونه ،فرایندهای اساسا زیستی از دامنه شمول نظام ثبت
اختراعات مستثنی بوده و این استثنا در قالب قوانین ملی ثبت اختراعات
کشورهای متعدد نیز درج شده است .لیکن بر اساس عمل تطابقپذیری
کیفی ،برخی از فرایندهای زیستی به طور بالقوه قابلیت ثبت در قالب
فرایندهای غیر اساسا زیستی را مییابند .نمونه بارز این نوع تطابق
پذیری در رویه های قضایی  Tomato Caseو  Broccoli Caseدر
سازمان اروپایی ثبت اختراعات مشهود است.
پروین خاطرنشان کرد :جدای از دو نوع عمل تطابقپذیری یادشده ،مقاله
اینجانب درصدد تبیین نوع دیگری از تطابقسازی تحت عنوان «تطابقسازی
اصالحی» نیز است که عمدتا معطوف به دامنه حمایت اعطایی از سوی
نظام ثبت اختراعات است .وی با اشاره به دستورالعملهای موجود در این
زمینه گفت :دامنه حمایت اعطایی به مواد زیستی در قالب بند یک ماده
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 8دستورالعمل اروپایی  1998اتحادیه و شورای اروپا نمونهای
از این نوع تطابقسازی است که به موجب آن خصیصه
قابلیت تکثیر خودکار مواد زیستی در توسعه دامنه
حمایت حقوقی ذیربط ،نقش کاربردی و
موثری داشته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی با
اشاره به اینکه براساس
تطابقپذیری
عمل
اخیر ،می توان از یک نوع
«زیست پذیرسازی نسبی نظام
حقوقی ثبت اختراعات» با هدف ثبت
اختراعات زیستفناوری سخن به میان
آورد ،نتیجهگیری کرد که فارغ از
برخی چالشهای اخالقی رو
در روی ثبت اختراعات
زیست فناوری،
استراتژی
غالب
کشورهای
دنیا نیز حرکت
به سمت تطابقپذیر
نمودن حقوقی ،مفهومی و
فنی نظام ثبت اختراعات با اختراعات
نوین زیستفناوری از طریق توازن میان
مفاهیم سنتی موجود در نظام حقوقی مزبور و
رویکردهای جدید میانرشتهای است.
وی در پایان یادآور شد :کمیسیون اتحادیه اروپا در سال
 2012یک گروه کارشناسی را برای مطالعه پیرامون تحوالت
نوین و الزامات نظام حقوقی ثبت اختراعات در عرصه زیست فناوری و
مهندسی ژنتیک ایجاد کرد که وظیفهاش مساعدت و مشورت به
کمیسیون اروپا در اجرای وظایف خود در قالب بند سوم ماده 16
دستورالعمل اروپایی  1998بود .اکنون به نظر میرسد کشورهای
منطقه آسیا نیز نیازمند ابتکار عملی مشابه در سطح ملی و منطقهای
در عرصه ثبت اختراعات نوین زیستفناوری بر اساس رویکردهای
میانرشته ای قابل اتخاذ است.
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ارائه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
سومین کنگره بیناملللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
منتخبی از دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در نمایشگاه جنبی سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین کنگره ملی
ژنتیک ایران که از  23تا  25اردیبهشتماه  ،97در سالن اجالس سران
برگزار شد ،در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در مراسم افتتاحیه این گردهمایی
بزرگ علمی ،دکتر محمود توالیی ،رئیس انجمن ژنتیک ایران و رئیس
سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در
خصوص محورهای علمی این کنگره که با همکاری انجمن ژنتیک آلمان
برگزار می شود ،گفت :ژنتیک انسانی و پزشکی ،ژنتیک گیاهی ،ژنتیک
میکروارگانیسمها ،منابع ذخایر ژنتیک ،سلولهای بنیادی ،بیوانفورماتیک،
ژنتیک حیوانی ،تکنولوژیهای جدید و پیشرفتهای تکنولوژی فناوریهای
جدید و کاربردی در زمینههای ژنتیک قانونی و تعیین هویت و مباحث
اخالقی و ایمنی زیستی از جمله محورهای مهم این کنگره است.
وی افزود :در کنار برگزاری این کنگره پانلهای تخصصی در خصوص
ژنتیک انسانی ،ژنتیک جانوری ،ژنتیک گیاهی ،سلولهای بنیادی و
اخالق و ژنتیک جنایی و تبارشناسی در ژنتیک باستانی نیز با حضور
اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار شد.
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توالیی اظهار داشت :در بخش جنبی کنگره همچنین چند هماندیشی
با موضوع فناوریهای نوین ویرایش ژنی ،فرصتها و چالشها،
صیانت از ذخایر ژنتیکی و مدیریت بر دادههای ژنومی ،چالشها و
راهکارها ،محاسن و معایب الحاق به کنوانسیون ( UPOVاتحادیه
بینالمللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی) با حضور دانشمندان این
حوزه و مقامات اجرایی مرتبط در کشور برگزار شد.
رئیس کنگره بینالمللی ژنتیک ایران خاطرنشان کرد :تشکیل کمیتههای
علمی برای بحث و تبادلنظر در خصوص آخرین دستاوردهای حوزه
ژنتیک و بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در حوزههای ژنتیک
انسانی ،ژنتیک جانوری ،ژنتیک گیاهی ،ژنتیک میکروارگانیسمها،
سلولهای بنیادی و منابع ژنتیک از دیگر برنامههای این کنگره است.
توالیی با اشاره به اینکه بیش از  ۸۰۰مقاله به دبیرخانه کنگره واصل
شده است ،تصریح کرد :مقاالت پذیرفته شده طی سه روز کنگره در
قالب سخنرانی و پوستر ارائه شد.
• حمایت ویژه وزارت بهداشت از تحقیقات کریسپر
کزاده ،معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت طی سخنانی
دکتر مل 
در افتتاحیه سومین کنگره بینالمللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |
ایران با اشاره به دستاوردهای امیدبخش دانشمندان در درمان
بیماریهای ژنتیکی از قبیل تاالسمی و هموفیلی به روش کریسپر از
حمایت ویژه وزارت بهداشت از تحقیقات کشور در این زمینه خبر داد.
وی با بیان اینکه با توسعه چشمگیر دانش ژنتیک در سالهای اخیر
شاهد تحول در چهره پزشکی و درمان از جنبههای گوناگون خواهیم
بود ،خاطرنشان کرد :در حال حاضر حدود  ۳۰۰میلیون نفر در جهان
با بیماریهای ژنتیکی ناشی از یک ژن دست به گریبان هستند که با
روشهای جدید ویرایش ژنوم میتوان این بیماران را درمان کرد.
وی با یادآوری دستاوردهای موفق دانشمندان در درمان هموفیلی ،B
ناشنوایی و تاالسمی با روش ویرایش ژنوم که اخیرا طی مقاالتی در
نشریات معتبر بینالمللی گزارش شده ،ابراز امیدواری کرد که محققان
ژنتیک کشور نیز به طور جدی در این زمینه فعال شوند.
ملک زاده با بیان اینکه این تکنیکهای جدید در آینده نزدیک به طور
گسترده در درمان بیماران به کار خواهد رفت ،اظهار داشت :وزارت
بهداشت آمادگی دارد از پروژه های مرتبط با این تکنیکها در کشور
به طور جدی حمایت کند چرا که اگر طی چهار ،پنج سال آینده در این
زمینهها پیشرفت خوبی نداشته باشیم ناچار به اعزام بیماران به خارج
خواهیم بود .در این راستا چند طرح در زمینه ژن درمانی با حمایت
وزارت بهداشت در حال اجراست و امکان انجام آزمایشهای مربوطه
نیز وجود دارد.
ملک زاده در ادامه با بیان اینکه علیرغم دستیابی به اهداف سند
چشمانداز از لحاظ تعداد مقاالت و استنادات علمی با پیشی گرفتن
از تمام کشورهای منطقه در همه پایگاههای استنادی ،از نظر تبدیل
علم به فناوری و ثروت ،فاصله زیادی با شرایط مطلوب داریم،
اظهار داشت :ژن درمانی به عنوان بخشی از مهندسی ژنتیک از
زمینههای علمی بسیار مهمی برخوردار است که طی  ۱۰تا  ۱۵سال
آینده در قالب فناوریها و تکنیکهای مختلف ،بخشی از مهمترین
دستاوردهای علمی جهان را رقم خواهد زد و توسعه تحقیقات در این
زمینه در کشور ما نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت همچنین در حاشیه مراسم در گفت
وگو با خبرنگاران در توضیح تکنیک اصالح ژن (کریسپر) گفت :با
استفاده از این تکنیک که حاصل  ۱۵سال تالش دانشمندان است و
در چهار ،پنج سال اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته ،می توان
مبتالیان بیماریهای ژنتیکی مثل تاالسمی و هموفیلی که هر یک
مربوط به یک ژن هستند ،برای همیشه درمان کرد .در حال حاضر این
قبیل بیماران باید تا پایان عمر از دارو استفاده کنند و یا تحت پیوند
مغز استخوان یا سلولهای بنیادی قرار گیرند در حالی که با استفاده
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از تکنیک کریسپر میتوان بدون نیاز به جراحی با انتقال ژن از طریق
ویروس ژنوم بیمار را اصالح و بیماری را درمان کرد.
وی با بیان اینکه این تکنیک هنوز در دنیا به مرحله درمان بالینی
نرسیده اما طی چند سال آینده این امر محقق خواهد شد ،اظهار
داشت :حدود  ۸۰۰ ،۷۰۰هزار بیمار در ایران به این قبیل بیماریها
مبتال هستند که میتوانند در آینده نزدیک به روش ویرایش ژنوم
درمان شوند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت در پایان در پاسخ به این سوال که
آیا وزارت بهداشت از تحقیقات در این حوزه در دانشگاههای وزارت
علوم نیز حمایت میکند یا نه ،گفت :در موسسه توسعه تحقیقات
علوم پزشکی (نیماد) محدودیتی برای حمایت از پروژههای تحقیقات
علوم پزشکی نداریم و تقریبا  ۲۵درصد بودجه موسسه به محققان
وزارت علوم تخصیص داده شده است.
• پیوستن به کنوانسیون بینالمللی حفاظت از واریتههای جدید
گیاهی به صالح کشور نیست
هماندیشی تخصصی بررسی مزایا و زیانهای احتمالی الحاق به
کنوانسیون بینالمللی حفاظت از واریتههای جدید گیاهی ((UPOV
نیز در سالن شهید شهریاری مجموعه اجالس سران برگزار شد .در این
نشست که با حضور جمعی از صاحبنظران و فعاالن اتحادیه انجمن
های علوم کشاورزی ،انجمن های علمی ژنتیک ،بیوتکنولوژی ،ایمنی
زیستی و موسسات تحقیقاتی این حوزه برگزار شد تبعات پیوستن ایران
به کنوانسیون یوپو از ابعاد مختلف فنی و حقوقی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت که صاحبنظران باالتفاق تاکید کردند که پیوستن به این
کنوانسیون که در قالب الیحهای در آستانه طرح در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی است در شرایطی که سهمی از بازار صادرات واریتههای
گیاهی دنیا نداریم کامال به زیان کشور خواهد بود.
در پایان این نشست با تصویب شرکتکنندگان مقرر شد جمعبندی
ب نامهای به رئیس و نمایندگان
و دیدگاه کارشناسی نشست ،در قال 
مجلس شورای اسالمی اعالم شود و با تایید شرکتکنندگان پانزدهمین
کنگره ملی ژنتیک در قالببندی از قطعنامه پایانی کنگره نیز مورد
تاکید قرار گیرد.
گفتنی است در حاشیه این کنگره ،نمایشگاهی از سوی شرکتها،
موسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی در سالن اجالس سران
برگزار شد و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با ارائه دستاوردها
و یافتههای پژوهشی خود به ویژه در حوزه ژنتیک در این نمایشگاه
حضور یافت که پروژهها و اقدامات انجام شده با استقبال فراوان
شرکتکننندگان در کنگره و بازدیدکنندگان همراه شد.
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بازدید جمعی از مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از
رشکت بیناملللی محصوالت پارس در سمنان
جمعی از مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی3 ،
اردیبهشتماه  ،97از شرکت بینالمللی محصوالت پارس و
شرکتهای کندر و هوم کر که از زیرمجموعههای این
شرکت بینالمللی محسوب میشود ،در استان
سمنان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه،
در این بازدید که دکتر پژمان
آزادی قائم مقام فناوری،
دکتر مریم شهبازی
رئیس اداره بازاریابی و
تجاریسازی ،دکتر لیال مامنی
رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی،
دکتر مریم هاشمی رئیس بخش
بیوتکنولوژی میکروبی و
دکتر شهره آریایینژاد
مدیر روابط
عمومی و

مسئول
آموزش
پژوهشگاه حضور
داشتند ،از نزدیک با
دستاوردها و فعالیتهای
شرکت بینالمللی محصوالت پارس
از جمله هوم کر و کندر آشنا شدند و
بر تعامل دوسویه برای انجام تحقیقات و
فعالیتهای مشترک تاکید کردند.
بازدید مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی از شرکت
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بینالمللی محصوالت پارس در پی بازدید اواخر سال گذشته جمعی
از مسئوالن این شرکت از پژوهشگاه صورت گرفت .بر این اساس،
مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت بینالمللی
محصوالت پارس و زیرمجموعههای آنها از جمله هوم کر و کندر برای
حل معضالت موجود در صنایع شوینده به ویژه در حوزه آنزیمها که
موضوع فعالیت این شرکتها و نیز از جمله موضوعات تحقیقاتی
پژوهشگاه است ،بحث و تبادلنظر کردند.
ارائه تجربیات و دستاوردهای پژوهشگاه در حوزه آنزیمها ،نانو و
جلبک ها و نیز استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده در رفع
مشکالت موجود در حوزه مواد شوینده از جمله پودرها و مایعات ،به
منظور ارتقای رضایت مشتریان و تجاریسازی بهتر محصوالت از جمله
موضوعات مطرحشده در این بازدید به شمار میرود.
گفتنی است شرکت بینالمللی محصوالت پارس در سال  1342با نام
شرکت سهامی پراکتر اند گمبل ( ،)P&Gبه عنوان اولین واحد تولید
کننده پودر شوینده دستی با نام تجاری (تاید) تاسیس و از سال 1344
با ظرفیت تولید  5 000تن در سال بهرهبرداری خود را آغاز نمود .این
شرکت با بیش از  50سال سابقه فعالیت ،قدیمیترین تولیدکننده پودر
لباسشویی در کشور است که در استان سمنان واقع شده است .شرکت
بینالمللی محصوالت پارس که به همراه شرکتهای تابعه دارای
عظیمترین کارخانه تولید پودر شوینده در کشور و از جمله واحدهای
کمنظیر در غرب آسیا محسوب میشود ،تولیدکننده محصوالتی مانند
پودر ماشینی ،پودر دستی ،مایع ظرفشویی ،مایع دستشویی ،مایع
لباسشویی ،خمیر دندان ،شیشه پاک کن ،سفیدکننده و کفشو است.
همچنین مجموعه تولیدی کندر یکی از شرکتهای گروه صنعتی پارس
بنام شرکت بوژان را تحت اجاره خود درآورده و اقدام به تولید و
عرضه انواع مایعات شوینده به نام های تجاری آ.ب.ث ،بانو ،دلتا
و آوا در سطح کشور نموده است .هوم کر نیز از برندهای معتبر
و زیرمجموعههای شرکت بینالمللی محصوالت پارس است که طی
سالهای اخیر مشتریان بسیاری را در حوزه محصوالت و مواد شوینده
به خود اختصاص داده است.
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بازدید جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی از یک مجموعه کشت و صنعت در ورامین
جمعی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،
سهشنبه 18 ،اردیبهشت ماه  ،97از یک مجموعه کشت و صنعت در
ورامین ،بازدید و ضمن آشنایی با فعالیتها و اقدامات این شرکت ،بر
افزایش تعامالت و همکاریهای دوسویه تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،مهندس
نجفی ،مدیر کشاورزی کشت و صنعت صفاری درباره این بازدید
اظهار داشت :ابتدا از بخش زراعی مجموعه شامل سه واحد حصارک،
خاوه و چالتاسیون بازدید صورت گرفت که خاوه جزء مرکز تحقیقات
تهران محسوب میشود و در این مجموعه احداث استخر ،مدرن کردن
آبیاری و مکانیزه کردن آن ،استفاده از کشتهای منطبق با اقلیم
کشور در زمینه گیاهان علوفهای ،گیاهان زمستانی ،رقمهای مختلف
گندم و ...صورت گرفته است.
وی افزود :سپس در واحد چالتاسیون بخشهای دامپروری و خوراک
دام ،شیردوشی مدرن و ...مورد بازدید قرار گرفت و توضیحات توسط
کارشناسان و مسئوالن بخش به اعضای هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه شد .بازدید از تصفیهخانه برای جمعآوری
فضوالت دامی و استفاده از کود آن در مزرعه و بازگشت به چرخه آب،
گیاهان زراعی ،آبیاری قطره ای ،آرایش کشت ذرت و علوفههای مختلف
زمستانه نیز از دیگر بخشهای بازدیدشده در واحد چالتاسیون بود.

نجفی با اشاره به اینکه در واحد حصارک نیز بخش آب مغناطیس
کردن ،پرورش ماهی ،استفاده از جلبک در تغذیه دام مورد بازدید قرار
گرفت ،درباره موفقیتهای این مجموعه خاطرنشان کرد :مجموعه
کشت و صنعت صفاری جزء واحدهای نمونه و برتر کشور است که در
سال  96به عنوان واحد دامپروری و کشاورزی نمونه ،در روز جهانی
خاک به عنوان واحد نمونه در حفظ خاک و در روز ملی آب ،واحد
برتر در استفاده بهینه آب معرفی شد .همچنین این واحد مفتخر است
برای اولین بار در دنیا آرایش خاص ذرت را معرفی کرده و همزمان به
دو کارخانه ،شیر با کیفیت باال میدهد.
مهندس صفاری مدیرعامل این مجموعه نیز در این بازدید با تاکید
بر همکاری مشترک بین این مجموعه و پژوهشگاه در زمینه ارزن و
سورگوم گفت :در بحث کودها ،تغذیه گیاهان و استفاده از باکتریها
در کشاورزی ،آمادگی هر گونه همکاری برای در اختیار گذاشتن زمین،
وسایل مکانیزه و برداشت نتایج تحقیقات وجود دارد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت دانش اظهار داشت :در زمینه استفاده
از تجربیات و تحقیقات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه
انرژیهای جایگزین ،این مجموعه اشتیاق ویژهای برای همکاری دارد
چراکه در ارتباط با شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای سوئیسی
و آلمانی ،هزینههای بسیار باالیی در این زمینه مطرح شد که از نظر
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اقتصادی برای ما توجیهپذیر نبود.
صفـاری تصریـح کـرد :مـا همچنین بـه دنبـال روشهایی بـرای کاهش
مگـس و بـو در دامپـروری هسـتیم چرا که این امر از مشـکالت شـایع
در دامپروریهاسـت و ظاهـرا اسـتفاده از الکتوباسـیلها میتوانـد در
زدودن مگسهـا موثر باشـد.
در نشستی که در حاشیه این بازدید صورت گرفت ،دکتر صالحی ،عضو
هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به معضالت
مطرح شده از سوی مدیریت مجموعه کشت و صنعت صفاری
از جمله در زمینه فراوانی مگس در گاوداریها گفت :در
اینجا استفاده از سموم شیمیایی توصیه نمیشود اما
یکی از عوامل کنترل بیولوژیک مهم باکتریBT
است که ما هم کلکسیونی از آن داریم اما
نتایج این تحقیقات روی مگس در
محیط دامداری تست نشده است
که میتوانیم در این حوزه هم
فعالیت کنیم.
وی افزود :همچنین اقدام محققان
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،از
جمله آقای دکتر آزادی ،خانم دکتر
کرمانی و برخی دیگر از اعضای
هیات علمی بر روی
پروتکل تکثیر کشت
بافت گیاهان
زینتی قابل
توجه
است.
صالحی
بـا بیـان اینکه
مسـیر همـکاری
در زمینـه جایگزیـن
آنتـی بیوتیکهـا از طریـق
پروبیوتیکهـا وجـود دارد ،اظهـار
داشـت :جداسـازی باکتریهـای بومـی
فلـور میکروبـی کـه میتواننـد بـرای دام و
طیـور ،خصوصیـت پروبیوتیکـی داشـته باشـند،
حـدودا از سـال  1390در پژوهشـگاه صـورت گرفـت کـه
ابتـدا بـر روی طیـور انجام شـد و در حال حاضر تعـداد زیادی
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سـویههای پروبیوتیکـی داریـم کـه هم بـرای طیور و هم بـرای دام قابل
اسـتفاده اسـت.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :عالوه
بر این اقدامات ،در پژوهشکده رشت ،طرح بزرگی در حال اجراست
که پروبیوتیکها را از دامهای مختلف جداسازی میکنند .بنابراین
ما میتوانیم ترکیبات سویه های مختلف را در زمینه افزایش تحمل
بیماریها در جوجه ،بلدرچین و مرغ تست کنیم که تا کنون نتایج
ارزشمندی به دنبال داشته و در قالب دانش فنی به بخش خصوصی
منتقل شده است و بخش خصوصی با ترکیب فرموالسیونهای مختلف
برای طیور ،اسب ،گوسفند و گاوداریها در حال تولید آن است که
میتوان محصوالت آماده را در قالب پروژه پیادهسازی کرد.
وی ادامه داد :همچنین برای اولین بار در کشور ،از سیلوهای مختلف
ذرت کشور ،بهترین سیلوها را انتخاب کردیم و از بین آنها باکتریهای
الکتوباسیل را در قالب یک طرح جداسازی و به سویههای موثری
دست پیدا کردیم که در مجموعه کشت و صنعت صفاری نیز قابل
پیادهسازی است .از این طریق از واردات باکتریهای سیلو در کشور
جلوگیری میکنیم و بخش خصوصی را هم که در این زمینه فعال
است ،سهیم مینماییم.
دکتر بابک ناخدا رئیس بخش فیزیولوژی مولکولی و دکتر مریم شهبازی
رئیس اداره بازاریابی و تجاریسازی پژوهشگاه نیز در این نشست،
مرتفع ساختن نیازهای تولیدکنندگان از جمله کشت و صنعت صفاری
را جزء اولویتهای پژوهشی پژوهشگاه اعالم کردند .سایر اعضای
هیات علمی پژوهشگاه نیز در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در حوزه
بیوگاز ،حذف آالیندههای بو در مجموعه کشت و صنعت صفاری ،تهیه
محصوالت ارگانیک مانند گوشت ،ماهی ،شیر و محصوالت دیگر با
کاهش مواد شیمیایی و جایگزینی آن با مواد بیولوژیک ،استفاده از نانو
فناوری در تغدیه دام و طیور در مجموعههای مرتبط با کشاورزی و
دامپروری ،پیشنهادهایی برای توسعه همکاریهای دوسویه ارائه کردند.
گفتنی است در این بازدید دکتر مریم شهبازی ،دکتر بابک ناخدا ،دکتر
اکرم صادقی ،دکتر حسین قنواتی ،دکتر صابر قنبری ،دکتر داریوش
داودی ،دکتر غالمرضا صالحی ،دکتر میثم طباطبایی ،دکتر پریسا
کوباز ،دکتر سهیلیوند و مهندس کریمی از محققان و اعضای هیات
علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی حضور داشتند .طی نشستی
که در حاشیه این بازدید برگزار شد ،مقرر گردید با توجه به فهرست
نیازها و درخواستهای متقابل مجموعه کشت و صنعت صفاری و
پژوهشگاه ،گسترش همکاریها در زمینه موضوعات اولویتدار و
انعقاد تفاهمنامه بین طرفین صورت گیرد.
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همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و رشکت پرسیس
ژن در زمینه زیست فناوری پزشکی و دارویی

در جلسه مشترک بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و شرکت
پرسیس ژن ،اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی کشور که 28
خردادماه  97برگزار شد ،طرفین بر تعامل دوسویه و تجاریسازی
محصوالت حوزه زیست فناوری پزشکی با استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این
جلسه که با حضور دکتر پژمان آزادی قائم مقام فناوری و دکتر مریم
شهبازی رئیس اداره بازاریابی و تجاریسازی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ،و دکتر امیرحسین کارآگاه مدیرعامل شرکت پرسیس ژن
در محل دفتر این شرکت برگزار شد ،اهمیت شتاب دهندهها در
تجاریسازی محصوالت و فناوریها مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
• همکاری پرسیس ژن و پژوهشگاه در حوزه تبادل دانش فنی
شهبازی ،رئیس اداره بازاریابی و تجاری سازی پژوهشگاه در این جلسه
که با بازدید از آزمایشگاههای شرکت پرسیس ژن نیز همراه بود،
گفت :هدف از این حضور ،تعامل و آشنایی با فعالیتهای پرسیس
ژن به عنوان اولین شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری پزشکی و
همکاریهای بعدی در آینده نزدیک است.
سپس آزادی ،قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با

اشاره به سابقه تقریبی  20ساله فعالیت پژوهشگاه اظهار داشت:
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی که زیرنظر سازمان تحقیقات
وزارت جهاد کشاورزی است ،سال گذشته به پژوهشگاه ارتقا پیدا کرده
و شامل شش بخش تحقیقاتی و چهار پژوهشکده در کرج ،تبریز،
رشت ،اصفهان و یک مدیریت یا مرکز در مشهد است که هر کدام در
حوزههای خاصی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه امکان همکاری پژوهشگاه با پرسیس ژن در حوزه
تبادل دانش فنی وجود دارد ،برخی از اقدامات و فعالیتهای
پژوهشگاه را تشریح کرد و گفت :پژوهشگاه در حوزه پروبیوتیک،
جداسازی سویههای بومی در کشور و انواع محصوالت مانند دوغ
پروبیوتیک با قابلیت کاهش کلسترول ،در حوزه بتاکاروتن و تولید
جلبک ،انواع شامپوها  ،...در زمینه کشت بافت ،کودها و سموم
بیولوژیک ،مهندسی ژنتیک ،سیستم بیولوژ ،آنزیمها و ...فعالیتهای
ارزندهای داشته است و در حوزه نانو نیز مرجع تحقیقات نانوی
وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
قائم مقام فناوری پژوهشگاه افزود :رویکرد پژوهشگاه ،مشتری محور
و توجه به بخش خصوصی است و به همین دلیل معاونت فناوری
در حال راه اندازی است .ضمن اینکه ما تمام چرخه را از زیرساخت
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فناوری تا ارتباط با صنعت و عقد قرارداد و پتنت لحاظ کردهایم؛ به
گونه ای که با حضور بخش خصوصی و مشارکت در اجرای پروژهها،
شانس تولید محصوالت فناورانه و رسیدن آن به بازار را افزایش
میدهیم.
آزادی ادامه داد :در رشت یک مرکز رشد در حوزه کشت بافت
راهاندازی کردیم و در کرج ،بعد از انتقال به ساختمان جدید ،در نظر
داریم ساختمان فعلی پژوهشگاه را محل ارتباط با بخش خصوصی
قرار دهیم.
وی در پایان از مدیرعامل پرسیس ژن دعوت کرد که با بازدید از
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،ضمن آشنایی با بخشهای
تحقیقاتی و فعالیتهای انجامشده ،در جلسه دیگری برای تعیین
نحوه و جزییات همکاری ،مذاکرات الزم صورت گیرد.
کارآگاه ،مدیرعامل پرسیس ژن نیز با تشریح فعالیتهای این شرکت
در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی و دارویی گفت :تمرکز اصلی ما بر
روی داروهای بیوتک است اما محدودبه این حوزه نشدهایم و روی
سلولهای بنیادی هم فعالیت خود را آغاز کردهایم.
وی افزود :در بازار دارویی حدود  40داروی بیولوژیک داریم که 22
مورد آنها تولید میشود و مابقی وارداتی است .همچنین تعدادی دارو
هم هنوز وارد نشده که نیاز آینده نزدیک ماست و تا رسیدن به
محصول حدود پنج سال زمان نیاز داریم .بنابراین اگر دارویی در اروپا
یا امریکاست و هنوز به کشور ما وارد نشده ،قطعا پنج سال آینده
وارد میشود.
مدیرعامل پرسیس ژن درباره انگیزه و هدف حضور در بازار
بیوتکنولوژی پزشکی نیز اظهار داشت :نیازهای موجود در بخش
دارویی که تولیدکننده ندارد اما بازار خوبی دارد ،جویای کار بودن
حجم باالی فارغ التحصیالن مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
با توجه به تکمیل ظرفیت هیات علمی و ارائه خدمات تخصصی در
بیوتکنولوژی پزشکی که از خارج از کشور تامین میشود ،از جمله
اهداف و انگیزههای ما برای ورود به این حوزه در قالب یک مرکز
شتاب دهنده بوده است.
کارآگاه افزود :با توجه به عوامل یادشده میتوانیم بستری فراهم کنیم
که با استفاده از نیروهای جوان و باتجربه در زمینه بیوتکنولوژی
پزشکی پروژههای مهم و قابل توجه تعریف کنیم و در این زمینه
فعالیت نماییم .به این منظور به عنوان یک مرکز شتاب دهنده،
تیمهای فناور را دعوت کردیم تا در قالب پروژههای مشخص فعالیت
کنند .خط قرمز ما این بود که پروژهای که تولیدکننده دارد ،حتی اگر
بازار خوبی داشته باشد ،کار نکنیم.
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وی درباره نحوه فعالیت خود و حمایت
از تیمهای کاری خاطرنشان کرد:
بر اساس چشمانداز پرسیس
ژن ،قرار است تیمهای
فناور به عنوان
یک شرکت
خدماتی
تخصصی در
حوزه بیوتکنولوژی
پزشکی و دارویی
فعالیت کنند که جایگاه بسیار
مهمی دارند چراکه ما در حوزههای
دارویی شرکتهای تخصصی محدودی
داریم در حالی که شتاب دهندههای حوزه
 ITبسیار متعدد هستند؛ مثال در اتریش شرکتی
تخصصی در این زمینه وجود دارد که با  30نفر
پرسنل ،خدمات تخصصی به دنیا ارائه میکند.
مدیرعامل پرسیس ژن تعامل با صندوقها
در معاونت علمی ،تجهیز امکانات
اولیه ،آموزشهای فنی،
تجاریسازی ،کسب و کار
و کمک به ثبت شرکت
دانشبنیان و انعقاد قرارداد
برای انجام پروژه ،انعطاف در
مدل های قرارداد ،تامین سرمایهگذار
را از جمله خدمات و فعالیتهای این مرکز
شتابدهنده عنوان کرد و گفت :در حال حاضر
پرسیس ژن 85 ،نفر پرسنل دارد که  45نفر دکتری و
بقیه کارشناسی ارشد هستند .همچنین  55نفر پرسنل ثابت
و  30نفر تیم های فناور هستند .تجهیزات نیز به گونهای دیده
شده که حداقل همزمان  8پروژه پوشش داده شود و پروژهها به طور
 24ساعته با شیفت های کاری مختلف پیش میرود.
کارآگاه افزود :تاکنون چهار خروجی داشتیم که دو مورد در شهرک
صنعتی نظرآباد ،یک مورد در شهرک صنعتی بهارستان و دیگری در
شهرک صنعتی صفادشت کار خود را شروع کرده و هفت پروژه هم
در حال واگذاری است .در این رابطه از اساتید صنعت و دانشگاه به
عنوان منتور استفاده میکنیم و تیم فنی و تیم فناور جلسات تعاملی
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دارند تا نحوه پیشبرد پروژهها بررسی شود.
وی تصریح کرد :اگر پروژهای آغاز شود و بعد از  12ماه یا  24ماه
به هیچ محصولی منجر نشده ،شتاب دهنده متضرر میشود .از این
رو ،برنامه ما این است که نباید از مسیر تولید و تجاریسازی خارج
شویم و اینکه تنها به مقاله برسیم و فقط در مسیر تحقیق قرار
مدنظر ما نیست.
بگیریم،
حدود  50درصد داروهای بیولوژیک
•
وارداتی است
مدیرعامل پرسیس ژن درباره
تعامالت این مجموعه
با مراکز علمی و
تحقیقاتی و
اعالم
آمادگی
برای همکاری با
پژوهشگاه خاطرنشان
کرد :در حال حاضر ،در
حال افتتاح شعبه دوم شرکت
در شیراز با هدف کار بر روی گیاهان
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دارویی هستیم .با دانشگاههای تبریز و ارومیه نیز در حوره نانوداروها
و نانوبیوتکنولوژی مذاکره کردهایم .همچنین ما آمادگی همکاری با
پژوهشگاه را داریم که مدل تجاری را بیاوریم اما زیرساخت ،مدیریت
و تجهیزات با پژوهشگاه است و پرسیس ژن مدل را اجرایی میکند.
وی با بیان اینکه در مجموع کل شتابدهی ما برای یک پروژه بین 12
تا  24ماه طی چند مرحله صورت میگیرد ،گفت :در تعریف پروژهها،
توانمندیهای پژوهشگاه یا هر مجموعه دیگری و اینکه بازار از ما چه
می خواهد ،مالک قرار میگیرد تا به ورطه نگارش مقاله نیفتیم .ما باید
مطمئن شویم که فناوری موردنظر ،تجاری و روانه بازار میشود .در
این رابطه ،بازه دو ماهه «پیش شتابدهی» نیز داریم که در این مدت
زمان ،اثبات ادعای محققان و تیم اجرایی مشخص میشود و سپس
براساس پیشرفت کار ،درباره تداوم همکاری تصمیمگیری میشود.
گفتنی است شرکت پرسیس ژن با سرمایهگذاری بخش خصوصی و
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان اولین
شتابدهنده زیستفناوری پزشکی کشور در سال  1395آغاز به کار
کرد .زمینه فعالیت این شتابدهنده ،زیستفناوری پزشکی (دارو
و تجهیزات) و طب بازساختی (سلولهای بنیادی) و رسالت اصلی
آن ،هدایت محققان جوان برای دستیابی به مهارتهای عملی تولید
محصولهای حوزه فعالیت این شتاب دهنده و تاسیس یک شرکت
نوپا و مستقل است .تامین زیرساخت فعالیت آموزش و Mentorship
از جمله خدمات پرسیس ژن است.
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تعامل پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی
اسـتان فارس در زمینه خرمای مجول

رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
فــارس بــه همــراه محققــان ایــن اســتان در حــوزه تولیــد خرمــای
مجــول 9 ،اردیبهشـتماه  ،97طــی بازدیــد از پژوهشــگاه بیوتکنولوژی
کشــاورزی ،بــا محققــان پژوهشــگاه در خصــوص پروتــکل تولیــد و
ســازگاری خرمــا رقــم مجــول و مراحــل تولیــد نهالهــای رقــم ایــن
محصــول بحــث و تبادلنظــر کردنــد.
بــه گ ـزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ،در ایــن نشســت کــه دکتــر
ابراهیــم زارع رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان فــارس ،دکتــر زرگــری رئیــس ایســتگاه تحقیقــات
کشــاورزی و منابــع طبیعــی جهــرم و دکتــر بنیــان پــور ،عضــو هیــات
علمــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان
فــارس حضــور داشــتند ،دکتــر نیراعظــم خوشخلقســیما رئیــس
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اظهــار داشــت :تالشهــای
محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در زمینــه خرمــای
مجــول ،تقریبــا بــه مراحــل پایانــی خــود رســیده و بــه زودی بــه تولیــد
دانــش فنــی آن نیــز دســت خواهیــم یافــت.
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وی افــزود :ایــن پژوهشــگاه ،آمادگــی انتقــال مراحــل فنــاوری خرمــای
مجــول و پروتــکل مربوطــه را دارد کــه البتــه ایــن امــر ،نیازمنــد
گذشــت زمــان الزم اســت.
دکتــر زارع ،رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع
طبیعــی اســتان فــارس نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه علــت
حضــور مــا در ایــن نشســت ،بحــث و تبادلنظــر دربــاره خرمــای
مجــول اســت ،گفــت :در اســتان فــارس کــه اقتصــاد آن بــر پایــه
کشــاورزی اســت ،بــا بح ـران شــدید آب مواجــه شــدیم و از ایــن رو
اســتراتژیهایی ماننــد فعالیــت در زمینــه گیاهــان مقــاوم بــه خشــکی
و گیاهــان جدیــد را مدنظــر داریــم.
وی اظهــار داشــت :خرمــای مجــول در ایســتگاه تحقیقــات کشــاورزی
جهــرم ،ســابقه ای حــدود  18ســال دارد امــا طــی دو ســه ســال اخیــر
بــا توجــه بــه کــم آبــی اســتان و بــا حمایتهــای برخــی مســئوالن از
جملــه اســتاندار فــارس ،بحــث تکثیــر و گســترش ارقــام خرمــای مجــول
از طریــق کشــت بافــت در دســتورکار قـرار گرفــت کــه در ایــن زمینــه
دانشــگاه شــیراز نیــز بـرای همــکاری ،اعــام آمادگــی کــرد.
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زارع بــا اشــاره بــه اینکــه معتقدیــم محققــان برجســته پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا توجــه بــه تحقیقــات گســترده خــود،
میتواننــد درخصــوص تکثیرخرمــای مجــول بــه مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی اســتان فــارس کمــک کننــد ،خواســتار همــکاری و تعامــل
دوســویه پژوهشــگاه و ایــن مرکــز شــد.
دکتــر پژمــان آزادی ،قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در ایــن نشســت گفــت :کشــت بافــت خرمــا بســیار مهــم
و از پروتکلهــای ارزشــمند در حــوزه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اســت
کــه اتفاقــا کشــورهای محــدودی موفــق بــه دســتیابی بــه فنــاوری در
ایــن حــوزه شــدهاند.
وی بــا بیــان اینکــه پژوهشــگاه نیــز خرمــای مجــول را یکــی از
اولویتهــای خــود قــرار داده ،اظهــار داشــت :در همیــن رابطــه
پروتــکل مربــوط بــه آن در مراحــل پایانــی ق ـرار دارد کــه نتایــج در
آینــده نزدیــک مشــخص خواهــد شــد.
آزادی افــزود :سیاســت پژوهشــگاه ،همــکاری بیــن موسســات
تحقیقــات کشــاورزی اســت و مــا میتوانیــم در رســاندن فناوریهــا
بــه بــازار و تجاریســازی آنهــا و نیــز نحــوه انتقــال دانــش فنــی
همــکاری نماییــم.
دکتــر مه ـران شــریعت پناهــی ،رئیــس بخــش کشــت بافــت و ســلول
نیــز بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره اقدامــات انجــام شــده در ایــن بخــش
تحقیقاتــی دربــاره خرمــای مجــول اظهــار داشــت :در پژوهشــگاه،
چندیــن ســال بــر روی خرمــای مجــول کار شــده امــا بعــد از اینکــه
تحقیقــات ،نهایــی شــود ،تبلیغــات و اطالعرســانی الزم آغــاز خواهــد
شــد.
وی تجــاری بــودن ،کیفیــت بــاال و پاییــن بــودن تنــوع ژنتیکــی را از
جملــه مزیتهــای خرمــای مجــول و اهمیــت ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه عنــوان کــرد و گفــت :گرانــی ایــن محصــول نیــز بــه خاطــر
حجــم تحقیقــات گســترده و هزینــه بــر اســت کــه ســالها بــه طــول
میانجامــد از ایــن رو انتشــار جزییــات بهینهســازی آن نیازمنــد
گذشــت زمــان اســت.
همچنیــن دکتــر زرگــری ،رئیــس ایســتگاه تحقیقــات کشــاورزی و
منابــع طبیعــی جهــرم در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه فعالیتهــای
انجــام شــده در اســتان فــارس بــر روی خرمــای مجــول گفــت :ایــن
خرمــا از اوایــل دهــه  1380وارد کشــور شــده و مــا طــی  12ســال در
پنــج نقطــه روی آن کار کردیــم و اکنــون معتقدیــم زحمــات همــکاران
بایــد در قالــب مزرعــه تحقیقاتــی دیــده شــود.
ایــن محقــق باســابقه کشــور در حــوزه خرمــا بــا بیــان اینکــه فعالیــت
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پژوهشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی بــه ویــژه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی موثرتــر از دانشــگاهها در زمینــه تولیــد خرماســت ،گفــت:
نتایــج دانشــگاهها بیشــتر در قالــب پایاننامههــا نمــود پیــدا
میکنــد امــا نتایــج مراکــز تحقیقاتــی ملموستــر اســت و
منجــر بــه تولیــد دانــش فنــی میشــود.
زرگــری علــت کمرنــگ بــودن نقــش بخــش
خصوصــی در زمینــه ورود بــه خرمــای مجــول
را بازدهــی طوالنــی مــدت آن و نیــز
مشــکالت مربــوط بــه واردات ایــن
محصــول دانســت و ابــراز
امیــدواری کــرد با آشــنایی
بیشــتر بــا مراحــل
تولیــد نهالهــای رقــم
مجــول و پروتــکل تولیــد
و ســازگاری آن ،فرصتهــای
بیشــتری ب ـرای گســترش همکاریهــا
فراهــم شــود.
دکتــر بنیانپــور ،عضــو هیــات
علمــی مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی اســتان
فــارس نیــز
در ایــن
جلسه
بــا تاکیــد
بــر اینکــه بایــد
پیشبینیهایی
دربــاره ارقــام خرمــای
مجــول ،اخــذ اصالــت رقــم و
نظایــر آن صــورت گیــرد ،گفــت:
خوشــبختانه در حــوزه تولیــد و تکثیــر ارقــام
مجــول در اســتان فــارس ،مشــکل نیــروی انســانی
نداریــم امــا پروتــکل و روش اجـرا بســیار مهــم اســت.
گفتنــی اســت بعــد از برگــزاری ایــن نشســت ،حاضــران
در جلســه ،از بخــش تحقیقاتــی کشــت بافــت و ســلول بازدیــد
کردنــد و دکتــر ضرغامــی از اعضــای هیــات علمــی در ایــن بخــش و
از محققــان پژوهشــگاه در حــوزه تکثیــر خرمــای مجــول ،توضیحــات
الزم را بــه بازدیدکننــدگان ارائــه کــرد.
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سلسله نشستهای صمیامنه ریاست پژوهشگاه و کارکنان برگزار شد
سلسله نشستهای صمیمانه ریاست پژوهشگاه با شش بخش تحقیقاتی
و بخش اداری به منظور بررسی اقدامات انجامشده و برنامههای آینده،
از اواخر اردیبهشتماه تا اوایل خردادماه سال جاری برگزار شد.
در این گزارش ،گزیدهای از جلسات برگزارشده بین ریاست پژوهشگاه با
اعضای هیات علمی ،محققان ،کارشناسان ،کارکنان اداری ،دانشجویان
و  ...ارائه شده است.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش کشت و بافت سلول
نشست صمیمی ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش
کشت بافت و سلول 30 ،اردیبهشتماه  ،97در محل آزمایشگاه این
بخش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این نشست که با حضور دکتر
مهران عنایتی شریعتپناهی رئیس بخش کشتبافت و سلول ،دکتر
رضا ضرغامی ،دکتر مریم جعفرخانیکرمانی ،دکتر علی اکبر حبشی
از اعضای هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان این بخش برگزار
شد ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما با تقدیر از اقدامات انجام شده در
این بخش ،بر لزوم گسترش ارتباطات بینالمللی و ارائه دستاوردهای
خروجی محور حاصل از سفرها و شرکت در سمینارهای خارجی
تاکید کرد و گفت :اگرچه این بخش با فعالیتها و تالشهای گسترده
تحقیقاتی و علمی ،نمره مناسبی کسب میکند اما ما باید همیشه به
سمت عالی شدن و بهتر شدن حرکت کنیم.
در این جلسه شریعتپناهی ،رئیس بخش کشتبافت و سلول نیز
با ارائه گزارشی از برنامههای آینده و اقدامات گذشته ،وضعیت
پروژههای در حال اجرا در این بخش را تشریح کرد .سایر اعضای
هیات علمی نیز با اشاره به طرحها و فعالیتهای انجام شده ،از
ریاست پژوهشگاه به خاطر تالش برای رفع مشکالت علمی تحقیقاتی
و تخصیص امکانات و تجهیزات الزم تقدیر کردند.
همچنین کارشناسان و دانشجویان بخش کشتبافت و سلول در این
نشست صمیمانه ،خواستار برخورداری بیشتر از امکانات رفاهی ،اداری
و آموزشی از جمله تداوم برگزاری کالسهای زبان انگلیسی شدند.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش زیستشناسی سامانهها
جلسه ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش زیستشناسی
سامانهها به منظور بررسی برنامهها ،اقدامات انجام شده و
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چالشهای پیشرو 29 ،اردیبهشتماه  ،97در محل آزمایشگاه این
بخش برگزار شد.
در این نشست صمیمانه که با حضور دکتر محمدرضا
غفاری رئیس بخش زیستشناسی سامانهها،
دکتر شهره آریایینژاد ،دکتر زهرا سادات
شُ بَر از اعضای هیات علمی و جمعی
از کارشناسان و دانشجویان
این بخش برگزار شد،
نیراعظم
دکتر
خوشخلقسیما با
تبریک فرارسیدن
ماه مبارک رمضان،
برای تمامی حاضران در این
نشست ،توفیق خردورزی را آرزو و
اظهار امیدواری کرد اعضای پژوهشگاه
خصوصا در بخش زیستشناسی سامانهها با
خردورزی و استفاده از برکات این ماه ،در تحقق
اهداف تعیین شده ،موفقیت الزم را کسب نمایند.
وی همچنین بر فعالتر شدن دانشجویان و کارشناسان در
ابعاد بینالمللی و حضور موثر در سمینارهای خارجی تاکید کرد.
بر اساس این گزارش ،در این نشست ،غفاری رئیس بخش
زیستشناسی سامانهها ،گزارشی از اقدامات انجام شده و
برنامههای پیش رو در سال جاری و سالهای آینده
ارائه کرد .سپس اعضای هیات علمی این بخش
درخصوص پروژههای تحقیقاتی در حال
اجرا توضیحاتی ارائه دادند.
کارشناسان بخش زیستشناسی
سامانهها نیز مشکالت و چالشهای موجود
آزمایشگاهی از جمله امکانات و تجهیزات موردنیاز
برای تسریع و تسهیل فعالیتهای این بخش را برشمردند
و خواستار رفع معضالت موجود شدند .دانشجویان بخش
زیستشناسی سامانهها نیز در این نشست ،با معرفی پروژهها و

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی |
حوزه تحقیقاتی خود ،مسایل و چالشهای موجود را مطرح کردند.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش بیوتکنولوژی میکروبی
نشست صمیمانه ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش
تحقیقاتی بیوتکنولوژی میکروبی 26 ،اردیبهشتماه  ،97در محل
آزمایشگاه این بخش برگزار شد.
در این نشست که با محورهای ارائه برنامهها ،خروجی برنامه ها و
چالشهای پیشرو برگزار شد ،دکتر خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه،
ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده ،بر ایدهها و فناوریهای نوین که
در حال پیادهسازی است و لزوم استفاده از آنها در آزمایشگاهها به
منظور تامین زیر ساختهای مالی و تجهیزاتی تاکید کرد.
در این جلسه که دکتر مریم هاشمی ،رئیس بخش بیوتکنولوژی میکروبی،
دکتر میثم طباطبایی ،و جمعی دیگر از
دکتر حسین قنواتی،
هیات علمی و دانشجویان این بخش
اعضای
حضور داشتند ،اقدامات انجامشده
و برنامههای پیشرو توسط
رئیس بخش تشریح شد.
همچنین اعضای
هیات علمی،

برنامهها
و فعالیتهای
علمی  -پژوهشی بخش
بیوتکنولوژی میکروبی را
تشریحکردند.
در بخش دیگری از این جلسه،
موضوعات مربوط به مسائل پژوهشی،
رفاهی و مشکالت دانشجویان مورد بحث
و تبادلنظر قرار گرفت و دانشجویان نیز از
ریاست پژوهشگاه به خاطر حل مشکالت موجود
در بخش بیوتکنولوژی میکروبی تشکر کردند .همچنین
همکاران بخش بیوتکنولوژی میکروبی در زمینه تسهیل چرخه
تصویب پروژهها و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی چالشهای
خود را مطرح کردند.
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• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
در نشست ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش
تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ،پروژههای در دست اجرا،
چالشها و نظرات حضار ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
جلسه ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش مهندسی
ژنتیک با حضور دکتر بهزاد قرهیاضی ریاست بخش ،دکتر پژمان آزادی،
دکتر حسن رهنما و دکتر کتایون زمانی از اعضای هیات علمی و
جمعی از کارشناسان و دانشجویان 5 ،خردادماه  ،97برگزار شد.
در ابتدای این جلسه ،قرهیاضی با ارائه گزارشی مختصر به برنامههای
آتی بخش ،دستاوردها و نوآوریهای صورت گرفته پرداخت و با اشاره
به اثرات و نتایج مثبت حاصل از جلسات ریاست پژوهشگاه با بخش
گفت :در بخش مهندسی ژنتیک نیز هر هفته دو نشست برگزار
میشود که در آنها به صورت اختصاصی طرحهای پژوهشی مورد نقد
و بررسی اعضای هیات علمی قرار میگیرد.
قرهیاضی در ادامه به برنامههای بخش در بازه زمانی پنج ساله اشاره
کرد که در آن پروژههای پنبه ،سیبزمینی ،برنج و کلزا از اولویت
برخوردار هستند .وی افزود :در حال حاضر با همکاری دکتر زمانی
در حال تکمیل فرایندی هستیم که در آن هر فرد به محض ورود
به آزمایشگاه مهندسی ژنتیک با رعایت جنبههای ایمنی ،کار با مواد
شیمیایی ،اصول و یادگیری کار با دستگاههای آزمایشگاهی را فراگیرد.
در ادامه ،دکتر پژمان آزادی عضو هیات علمی این بخش به ارائه
گزارشی از فعالیتها و پروژههای در دست اجرا شامل خاموشی ژن
 DMC1در خیار و گوجهفرنگی با هدف ایجاد  15و  8الین تراریخت
و پروژههای تغییر رنگ گل مریم و گل ژربرا پرداخت و گفت :در سال
گذشته ،حاصل پژوهشهای صورت گرفته و در دست اجرا ،انتشار 4
مقاله  Q2بوده است که برای سال جاری نیز پیشبینی شده که سه
مقاله Q1و  Q2از تحقیقات انجام شده انتشار یابد.
دکتر حسن رهنما ،عضو هیات علمی بخش مهندسی ژنتیک نیز گزارشی
را از برنامههای تحقیقاتی خود شامل سیبزمینی مقاوم به آفات و
پروژه ویرایش ژنومی گیاه روغنی گلرنگ ارائه داد و افزود :مقاالتی که
از تحقیقات صورت گرفته منتشر شده ،دو مقاله  ISIبوده است.
در تکمیل گزارش های ارائه شده ،دکتر مطهره محسنپور عضو هیات
علمی بخش مهندسی ژنتیک نیز به پروژه ذرت تراریخته ،گوجهفرنگی
و هویج اشاره کرد.
در پایان دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشگاه با جمعبندی
مباحث مطرح شده ،توجه به چند اصل را جزء اولویتهای بخش
مهندسی ژنتیک دانست .وی با اشاره به وجود برخی مشکالت در
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جهت فراهمسازی خواستههای مطرح شده ،عنوان کرد :نهایت تالش
صورت خواهد گرفت تا مشکالتی نظیر دسترسی به مواد شیمیایی و
تجهیزات آزمایشگاهی برطرف شوند اما تنها با اتکا به تالش ،سختکوشی
و تدبیر همگانی است که حل مشکالت میسر خواهد بود.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین خواستار تعریف
فرایند ارتباطی بین همه اعضای بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی
زیستی شد که بر اساس آن ،فرایندهای جذب دانشجو ،تصویب پروژه،
شرکت در همایشها و برگزاری ورکشاپهای بینالمللی صورت گیرد.
تهیه مواد و ملزومات آزمایشگاهی از شرکتهای مشخص ،آموزش
دانشجویان زیرنظر کارشناسان بخش ،مدیریت و صرفهجویی در
منابع مصرفی ،استفاده از حداکثر توان و ظرفیتهای موجود در بین
دانشجویان و کارشناسان و احترام به قوانین و مقررات و ...از دیگر
اولویتهایی بود که از سوی ریاست پژوهشگاه مورد تاکید قرار گرفت.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش نانوتکنولوژی
نشست ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بخش
نانوتکنولوژی  6خردادماه  ،97در آزمایشگاه این بخش برگزار شد.
دکتر لیال مامنی رئیس بخش نانوتکنولوژی ،دکتر داریوش داوودی و
دکتر الهه معتمدی از اعضای هیات علمی بخش و جمعی از کارشناسان
و دانشجویان بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشگاه در این نشست
به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود با دکتر خوشخلقسیما ،رئیس
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پرداختند.
مامنی در ابتدای این جلسه ،گزارش جامعی از طرحها و برنامههای
سال جاری ،چالشها و مشکالت این بخش ارائه داد و با قدردانی
از حمایتهای رئیس پژوهشگاه و رفع برخی مشکالت مطرح شده
گفت :یکی از نیازهای اساسی بخش ،اختصاص گلخانه جهت فعالیت
پژوهشگران بود که خوشبختانه این امر با مساعدت ریاست پژوهشگاه
برطرف شد که نشان از اثربخشی این جلسات دورهای دارد .وی در
ادامه از ارائه شش پروژه تحقیقاتی در حوزه نانوتکنولوژی کشاورزی
خبر داد و ابراز امیدواری کرد تحقیقات انجام شده به درآمدزایی از
طریق فروش فناوری به شرکتهای خصوصی منجر شود.
مامنی گفت :تولید نانو هیدروکسی آپاتیت با هدف کاربری در بخش
کشاورزی در قالب کودهای آهسته رهش فسفر در خاک مورد آزمایش
قرارگرفته و قرار است در قالب طرح همکاری با شرکت هوم کر مورد
بررسی قرار گیرد .وی همچنین گزارشی از روند پیشرفت پروژه نانو
آفتکش آزادیراختین که یکی از پروژههای در دست اجرای بخش است،
ارائه داد و اعالم کرد :در سال جاری 5 ،تا  6مقاله با ضریب تاثیر باال از
سوی محققان این بخش منتشر خواهد شد.
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رئیس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی از برگزاری اولین کارگاه آموزشی
بینالمللی در حوزه نانوفناوری در پژوهشگاه بیوتکنولوژی در پاییز
سال جاری خبر داد و تصریح کرد :یکی از ضرورتها و رویکردهای
بخش نانو در سال جاری گسترش پروژههای بینالمللی در قالب
طرحهای مشترک است.
دکتر خوشخلقسیما نیز طی سخنانی ضمن استقبال از نظرات و
دیدگاههای اعضای هیأت علمی ،کارشناسان و دانشجویان
از زحمات و تالشهای رئیس بخش نانو در مدیریت
و پیشبرد اهداف بخش صمیمانه قدردانی کرد
و افزود :یکی از اتفاقات شایسته در بخش
نانو ،ارائه برنامه منسجم توسط دکتر
مامنی بود که مورد استقبال
و حمایت وزارت جهاد
کشاورزی نیز قرار
گرفت.
شخلقسیما ضمن
خو 
اشاره به هزینههای صورت
گرفته در بخش و تخصیص
بودجه مورد نظر افزود :با تمام
تالشهای صورتگرفته از جانب محققان و
پژوهشگران به جهت تولید دانش فنی ،باید نگاه
ویژهای به سرمایهگذاری حاصل از فروش فناوری نیز
وجود داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان بر افزایش سطح
ارتباطات علمی و پژوهشی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلی
و خارجی تاکید کرد.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش اداری
نشست صمیمانه ریاست پژوهشگاه با کارکنان بخش
اداری 7 ،خردادماه  ،97در ساختمان اداری
پژوهشگاه برگزار شد.
در این جلسه که در ادامه سلسله
نشستهای ریاست پژوهشگاه با
بخشهای مختلف تحقیقاتی و اداری انجام شد،
اقدامات انجام شده ،چالشها و برنامههای آینده
مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
براساس این گزارش ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رئیس
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این نشست ضمن گرامیداشت
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ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق برای بهرهمندی از برکات این ماه،
بر لزوم صرفهجویی و توجه به مسئولیت اجتماعی در محیط اداری
تاکید کرد .وی همچنین از ارائه پاداشهای فصلی با توجه به بهرهوری
کیفی کارکنان به جای اضافه کاری خبر داد که با استقبال کارکنان مواجه
شد.
در این نشست ،دکتر فواد مرادی ،مدیر امور اداری و پشتیبانی نیز با
اشاره به آماری از تعداد کارکنان در بخشهای مختلف هیات علمی،
غیرهیات علمی و اداری ،گزارشی از اقدامات انجام شده در طول
ماههای گذشته و برنامههای آینده ،ارائه و بر لزوم تغییر سیستم برای
ارتقای بهرهوری کارکنان و کار تیمی تاکید کرد .حمید قربانی ،مدیر امور
مالی پژوهشگاه ضمن ارائه توضیحاتی درباره فعالیتها و اقدامات این
سال جاری را تشریح کرد.
بخش ،برنامههای
خانم قرهخانی به نمایندگی از بخش
همچنین
اداری ،درخصوص برنامههای
رفاهی و مناسبتی برای
کارکنان ،به اهدای سفر
کارت ،برگزاری
مسابقات

ورزشی،
برگزاری چندین
جشن از جمله
جشنهای هفته پژوهش،
شب یلدا و نوروز و توزیع
سبدکاالی نوروزی اشاره کرد .برگزاری
کارگاههای آموزشی برای اعضای غیرهیات
علمی ،پیگیری امور بیمهای و رفاهی از
جمله بیمه تکمیلی و وام از دیگر اقدامات
انجامشده در حوزه امور اداری محسوب میشود.
برگزاری کارگاههای آموزشی آنالین برای کارکنان نیز از
جمله درخواستهای مطرح شده در این جلسه بود.
سایر کارکنان امور اداری پژوهشگاه در این جلسه اعم از امور
اداری ،امور مالی ،آموزش ،حراست و روابط عمومی نیز ضمن تقدیر
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از زحمات و تالشهای انجامشده ،مشکالت و چالشهای موجود در
زمینه مسائل رفاهی ،مالی و اداری را برشمردند و خواستار رفع آنها
شدند.
• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش فیزیولوژی مولکولی
در ادامه مجموعه نشستهای رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،
جلسه ریاست با اعضای هیات علمی ،کارشناسان و دانشجویان بخش
فیزیولوژی مولکولی 8 ،خردادماه  ،97در آزمایشگاه این بخش برگزار شد.
دکتر بابک ناخدا ،رئیس بخش فیزیولوژی مولکولی در ابتدای این
نشست با ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامههای بخش اظهار داشت:
اولویتهای بخش فیزیولوژی مولکولی ،با توجه به سیاستها و
ماموریتهای ابالغی ،توجه به بحران آب و تغییرات اقلیمی ،مساله
مهاجرت ،اشتغا لزایی و محرومیتزدایی و ارتباطات موثر با بخش
خصوصی و دانشگاهها و همچنین توسعه ارتباطات و همکاریهای
بینالمللی است.
وی افزود :با توجه به پتانسیل نیروی انسانی ،امکانات و توانمندیها
و تجارب پروژههای قبلی ،طرح جامع به نژادی مولکولی ،انواع ارزن
پرمحصول متحمل به خشکی برای افزایش بهرهوری آب و تولید علوفه،
تولید واحدهای پرمحصول گلرنگ متحمل به خشکی با درصد روغن
باال ،کار روی گیاه سورگوم برای افزایش بهرهوری و تولید علوفه و
همچنین معرفی و توسعه گیاهان جایگزین با روشهای مولکولی
(معرفی و توسعه گیاهان شورزی از قبیل سالیکورنیا) در برنامه
تحقیقاتی بخش مورد توجه قرار گرفته است.
ناخدا خاطرنشان کرد :در زمینه همکاریهای بینالمللی عالوه بر
ارتباطات خوبی که با موسسات علمی آلمان و هند داریم و پیشنهادهایی
که برای همکاری با فیلیپین و عمان داشتهایم ،رایزنیهایی با استرالیا
انجام دادهایم و در یک پروژه جایکا (ژاپن) هم همکاری داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه پیشبینی میشود تا پایان سال حدود هفت
مقاله Q1و تعداد بیشتری مقاالت  ،ISIعلمی  -پژوهشی و علمی -
ترویجی داشته باشیم ،اظهار داشت :در نیمه اردیبهشتماه هم کارگاه
آموزشی بینالمللی «کاربرد فنوتایپینگ گیاهی پربازده با دقت و کارآیی
باال در فیزیولوژی ،اصالح نباتات و بیوتکنولوژی» را به مدت دو روز
با حضور اساتید داخلی و خارجی در محل پژوهشگاه برگزار کردیم که
نخستین رخداد بینالمللی در این حوزه در کشور محسوب میشود.
رئیس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی در بیان نیازمندیهای
این بخش تحقیقاتی نیز به نداشتن تجهیزات فنوتایپینگ مزرعهای و
مشکالت موجود در زمینه ارتباطات بینالمللی و دسترسی به منابع
مالی برای تامین تجهیزات مورد نیاز اشاره کرد.
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کارگاه آموزشی دو روزه «مهارتهای فردی» در پژوهشگاه برگزار شد
کارگاه آموزشی «مهارتهای فردی» با سخنرانی دکتر امیرهوشنگ باقری،
متخصص روانپزشک ،روزهای چهارشنبه و شنبه 19 ،و  22اردیبهشتماه
 97در سالن آمفی تئاتر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این کارگاه آموزشی
که جمع کثیری از اعضای هیات علمی و کارشناسان
پژوهشگاه حضور داشتند ،تکنیکهای مهارتهای
ارتباط موثر از سوی مدرس کارگاه تشریح
شد .ارائه روان ،ساده ،جذاب و کاربردی
مباحث و تناسب موضوعات مطرح
شده با دغدغههای افراد در
محیطهای خانوادگی و اداری،
استقبال فراوان حاضران در کارگاه را
به همراه داشت.
در همین رابطه ،دکتر باقری درباره
موضوعات مطرح شده در
کارگاه مهارتهای فردی
در گفتوگو با
روابط عمومی
پژوهشگاه
اظهار
داشت:
این
در
کارگاه آموزشی،
مباحث مربوط به
ارتباط موثر با نزدیکان،
همکاران و خانواده ،مطرح و
تکنیکهایی با فراگیران تمرین شد.
وی با اشاره به تکنیکهای ارتباط موثر گفت:
این تکنیکها به طور کلی« ،گوش دادن» و «ابراز
وجود» را شامل می شود که تکنیک گوش دادن در
قالب «تایید»« ،همدلی» و «پرسش» مورد بحث و بررسی
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قرار گرفت و تکنیک «ابراز وجود» در قالب بیان احساسات ،تمجید و
پایان دادن بحث ،تشریح شد.
این متخصص روانپزشک افزود :فراگیران این کارگاه آموزشی ،تکنیکهای
ارتباط موثر و الگوهای کالمی را در قالب مثالهای کاربردی بارها تکرار
کردند تا ملکه ذهن آنها شود.
باقری با اشاره به تکنیکهای پیشرفته تری از ارتباط موثر و مهارتهای
فردی تصریح کرد :حدود  20تکنیک مفید در ارتباط موثر با دیگران ،در
این کارگاه آموزشی ارائه شد که البته ابتدا باید اصول پایه و تکنیکهای
مقدماتی که در روز نخست مطرح شد ،مدنظر قرار داده شود.
وی درباره عنوان کارگاه یعنی «مهارتهای فردی» و اینکه تفاوت و مرز
آن با مهارتهای اجتماعی چیست ،نیز اظهار داشت :این موضوع تنها
یک تقسیمبندی است وگرنه مهارتهای فردی و اجتماعی ،به یکدیگر
پیوسته هستند .در واقع یکی از مهارتهای فردی که باید داشته باشیم
برقراری ارتباط با دیگران است و ما مهارتهای فردی را فراگرفتیم که در
جمع نیز قابل استفاده است.
این روانپزشک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت الگوهای
کالمی و رفتاری در ارتباط موثر با دیگران خاطرنشان کرد :استفاده از
تعابیری مانند «حق با شماست»« ،شاید حق با شما باشد» ،تکرار جمله
طرف مقابل ،شناسایی احساس مخاطب و بیان احساسات خود ،از جمله
تکنیکهایی است که میتواند در بهبود ارتباط با دیگران تاثیرگذار باشد
که البته این امر متناسب با افراد ،شرایط و مقتضیات موجود ،متفاوت
است و نمیتوان انتظار داشت مشکالت ارتباطی خانوادگی ،اداری و ...با
بیان این جمالت و کاربرد تکنیکهای یادشده کامال مرتفع شود.
گفتنی است اولین جلسه کارگاه آموزشی مهارتهای فردی با هدف ارائه
تکنیکهای مقدماتی ارتباط موثر ،چهارشنبه  19اردیبهشتماه  97و
دومین جلسه با موضوع ارائه تکنیکهای پیشرفته ارتباط موثر ،شنبه 22
اردیبهشتماه  97در پژوهشگاه برگزار شد.
الزم به ذکر است دکتر امیرهوشنگ باقری ،مدرس این کارگاه آموزشی،
متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی و
نویسنده و مترجم کتابهای مختلف در زمینه روانشناسی خصوصا
روانشناسی ورزش و هیپنوتیزم از جمله کتاب «آمادگی ذهنی ده
دقیقهای» و از جمله مشاوران زبده در حوزه مهارتهای زندگی است.
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برگزاری جلسه آموزشی راهاندازی نرمافزار  LIMSبا حضور مسئوالن
آزمایشگاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
جلسـه آموزشـی راهاندازی نرمافزار ( LIMSسـامانه مدیریت اطالعات
آزمایشـگاهی) بـا حضور مسـئوالن آزمایشـگاهها 21 ،خردادماه  97در
محل سـالن آمفی تئاتر پژوهشـگاه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه ،در ایـن جلسـه کـه بـا هـدف
آشـنایی مسـئوالن آزمایشـگاهها و بخشهـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه
بـا کاربردهـا و قابلیتهـای نـرم افـزار  LIMSصـورت گرفـت ،ایـن
نرمافـزار ،معرفـی و آموزشهـای الزم توسـط شـرکت ارائـه دهنـده
ایـن خدمـات ارائـه شـد و مسـئوالن آزمایشـگاهها نیـز پرسـشها و
پیشـنهادهای خـود را دربـاره کارکـرد ایـن نرمافـزار مطـرح کردنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،مقـرر شـد مسـئوالن آزمایشـگاهها روی ایـن
نرمافـزار کار کننـد و نظـرات و پیشـنهادهای خـود را برای بهینه شـدن
سـامانه و کارآمـدی بیشـتر نـرم افـزار مذکـور ارائـه نمایند.
اسـتفاده از نـرم افـزار  LIMSبـه منظـور تسـهیل و تسـریع در
مسـیر خریدهـا و تجهیـز سـفارش آزمایشـگاهی ،انبـارک هـای داخـل
آزمایشـگاههای پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و نیـز کارگاههای
آموزشـی و ارتقـای سیسـتم اداری مربـوط بـه آن اسـت کـه از طریـق
اتوماسـیون ایـن رونـد را بهبـود میبخشـد.
گفتنی اسـت سیسـتمهای مدیریت اطالعات آزمایشـگاهی ( )LIMSکه از
آنها گاهی با عناوینی نظیر سیسـتم اطالعات آزمایشـگاه ( )LISیا سیسـتم
مدیریـت آزمایشـگاه ( )LMSنیـز یـاد میشـود ،نـرم افزارهایـی هسـتند
کـه بـه منظـور مدیریـت اطالعـات و فرآیندهـای آزمایشـگاهی طراحی و
توسـعه داده میشـوند .امکانات اصلی سیسـتم های  LIMSرا میتوان در
چنـد فرآیند اصلی آزمایشـگاهی خالصـه نمود که در تمامی سیسـتمهای

مدیریـت آزمایشـگاهی باید در نظر گرفته شـوند که
عبارتند از:
 دریافت نمونه و ثبت سابقه سفارش امـکان محـول نمـودن آزمایـشمربـوط بـه یـک نمونـه بـه
پرسـنل آزمایشـگاه
 پیگیـری رویدادهایـیکـه بـرای نمونـه در طول
فرآینـد ارزیابـی روی میدهـد.
 امـکان نظـارت و کنتـرل کیفیـتنتایج آزمایشها و تجهیزات آزمایشـگاهی
 نگهـداری و ذخیرهسـازی دادههـای مربوط بهنمونههای آزمایشگاهی
 امـکان گزارشگیـری از اطالعـات مربـوط به نمونه جهتتحلیلهـا و ارزیابیهـای آتی
اسـتفاده از مجموعههـای نرمافـزاری مدیریـت اطالعـات
آزمایشـگاهی ( ،)LIMSراهـکاری مناسـب بـرای سـاماندهی و
مدیریـت گـردش اطالعات در آزمایشگاههاسـت .مدیریـت فرایندهای
آزمایشـگاهی ماننـد فرایند انجـام آزمون (از پذیرش نمونه از مشـتری،
بررسـی فنـی ،توزیـع نمونه و انجـام آزمون ،تا ارایه نتایج به مشـتری)،
فرایندهـای مدیریـت کیفیـت ،فرایندهای انبـارش نمونهها و همچنین
فرایندهـای پشـتیبانی و نگهداری و تعمیـرات ،از جمله توانمندیهای
ایـن دسـته از نرمافزارهاسـت.

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشمند است درصورت تمایل به دریافت خبرنامه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،مشخصات خود را مطابق با این فرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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فناوری نانو برای تغذیه گیاهان
دانشـمندان موسسـه تحقیقاتی  Technionبا اسـتفاده از فناوری نانو
نشـان دادهانـد کـه اسـتفاده از نانوسـامانههای لیپوزومـی بـه عنـوان
حامـل ترکیبـات مغـذی گیاهـی میتوانـد رشـد قابـل مالحظـهای در
تولیـدات کشـاورزی ایجاد نمایـد .نتایج تحقیق این دانشـمندان ،اخیرا
در مجلـه  Scientific Reportsبـا عنـوان "نفـوذ نانـوذرات درمانی به
بـرگ و انتقـال ریزمغذیهـا به محصوالت کشـاورزی" به چاپ رسـیده
و نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده از نانوحاملهـای لیپوزومی میتواند
میـزان نـرخ نفـوذ ریزمغذیهـا بـه گیـاه را از  1درصـد بـه  33درصـد
افزایـش دهد.
لیپوزوم یک وزیکول میکروسـکوپی شـامل دوالیه فسـفولیپیدی اسـت
کـه یـک فضـای مائـی را احاطـه کـرده و در تحقیقـات اخیـر بهطـور
گسـتردهای بـه عنـوان حامـل بـرای انـواع دارو ،پروتئیـن و اسـیدهای
نوکلئیـک مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .ایـن ترکیبـات میتواننـد وارد
سـلولهای زنـده شـده و محمولههـای بارگذاریشـده درون خـود را
تحـت شـرایط قابـل کنتـرل توسـط محرکهـای خارجـی نظیـر امـواج
الکترومغناطیـس ،گرمـا و  pHآزاد نماینـد .همچنیـن عامـلدار کـردن
لیپوزومهـا بـا ترکیباتـی نظیر پلیاتیلـن گالیکول میتوانـد به هدفمند
شـدن ایـن نانوسـامانهها جهـت کاربردهای رسـانش کنترلشـده کمک
نماید.
در ایـن تحقیـق ،نانـوذرات از لیپیدهای گیاهی (پروتئین سـویا) سـنتز
شـده و بـا ریزمغـذی آهـن و منیزیم بارگـذاری و سـپس از طریق برگ
بـه گیـاه گوجـه منتقـل شـدهاند .سـنتز نانولیپـوزوم از منابـع گیاهـی،
زیسـت سـازگاری آن را تضمیـن نمـوده و مخاطـرات احتمالی زیسـت
محیطی به اکوسیسـتم را به حداقل رسـانده است .نتایج میکروسکوپ
کانفـوکال نشـان داده کـه نانـوذرات بـه درون بـرگ گیـاه نفـوذ کـرده
و از طریـق انتقـال دوطرفـه ( )bidirectionalدرون سـایر برگهـا و
همچنیـن ریشـه گیـاه توزیـع و وارد سـلولهای گیاهی میشـوند و در
آنجـا محمولـه ریزمغـذی را آزاد مینماینـد .گیـاه گوجـه تیمـار شـده
بـا نانـوذرات لیپوزمی توانسـته اسـت شـرایط بسـیار حاد کمبـود مواد
ریزمغـذی ،کـه بـا اسـتفاده از روشهـای معمـول قابل جبران نیسـتند،
تحمـل نمایـد .بـه منظـور اندازهگیـری میـزان توانایـی نانولیپـوزوم در
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الهه معتمدی
انتقـال مـواد مغـذی بـه درون گیـاه ،ایـن ذرات بـا یـک مولکـول قابل
ردیابـی (عنصـر یوروپیـوم  )Euبارگـذاری شـده و بـر روی قسـمت
انتهایـی پهنـک بـرگ گیـاه قرار داده شـدند .بعـد از گذشـت زمان ،24
 48و  72سـاعت ،بـرگ تقسـیمبندی و از فواصـل مختلـف از دمبـرگ
بریـده شـد و پـس از هضـم در اسـید ،میـزان  Euبـر حسـب فاصله از
مـکان اعمـال ،مـورد آنالیـز قـرار گرفـت .پـس از گذشـت  24سـاعت
از زمـان اعمـال ،میـزان جـذب  Euدر فواصـل مختلـف 19-7درصـد
ارزیابـی شـد و پـس از  72سـاعت ،این میـزان جذب بـه  33-27درصد
رسـید .ایـن در حالـی بـود کـه وقتـی  Euبـه تنهایـی و بـدون حضـور
نانـوذرات اعمـال میشـود ،میـزان جـذب آن در شـرایط مشـابه تنهـا
0.1درصـد اسـت .هـر چنـد هنـوز نمیتوان در مـورد مکانیسـم انتقال
نانـوذرات لیپوزمـی و نفـوذ بـه بـرگ بـه طـور قطعـی اظهار نظـر کرد
امـا ایـن محققـان نفـوذ از طریـق روزنههـای بـرگ را بـه عنـوان یـک
مکانیسـم محتمـل پیشـنهاد دادهاند.
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ژنهای گیاهان مقاوم به خشکی نوید بخش تولید و توسعه گیاهان زراعی
کتایون زمانی
						
با قابلیت بهرت استفاده از آب
دانشـمندان دپارتمان Energy's Oak Ridge National Laboratory
مجموعـهای از ژنهـا را شناسـایی کردهانـد کـه در گیاهـان گوناگـون
مقـاوم بـه خشـکی موجب بقاء در شـرایط نیمه خشـک میشـوند که
میتواننـد نقـش مهمـی ،در مهندسـی زیسـتی و ایجاد گیاهـان زراعی
مقـاوم به کمبـود آب ایفـا نمایند.
گیاهانـی کـه در شـرایط خشـک زندگـی میکننـد به منظـور حفظ آب
در طـی روز و دمـای بـاال روزنههـای خـود را بسـته نگـه داشـته و در
شـب بـه هنـگام کاهـش دما بـرای جمعآوری دی اکسـید کربـن روزنه
هـا را بـاز میکننـد .ایـن شـکل از فتوسـنتز که بـهنـام crassulacean
 acid metabolismیـا  CAMشـناخته شـده طـی میلیونهـا سـال
تکامـل یافتـه و مجموعـهای از صفـات و ویژگیهـا را بـرای حفـظ آب
در گیاهانـی هماننـد کاالنکوئـه ،ارکیدهها و آناناس ایجاد کرده اسـت.
 CAMمکانیسـمی اثبـات شـده ،بـرای حفـظ و اسـتفاده بهتـر آب در
گیاهـان اسـت .مسـیر فتوسـنتزی  CAMدر 400گونـه از  36خانـواده
گیاهـان آونـدی شناسـایی شـده اسـت .وقتـی کـه اجـزای سـازنده
فتوسـنتز  CAMشـناخته شـود میتـوان فرایندهـای
متابولیسـمی را بـه گونـهای مهندسـی نمود تـا گیاهانی
بـا نیـاز آبـی بـاال ماننـد برنـج ،سـویا و گندم به سـرعت
بـا شـرایط کـم آبـی سـازگار شـوند .دانشـمندان چندین
گیـاه مقاوم به خشـکی را بـه منظور پردهبـرداری از راز
متابولیسـم CAMبررسـی کردهاند .در ایـن پروژه ژنوم
گیـاه  Kalanchoë fedtschenkoiتوالییابـی شـده
اسـت .ایـن گیـاه به دلیل ژنوم نسـبتا کوچـک و قابلیت
اصلاح ژنتیکـی بـه عنـوان گیـاه مـدل در تحقیقـات
ژنومیک  CAMپدیدار شـده اسـت .ایـن تیم تحقیقاتی
بـا اسـتفاده از یـک ابرکامپیوتـر ژنـوم سـه گیـاه K.
( fedtschenkoi، Phalaenopsis equestrisارکیـده)
و ( Ananas comosusآنانـاس) را بررسـی و مقایسـه
کردنـد .بـه طـور گسـترده پذیرفتـهشـده گیاهـان غیـر
خویشـاوند کـه صفـات مشـابهی را در شـرایط محیطـی
یکسـان بـروز میدهنـد در فرآینـدی شـناخته شـده بـه

نـام تکامـل همگـرا قـرار دارند.
ایـن دانشـمندان  60ژن را در گونههـای  CAMشناسـایی کردنـد کـه
تکامـل همگرا نشـان دادند ایـن تغییرات همگرا در نحـوه بیان  54ژن
در روز و شـب و همگرایی در توالی پروتینی  6ژن را شـامل میشـود.
این تیم همچنین نوع جدیدی از فسفوانول پیروات کربوکسیالز یا
 PEPCرا کشف کردند PEPC .آنزیمی کلیدی است که مسوول تثبیت
دی اکسیدکربن در مالیک اسید در طی شب است .سپس مالیک اسید
در روز به دی اکسیدکربن برای استفاده در فتوسنتز تبدیل میشود.
محصـوالت کشـاورزی بزرگتریـن مصـرف کننده آب در جهان هسـتند.
رشـد جمعیـت انسـانی ،شهرنشـینی و تغییـرات اقلیمـی دسترسـی بـه
منابـع آبـی پـاک را محـدود کـرده اسـت .بـه منظور حـل ایـن نگرانی،
مهندسـی فتوسـنتز  CAMدر گیاهـان زراعـی میتوانـد مصـرف آب
کشـاورزی را کاهـش داده و چنیـن گیاهانـی در شـرایط کمبـود آب
سـازگاری بیشـتری را نشـان میدهنـد .نتایـج ایـن پژوهـش در مجلـه
 Nature Communicationsمنتشـر شـده اسـت.
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فناوری حسگرها برای فنوتایپینگ دقیق در سبزیجات زراعی :وضعیت
پریسا کوباز
						
رو
موجود و مشکالت پیش
افزایـش تواناییهـا در بررسـی عملکـرد گیاهـان و سـاختار آنهـا بـا
روشهـای غیـر تخریبـی بـا کارایـی بـاال ،امـروزه بـه عنوان یـک هدف
مهـم در حـوزه اصلاح گیاهـی و کشـاورزی دقیـق مطرح شـده اسـت.
تحقیقـات فنوتایپینـگ گیاهـی نقشـی کلیـدی در حـل مشـکالت کمی
موثـر در رشـد ،تولید ،کیفیـت و مقاومت به تنشهای مختلف محیطی
ایفـا میکننـد .امـروزه در عصر کامپیوتر بیشـتر کارهایی کـه به صورت
سـنتی در اصلاح نباتـات توسـط انسـان صـورت میگرفـت ،توسـط
دسـتگاههای پیشـرفته الکترونـی قابـل انجـام اسـت .در فنوتیپینـگ،
بسـیاری از ابزارهـای پیشـرفته میتواننـد راهحلهـای ارزشـمندی برای
تعییـن دقیـق و سـریع خصوصیـات موادگیاهـی ارائـه دهنـد.
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انـواع ابـزار قابـل حمـل و همچنیـن حسـگرهای راه نزدیـک و راه
دور قابـل نصـب روی ماشـینهای خـودران متصـل بـه ابـزار کنتـرل
ماهـوارهای (جهتیـاب) بدیـن منظـور بـرای اندازهگیریهـای زیـر در
دسـترس هسـتند:
 .Iتشخیص ساختار گیاهی و صفات مورفوژنتیک
 .IIتنشهای زیستی و غیر زیستی
 .IIIتعیین ساختار و خصوصیات عناصر و مولکولها
مهمتریـن مزایـای بـه کارگیـری ایـن ابـزار در فنوتایپینـگ گیاهـی بـا
کارآیـی بـاال عبارتنـد از:
 .Iجمعآوری مقادیر زیاد دادهها و ذخیرهسازی امن آنها
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 .IIجریان کار سریع و به خوبی سازمانیافته
 .IIIروشهای تجزیه و تحلیل دقیق ،سریع و کمهزینه
.IVجمـعآوری دادههـای دقیـق و عینـی (کـه تحـت تاثیـر خطـای
انسـانی قـرار نمیگیرنـد)
کـه میتواننـد توسـط کاربـران متعـدد در شـبکه مـورد اسـتفاده قـرار
گیرنـد .بـه همیـن خاطـر اسـتفاده از چنیـن فناوریهایـی بـه لطـف
افزایـش دسترسـی بـه میکرورایانههـا (ازجملـه لپ تاپهـا ،تبلتها و
گوشـیهای هوشـمند) و اینترنـت یـا اینترانـت واتصـاالت بیسـیم بـه
سـرعت در دهـه گذشـته افزایـش یافته اسـت.
اسـتفاده از حسـگرهای راه دور و راه نزدیک هم در مدیریت مزرعه و
هـم در فنوتایپینـگ و ارزیابیهای فیزیولوژیک گیاهـی کاربرد دارند.
برخـی از ایـن روشهـای قدیمـی بیشـتر بـرای مدیریـت گیاهـان
زراعـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهانـد تـا بررسـی شـرایط فیزیولـوژی
گیـاه و ممکـن اسـت در شـرایط مزرعـه و کنترلشـده تفـاوت نشـان
دهنـد .بـه طـور مثـال بررسـی میـزان کلروفیـل گیاهـی بـا اسـتفاده از
ابزارهـای دسـتی و کنتـرل از راه دور میتوانـد نشـاندهنده تاثیـر
شـرایط محیطـی از جملـه تنشهـای زیسـتی و غیرزیسـتی بـر گیـاه
باشـد ،هرچنـد تنـش شـوری ،خشـکی و کمبـود عناصـر غذایـی هـر
کـدام میتواننـد موجـب کاهـش میـزان کلروفیـل و عملکـرد دسـتگاه
فتوسـنتزی بـه دلیـل تغییـرات سـطح آبسیسـیک اسـید و تاثیـر بـر باز
و بسـته شـدن روزنههـا شـوند .بـر ایـن اسـاس شناسـایی اینکـه کـدام
متغیـر زراعـی واقعـا بـر رشـد و عملکـرد محصـول تأثیـر میگـذارد،
گاهـی اوقـات دشـوار اسـت .بخش سـختتر کار ،مدیریـت عملیات و
ترجمـه سـیگنال اسـترس بـه کاربـرد عملی بـرای فراهم آوردن شـرایط
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بهینـه رشـد (به عنـوان مثال ،مقدار کـود و آب یا آفتکـش ،بهینه دما
و سـطح تابـش و غیـره) بـرای گیـاه اسـت .بـا ایـن حـال ،نمونههایـی
از مدیریـت کارآمـد محصـول بـر اسـاس کاربردهای انواع حسـگرها در
کشـاورزی وجود دارد .به طور مثال اسـتفاده از  PRSبرای فنوتایپینگ
گیاهـی در دسـتیابی بـه دامنـه انتخـاب ژنوتیپـی ،بسـیار موثـر اسـت؛
بهطـوری کـه متغیرهایـی که رشـد و نمو و عملکرد گیـاه را تحت تاثیر
قـرار میدهنـد ،بـه طـور مصنوعـی کنتـرل شـده و در نتیجـه میتوان
پاسـخهای فیزیولوژیـک غیـر اختصاصـی را بـه طـور مسـتقیم بـا
تیمارهـای خـاص مرتبط سـاخت .مطالعـات اخیـر روی گوجهفرنگی و
بادمجـان امـکان تهیه عکسهای سـه بعـدی و آنالیـز دادههای مذکور
بـا اسـتفاده از الگوریتمهـای خـاص به منظـور اسـتفاده از این دادهها
بـرای شناسـایی  QTLهای متناسـب بـا ارتفاع گیاه ،وضعیـت و اندازه
بـرگ و میـوه را فراهـم میسـازد .البتـه مشـکالتی در اسـتفاده از
ابزارهـای جدیـد وجـود دارد ،از جملـه اینکه تحقیقات انجام شـده در
شـرایط کنتـرل شـده موجـب میشـود تا اطالعـات به خوبی با شـرایط
مزرعـه منطبـق نباشـد .همچنیـن ایـن مطالعـات در شـرایط مزرعه به
دلیـل تعـداد زیـاد عوامـل و پیچیدگیهـا تاکنـون بیشـتر روی گیاهـان
مـدل و غلات زراعـی انجـام شـده اسـت و در حـوزه سـبزیجات کـه
نقـش مهمـی در رژیـم غذایی انسـانها دارند ،کار زیادی انجام نشـده
اسـت .پالتفرمهـای فنوتایپینـگ گیاهـی پیشـرفته بـا وجـود پیشـرفت
زیـاد ولـی هنـوز به عنـوان روشهای گران قیمت محسـوب میشـوند
و جمـعآوری دادههـا و مدیریـت آنهـا نیـاز به تجارب شـخصی خاصی
دارد از ایـن رو محیطهـای حفاظتشـده بیشـتر مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرنـد.
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در بازدید دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران از پژوهشگاه عنوان شد:

لزوم ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاهها و پژوهشگاهها
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران در رشته گیاه پزشکی31،
اردیبهشتماه  97طی بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با
دستاوردها و پروژههای در حال اجرا و تجاریشده آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این بازدید که به
سرپرستی دکتر امیر میرزادی گوهری ،عضو هیات علمی
گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران برگزار شد ،دانشجویان مقاطع
دکتری و کارشناسی ارشد رشته گیاه پزشکی
این دانشگاه بعد از تماشای کلیپ
تبلیغاتی پژوهشگاه با حضور
در آزمایشگاهها از بخشهای
تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی،
کشت بافت و سلول ،مهندسی ژنتیک
و بیوتکنولوژی میکروبی بازدید کردند
و محققان و کارشناسان هر بخش
توضیحات مبسوطی درباره
اقدامات و دستاوردها و
پروژههای مرتبط با
آن ارائه دادند.
در همین
رابطه
سرپرست
دانشجویان و استاد
دانشگاه تهران درباره
هدف این بازدید گفت :برخی
از دانشجویان کارشناسیارشد در
این بازدید برای آشنایی کاربردی با
مفاهیم درس بیماریشناسی گیاهان میکروبی
و برخی از دانشجویان دکتری برای بهرهمندی عملی
از آموختههای خود در دروس بیوتکنولوژی ،مقاومت
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بیماریها و نظایر آن حضور یافتهاند.
میرزادی گوهری افزود :با توجه به کمبود امکانات در گروه گیاهپزشکی
دانشگاه تهران از یکسو و اینکه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از
بهترین موسسات تحقیقاتی در ایران است ،از سوی دیگر ،بازدید از
پژوهشگاه دید گستردهتری نسبت به مفاهیم تئوریک که در دانشگاه
ارائه میشود ،به دانشجویان میآموزد.
وی درباره جذابیت و کاربردی بودن بخشهای تحقیقاتی اظهار
داشت :از آنجا که برخی از دانشجویان روی قارچها کار میکنند،
بخش فیزیولوژی مولکولی برای آنها جذابیت خاصی داشت و در
بخش انتقال ژن نیز موضوعاتی تفنگ ژنی ،ساخت سازه ،محصوالت
تراریخته و ...بسیار قابل توجه بود ضمن آنکه هر بخش تحقیقاتی در
حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی ،آموزههای خاص خود را دارد.
این استاد دانشگاه تهران در رشته گیاهپزشکی با اشاره به شکاف ارتباطی
بین دانشگاهها و پژوهشگاهها تصریح کرد :امروز واقعا این خال را بیشتر
حس کردم .چون دانشجویان در دانشگاهها در مقایسه با موسسات
تحقیقاتی مانند این پژوهشگاه ،با کمبود امکانات مواجه هستند و باید
پل ارتباطی برای اتصال بین دانشگاهها و پژوهشگاهها وجود داشته باشد.
میرزادی گوهری با بیان اینکه البته ما در دروس بیوتکنولوژی از اساتید
و پژوهشگران موسسات تحقیقاتی استفاده میکنیم ،یادآور شد :طی
سالهای گذشته در درس بیوتکنولوژی در کشاورزی از تجربیات دکتر
صالحی جوزانی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه استفاده کردیم اما
متاسفانه براساس سرفصل وزارت علوم این درس از سرفصلهای رشته
گیاهپزشکی برداشته شد.
وی افزود :این بازدیدها در انجام پروژههای تحقیقاتی در آینده برای
دانشجویان خصوصا در حوزه فیزیولوژی مولکولی و انتقال ژن بسیار
مفید خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد :علیرغم
مشکالت و محدودیتهای مالی و اعتباری ،چشمانداز آینده تحقیقات
بیوتکنولوژی کشاورزی ،روشن است و امیدواریم بتوانیم با کشورهای
دیگر در حوزه محصوالت تراریخته با توجه به سیستمهای جدید
مانند ویرایش ژنومی که از فناوریهای نوین در عرصه بیوتکنولوژی
کشاورزی است ،رقابت نماییم.
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بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از پژوهشگاه
روز  26اردیبهشت ماه  97پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،میزبان
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برای بازدید از بخشهای
تحقیقاتی و آشنایی با دستاوردها و اقدامات پژوهشگاه در عرصه
زیستفناوری کشاورزی بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این بازدید ،دانشجویان مقطع
کارشناسی رشته زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه
صنعتی اصفهان با حضور در بخشهای تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی،
کشت بافت و سلول ،انتقال ژن و مهندسی ژنتیک ،بیوتکنولوژی
میکروبی ،با امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی هر بخش و نیز
فعالیتها و اقدامات انجام شده و پروژههای در حال اجرا آشنا شدند.
در هر بخش تحقیقاتی ،محققان و کارشناسان مرتبط با این حوزه،
برنامهها ،فناوریها و دستاوردهای بخش را برای بازدیدکنندگان
تشریح کردند .طرح پرسشهای فراوان به ویژه در بخش انتقال ژن
و توضیحات مشروح دکتر مطهره محسنپور ،عضو هیات علمی
پژوهشگاه ،بیانگر انگیزه باالی دانشجویان برای فهم کاربردی از
آموختههای تئوریک دانشگاهی بود.
در همین زمینه آقای خزایی ،سرپرست دانشجویان دانشگاه صنعتی
اصفهان در گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه درباره این بازدید
گفت :هدف بازدید دانشجویان ارتقای آگاهی و بینش کاربردی برای
درس اصالح گیاهان زراعی است که طی سالهای مختلف با همکاری
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی این امر محقق شده است.
وی درباره هدف بازدید اظهار داشت :این بازدید ،فرصت مغتنمی
است زیرا مجموعه سازماندهیشدهای مانند این پژوهشگاه کمتر
در بین موسسات تحقیقاتی یافت میشود و تاثیرات آن عمال در
پروپوزالها ،پایاننامهها و چشمانداز حرفهای در آینده قابل مشاهده

است .همچنین نکته دیگر اینکه بحثهای
دانشگاهی باید با محیطهای تحقیقاتی
و بیرون از کالس درس پیوند یابد و
دانشجویان اظهارات پژوهشگران
را درباره محصوالت تجاری
شده ،تراریخته و ...به صورت
علمی و از نزدیک بشنوند و با
محیطهای پژوهشی ارتباط نزدیک
پیدا کنند.
خزایی با اشاره به اینکه به تازگی  40سالگی
دانشگاه صنعتی اصفهان را پشت سر
گذاشتهایم ،خاطرنشان کرد :این
دانشگاه از بدو تاسیس،
کشاورزی
دانشکده
داشته و گروه
و
زراعت
اصالح نباتات از
گروههای اولیه این
دانشکده بوده است .گروه
بیوتکنولوژی نیز گروه نوپاتر
نسبت به زراعت و اصالح نباتات
است که در حال فعالیت هستند اما در
مجموع این پژوهشگاه و تحقیقات آن در حوزه
بیوتکنولوژی کشاورزی پیشرو هستند.

از همکاران ،دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست میشود تا مطالب علمی خود را
در قالب خبر به پست الکترونیک newsletter@abrii.ac.ir :ارسال فرمایند.
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در بازدید دانشجویان دانشگاه الزهرا از پژوهشگاه عنوان شد:

دانشگاه ها از اولویتهای پژوهشی کشور مطلع نیستند
دانشجویان دانشگاه الزهرا 25 ،اردیبهشتماه  ،97از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند و با دستاوردها و یافتههای
تحقیقاتی حوزه زیستفناوری کشاورزی آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این بازدید که دانشجویان
دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا در رشتههای بیوتکنولوژی و
میکروبی حضور داشتند ،از چهار بخش تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی،
کشت بافت و سلول ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی میکروبی بازدید
صورت گرفت و اعضای هیات علمی یا کارشناسان هر بخش ،توضیحات
الزم را درباره اقدامات و فعالیت های پژوهشگاه ارائه کردند که بخش
مهندسی ژنتیک با توضیحات دکتر مطهره محسنپور ،دبیر کمیته انتقال
ژن و سئواالت متعدد دانشجویان ،زمان بیشتری را به خود اختصاص داد.
در همین رابطه ،دکتر علی محمدی ،عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
و سرپرست دانشجویان که خود قبال یکی از دانشجویان پژوهشگاه
بوده است ،در گفتوگو با روابط عمومی پژوهشگاه درباره هدف
این بازدید گفت :هدف اصلی بازدید ،آشنایی دانشجویان با جنبههای
مختلف رشته تخصصی خود است .ضمن اینکه برخی مواقع بازدیدها،
میتواند آینده شغلی دانشجویان را شکل دهد.
وی با اشاره به اینکه کشاورزی جزء اولویتهای نخست کشور است،
اظهار داشت :تاکنون دانشجویان در بازدیدها درباره برنج ،آب ،آفات،
سموم شیمیایی و ...اطالعات خوبی کسب کردهاند اما با توجه به
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رشته تحصیلیشان ،بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی و بخش
بیوتکنولوژی میکروبی کاربرد بیشتری برای آنها دارد.
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا با اشاره به ارتباط
دانشگاه و پژوهشگاه تصریح کرد :متاسفانه هنوز دانشگاهها چندان
از اولویتهای پژوهشی کشور مطلع نیستند .در حالی که وزارتخانهها
و دستگاههای دولتی باید نیازهای خود را به دانشگاهها ارائه و در
وب سایت خود اطالعرسانی نمایند تا شکاف ارتباطی بین دانشگاهها
و موسسات تحقیقاتی به تدریج کاهش یابد.
محمدی افزود :االن در هیچ جای دنیا این گونه نیست که ما از دولت
بودجه بگیریم تا دانشجو پذیرش نماییم بلکه صنعت باید بودجه را بدهد
و تا زمانی که منتظر بودجههای دولتی هستیم ،کار به جایی نمیرسد.
وی چشمانداز بیوتکنولوژی را در سالهای آینده ،خصوصا در حوزه
کشاورزی ،روشن توصیف کرد و گفت :االن در مسیر خوبی در بخشهای
زیستفناوری و نانو قرار داریم و رتبههای خوبی هم در این عرصهها
کسب شده است .ضمن اینکه با توجه به مشکالت کمآبی ،مصرف سموم
باال و رتبه باالی سرطان خصوصا معده و روده که به بخش کشاورزی
هم ارتباط پیدا میکند ،یکی از نیازهای اساسی کشور بهبود وضعیت
کشاورزی است و افرادی که دغدغه و دردمندی در این زمینه دارند،
قطعا در این بخش ورود جدی خواهند داشت.
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در بازدید دانشجویان دانشگاه ولیعرص رفسنجان مطرح شد:

روشهای بیوتکنولوژی در زمینه مقاومت به آفات ،در آینده حرف اول را میزند
دانشــجویان دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان 23 ،اردیبهش ـتماه 97
از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بازدیــد کردنــد و از نزدیــک
بــا امکانــات و تجهیــزات و نیــز اقدامــات انجامشــده در عرصــه
فناوریهــای نویــن کشــاورزی آشــنا شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ،در ایــن بازدیــد کــه بــه
سرپرســتی دکتــر سیدرســول صحافــی انجــام شــد ،دانشــجویان
رشــته بیوتکنولــوژی کشــاورزی دانشــگاه ولــی عصــر رفســنجان از
بخشهــای تحقیقاتــی مختلــف و آزمایشــگاهها بازدیــد کردنــد و
کارشناســان و محققــان هــر بخــش توضیحــات کارشناســی و علمــی
مرتبــط را بــه بازدیدکننــدگان ارائــه دادنــد.
در همیــن رابطــه دکتــر شــهاب مــداح حســینی ،سرپرســت دیگــر
دانشــجویان و از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ولــی عصــر
رفســنجان در رشــته فیزیولــوژی گیاهــان زراعــی دربــاره ایــن بازدیــد
گفــت :دانشــجویان حاضــر در مقطــع کارشناســی رشــته بیوتکنولــوژی
کشــاورزی مشــغول بــه تحصیــل هســتند و از آنجــا کــه کــرج قطــب
علمــی  -پژوهشــی در حــوزه کشــاورزی و پژوهشــگاه نیــز از
موسســات تحقیقاتــی قدیمــی ایــن حــوزه اســت ،ایــن بازدیــد ب ـرای
درس اصــاح نباتــات صــورت گرفتــه اســت.
بــه گفتــه وی ،حســن ایــن بازدیــد ب ـرای دانشــجویان ایــن اســت کــه
بــا آینــده رشتهشــان در قالــب فعالیتهــای پژوهشــی و امکانــات و
تجهیـزات آن آشــنا شــدند .همچنیــن برخــی از بخشهــای بازدیدشــده
و مباحــث مطرحشــده ،مربــوط بــه شناســایی ارقــام متحمــل بــه
تنشهــای محیطــی بــه رشــته فیزیولــوژی گیاهــان زراعــی بســیار
نزدیــک بــود.
مــداح حســینی دربــاره اهمیــت ایــن بازدیدهــا نیــز اظهــار داشــت:
واقعیــت ایــن اســت کــه بازدیدهــا در حــد آشــنایی اولیــه اســت و بــا
اطالعــات ارائهشــده در حــوزه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و اقدامــات
انجامشــده در قالــب بروشــورها و کتابچههــا تکمیلتــر میشــود
ضمــن اینکــه در آزمونهــای پایــان تــرم هــم ســواالتی دربــاره
بازدیدهــا ارائــه میگــردد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ولیعصــر رفســنجان بــا بیــان اینکــه ارتبــاط بیــن
دانشــگاهها و پژوهشــگاهها از ســوی هــر دو طــرف ،خــوب نیســت،
تصریــح کــرد :در عیــن حــال موضــوع خروجــی داشــتن پژوهشهــا

در دانشــگاهها جدیتــر شــده و دانشــگاه ولیعصــر هــم یکســری
مراکــز رشــد و شــرکتهای دانــش بنیــان دارد کــه در حــال فعالیــت
هســتند و یکــی از همــکاران گــروه اصــاح نباتــات در ایــن دانشــگاه
نیــز بــر روی تکنیکهــای کشــتبافت بــه صــورت تجــاری کار
میکنــد.
وی افــزود :بــه نظــر میرســد دانشــگاهها و موسســات تحقیقاتــی
درگیــر پروژههــای خودشــان هســتند و بــه طــور سیســتماتیک ،امــکان
همــکاری مشــترک نیســت یــا فرصــت آن چنــدان میســر نمیشــود
و عمــا ایــن دو نهــاد علمــی ،بــه صــورت جزیــرهای کار میکننــد و
حتــی در بخشهایــی بــه جــای رفاقــت ،رقابــت میکننــد بــا ایــن
وجــود ،ایــن اصــاح سیاســت ارتباطــی بیــن دانشــگاهها و موسســات
تحقیقاتــی بایــد در ســطح کالن اتخــاذ شــود تــا بــه انجــام پــروژه
مشــترک بینجامــد.
مــداح حســینی دربــاره چشـمانداز آینــده بیوتکنولــوژی کشــاورزی و
فنــاوری نویــن در ایــن عرصــه نیــز گفــت :اگرچــه یکــی از شــاخههای
پیشــرفت در کشــاورزی ،بیوتکنولــوژی اســت امــا یکســری مالحظــات
در برخــی موضوعــات ایــن عرصــه خصوصــا دربــاره محصــوالت
تراریختــه وجــود دارد و بایــد ایــن موضوعــات بــا تحقیقــات علمــی
مرتفــع شــود .در عیــن حــال در حیطــه مقاومــت بــه آفــات بیماریهــا
قطعــا در آینــده روشهــای بیوتکنولــوژی حــرف اول را میزنــد امــا
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اصــول کشــاورزی مــا دارای اشــکاالت
اساســی اســت کــه حتــی بــا وجــود پیشــرفتهای چشــمگیر ،کاربــرد
آن ب ـرای کشــاورزان در عمــل ،کمتــر نمایــان اســت.
گفتنــی اســت دانشــگاه ولیعصــر (عــج) در ســال  1369تاســیس شــد
و بــا پذیــرش دانشــجو از ســال تحصیلــی  70-71فعالیــت خــود را آغــاز
کــرد .در حــال حاضــر بیــش از  10000د انشــجو در مقاطــع مختلــف
کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری در دانشــگاه ولیعصــر
مشــغول بــه تحصیــل هســتند و بیــش از  250عضــو هیــات علمــی
در مرتبــه اســتادی ،دانشــیاری ،اســتادیاری و مربــی ،کار تدریــس
و آمــوزش دانشــجویان را بــر عهــده دارنــد .ایــن دانشــگاه ،شــامل
شــش دانشــکده علــوم پایــه ،ریاضــی و کامپیوتــر ،فنــی و مهندســی،
کشــاورزی ،ادبیــات و اقتصــاد و مدیریــت اســت.
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بازدید دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس از پژوهشگاه
دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،
 23اردیبهشتماه  ،97از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید
کردند و از نزدیک با دستاوردها و اقدامات پژوهشگاه در عرصه
زیستفناوری کشاوری آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،در این بازدید دانشجویان
تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از
آزمایشگاهها و بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید کردند
و کارشناسان هر بخش ،توضیحات الزم را به بازدیدکنندگان ارائه دادند.
در همین رابطه خانم حفیظی دانشجوی پسادکتری که به نمایندگی
از طرف دکتر جاللی استاد دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سرپرست
دانشجویان در این بازدید حضور داشت ،درباره هدف این بازدید
به روابط عمومی پژوهشگاه گفت :دانشجویان هرساله قسمتی از
آموزههای درس مهندسی ژنتیک را به صورت عملی در قالب بازدید از
موسسات تحقیقاتی مرور می کنند که یکی از این موسسات پژوهشی
برجسته ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی است .دانشجویان حاضر
در این بازدید ،نیز دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کشاورزی و کارشناسی ارشد اصالح نباتات هستند.
وی افزود :از آنجا که تمامی پروژههای پژوهشگاه بیوتکنولوژی

کشاورزی کاربردی است و دانشجویان نیز در دانشگاهها در صدد
نگارش پروپوزال و تجاریشدن آن هستند بنابراین اولویت ما بازدید از
این موسسه تحقیقاتی بوده است.
سرپرست دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اتفاقا برخی از
محققان حاضر در پژوهشگاه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بوده اند،
اظهار داشت :در حال حاضر نیز پروژههای مشترک و افزایش همکاری
دوسویه مانند فعالیت بر روی پروژههای هاپلوئیدی در حال انجام است.
حفیظی درباره ارتباط دانشگاهها و پژوهشگاهها گفت :متاسفانه این
فاصله بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی وجود دارد اما تاکید
ما بر این است که استاد راهنما یا مشاور مشترک برای پروژهها و
پایاننامهها داشته باشیم .قوانین دانشگاهی برای ارتباط با موسسات
پژوهشی نیز کمی پیچیده است.
وی توضیحات ارائهشده در بخش انتقال ژن را با توجه به زمینههای
فعالیت دانشجویان بسیار عالی توصیف و خاطرنشان کرد :موضوعاتی
مانند کشت میکروبی و بررسیهای مربوط به متابولیتهای ثانویه از
گیاهان نیز بسیار قابل توجه بود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد کشور ما در آینده نزدیک بتواند محصوالت
حاصل از فناوریهای بیوتکنولوژی کشاورزی را در بازار عرضه نماید.

همکار گرامی جناب آقای رضا کوه زارع
پـدر ،گوهـر بینظیـر و تابنـده زندگـی اسـت .عـروج پـدر عزیزتـان را کـه صبورانـه
زیسـت ،صادقانـه آموخـت ،صمیامنـه روشـنی بخشـید و سـبکبال از افـق ناسـوت پـر
کشـید ،بـه شما و خانـواده محرتمتـان تسـلیت عـرض میکنیـم و از خداونـد متعـال
خواسـتاریم بـه لطـف خویـش ،روح آن پـدر بزرگـوار را شـاد و مقامـش را در جـوار
قدسـی درگاهـش بلندمرتبـه فرمایـد.
از طرف همکارانتان در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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بازدید دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از پژوهشگاه
دانشـجویان دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان 19 ،اردیبهشـتماه 97
از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردنـد و بـا اقدامـات
و دسـتاوردهای پژوهشـگاه در بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی آشـنا
شدند.
بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه ،در این بازدید که به سرپرسـتی
دکتـر مقصـود پژوهنـده ،مدیـر گـروه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجـان برگـزار شـد ،دانشـجویان پـس از
تماشـای کلیـپ تبلیغاتـی پژوهشـگاه ،از آزمایشـگاهها و بخشهـای
فیزیولـوژی مولکولـی ،مهندسـی ژنتیـک ،بیوتکنولـوژی میکروبـی و
زیستشناسیسـامانهها بازدیـد و اعضـای هیـات علمی و کارشناسـان
نیـز بـا اشـاره بـه فعالیتهـا و اقدامـات هـر بخـش ،دسـتاوردهای
حاصـل از تحقیقات انجامشـده را بـرای بازدیدکنندگان تشـریح کردند.
در همین رابطه ،اسـتاد دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان و سرپرسـت
دانشـجویان در گفتوگـو بـا روابـط عمومی پژوهشـگاه گفـت :ما هر
سـال برای دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری و برخی دانشجویان
کارشناسـی بازدیـد داریـم و از مهمتریـن موسسـه تحقیقاتـی در حوزه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی که همین پژوهشـگاه اسـت ،بازدید میکنیم.
پژوهنـده افـزود :مشـاهده امکانات ،تجهیـزات و پروژههای اجراشـده
یـا در حـال اجرا در حوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی توسـط دانشـجویان
در قالـب بازدیدهـای مختلـف ،و فهـم کاربـردی از آموختههـای
تئوریـک ،انگیـزه و امیـدواری آنهـا را افزایـش میدهـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن بازدیدهـا ،همـواره تاثیرگـذار بـوده اسـت،
خاطرنشـان کـرد :بازدیدهـا ،ایدههـای خوبـی بـرای پایاننامههـا و
تحقیقـات دانشـجویی بـه ویـژه در مقاطـع تحصیلات تکمیلـی فراهـم
میکنـد و ایـن دانشـجویان ،سـفیران بیوتکنولـوژی در خانوادههـا و
جامعـه محسـوب میشـوند.
مدیـر گروه بیوتکنولوژی کشـاورزی دانشـگاه شـهید مدنـی آذربایجان
دربـاره قدمـت دانشـگاه در حـوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیـز اظهار
داشـت :ایجاد گروه بیوتکنولوژی در دانشـگاه شـهید مدنی آذربایجان
بـه حـدود یـک دهـه پیـش (سـال  )1386برمیگـردد و نوپاسـت امـا
تقریبـا تمـام تجهیـزات بیوتکنولـوژی از لحـاظ مولکولـی گـردآوری
شـده اسـت و دانشـجویان مـا بعضـا در همیـن پژوهشـگاه مشـغول

بـه فعالیـت میشـوند و ارتباطـات خوبـی بـا موسسـات و
محققـان بینالمللـی داریـم.
پژوهنـده بـا بیـان اینکـه گـروه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی دانشـگاه شـهید مدنـی
آذربایجـان ،جـزء پنـج گـروه نخسـت
بیوتکنولوژی ایران اسـت ،گفت:
در زمینـه کشـتبافت
در دانشـگاه شـهید
مدنـی مشـکلی
نداریـم امـا کمبـود
مـا در حـوزه فیزیولـوژی
مولکولـی اسـت و از ایـن رو،
جذابیـت و امکانـات ایـن بخـش
بـرای دانشـجویان مـا جذابتر و
ضروریتـر اسـت.
ایـن اسـتاد دانشـگاه
همچنیـن آینـده

بیوتکنولوژی
کشـاورزی را در ایـران
در زمینـه آموزشهـای
دانشـگاهی و پژوهشهـای
موسسـات تحقیقاتی ،درخشـان عنوان
کـرد و افـزود :با توجه به نوپایی این رشـته،
متخصص در این زمینه کمتر بوده اما در سالهای
اخیـر با تربیت دانشـجویان در داخل کشـور ،تاسـیس
شـرکتهای دانشبنیـان و محصـوالت حاصـل از فناوریهـا
و تحقیقـات بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،آینـده بیوتکنولـوژی در
ایـران ،بسـیار امیدوارکننـده اسـت.
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بازدید دانشجویان دانشگاه رامین خوزستان:

پژوهشگاه میتواند منشا تحقیقات برای مقابله با پدیده ریزگردها باشد

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 18 ،اردیبهش ـتماه  ،97میزبــان
دانشــجویان دانشــگاه رامیــن خوزســتان بــود؛ دانشــجویان خطــه
جنــوب کشــور کــه مدتهاســت بــا ریزگردهــا دســتوپنجه نــرم
میکننــد ،طــی بازدیــد از بخشهــای تحقیقاتــی ،بــا فعالیتهــا و
دســتاوردهای پژوهشــگاه آشــنا شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ،در ایــن بازدیــد کــه بــه
سرپرســتی دکتــر هاشــم موســوی اســتاد دانشــگاه رامیــن خوزســتان
و بــا حضــور دانشــجویان رشــته زراعــت و اصــاح نباتــات دانشــکده
کشــاورزی و منابــع طبیعــی ایــن دانشــگاه برگ ـزار شــد ،چهــار
بخــش از مجمــوع شــش بخــش تحقیقاتــی پژوهشــگاه
شــامل کشــتبافــت و ســلول ،مهندســی ژنتیــک،
بیوتکنولــوژی میکروبــی و فیزیولــوژی مولکولــی
مــورد بازدیــد قـرار گرفــت و اعضــای هیــات
علمــی و کارشناســان بخشهــای
مذکــور ،توضیحــات الزم را بــه
بازدیدکننــدگان ارائــه کردنــد.
خانــم دکتــر محس ـنپور ،عضــو هیــات
علمــی پژوهشــگاه در بخــش مهندســی
ژنتیــک ،خانــم عروجلــو در بخــش کشــت بافــت
و ســلول ،آقــای علــیدادی در بخــش بیوتکنولــوژی
میکروبــی و خانــم غفــاری در بخــش فیزیولــوژی مولکولــی،
فعالیتهــای پژوهشــگاه در هــر بخــش را تشــریح کردنــد.
در همیــن رابطــه ،دکتــر سیدهاشــم موســوی ،اســتاد دانشــگاه
رامیــن خوزســتان کــه ســال هــای گذشــته نیــز سرپرســتی گروههــای
دانشــجویی را در بازدیــد از پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
برعهــده داشــته اســت ،ضمــن تقدیــر از فعالیتهــا و فرصتــی کــه
ب ـرای ایــن بازدیــد فراهــم شــده ،اظهــار داشــت :دانشــجویان حاضــر
در ایــن بازدیــد ،مقطــع کارشناســی زراعــت و اصــاح نباتــات هســتند
کــه ب ـرای تبییــن بهتــر دروس اصــاح نباتــات خصوصــی و عملیــات
زراعــی در پژوهشــگاه حضــور یافتهانــد.
وی دربــاره هــدف و انگیــزه ایــن بازدیــد گفــت :ارتقــای آگاهــی
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دانشــجویان بــا توجــه بــه مرتبــط بــودن رشــته تحصیلــی و دروس
تخصصــی آنهــا خصوصــا در حــوزه اصــاح نباتــات و بهرهمنــدی
از امکانــات و تجهیــزات آزمایشــگاهی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی کــه کمتــر در دانشــگاهها یافــت میشــود ،فرصــت
مناســبی اســت تــا آموختههــای تئوریــک ،بــا توضیحــات مفیــد
کارشناســان هــر بخــش تحقیقاتــی ،جنبــه کاربــردی پیــدا کنــد .البتــه
بازدیــد از ســایر موسســات تحقیقــات کشــاورزی در کــرج نیــز از
جملــه برنامههــای انجامشــده ،بــوده اســت.
موســوی بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن بازدیدهــا و رضایــت کامــل از
آن ،تجربــه چهارمیــن حضــور در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی را ناشــی از فایدهمنــدی ایــن بازدیدهــا
دانســت و خاطرنشــان کــرد :پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه واســطه
دســتگاهها ،تجهیــزات ،امکانــات،
اقدامــات و نیــروی انســانی
زبــدهای کــه در اختیــار دارد از
جملــه موسســاتی اســت کــه یــک
ســروگردن از دیگــر نهادهــا ،باالتــر اســت.
همچنیــن توضیحاتــی کــه در ایــن پژوهشــگاه
بــه دانشــجویان داده میشــود ،مفیــد ،جدیــد و
کاربردیتــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ارتبــاط بیــن دانشــگاهها و پژوهشــگاهها
بســیار مهــم اســت ،تصریــح کــرد :ایــن ارتبــاط ،دیــد دانشــجویان را در
حــوزه تخصصــی خــود وســعت میبخشــد و انگیــزه مضاعفتــری
ب ـرای ادامــه تحصیــل و آینــده شــغلی در آنهــا ایجــاد میکنــد.
اســتاد دانشــگاه رامیــن خوزســتان در پایــان بــا بیــان اینکه پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی مــی توانــد منشــا تحقیقــات بـرای مقابلــه بــا
ریزگردهــا باشــد ،اظهــار امیــدواری کــرد کــه یافتــه هــای پژوهشــی
محققــان عرصــه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــر روی درختــان و گیاهــان،
بــه رفــع معضــات ناشــی از پدیــده ریزگردهــا کــه ایــن اســتان را بــه
طــور ویــژه تحــت تاثیــر قـرار داده ،کمــک نمایــد.
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معرفی پیامرسانهای جدید جایگزین تلگرام در پژوهشگاه
پیرو صدور بخشنامه ممنوعیت استفاده از تلگرام در موسسات دولتی
و غیردولتی در اواخر فروردینماه سال جاری ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی برای تبادل اخبار و اطالعرسانی رویدادهای این پژوهشگاه،
پیامرسانهای جدیدی را جایگزین کرده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،با توجه به تصمیمات اتخاذشده
درخصوص ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای
ارائه خدمات اداری و مکاتبات اداری ،بدین وسیله با موافقت ریاست
پژوهشگاه ،پیامرسانهای «ویسپی» و «گپ» که موردتایید وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران نیز هستند ،با
توجه به قابلیتهای آنها ،به منظور اطالعرسانی اخبار و رویدادهای
پژوهشگاه معرفی میشوند.
براساس این گزارش ،عالقهمندانی که تمایل به پیگیری اخبار پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی دارند ،می توانند با نصب این دو پیامرسانبر
روی گوشیهای خود و ورود به نشانی پژوهشگاه در این دو پیامرسان،
از اخبار و اطالعات مرتبط با بیوتکنولوژی کشاورزی مطلع شوند.
نشانی کانال پژوهشگاه در پیامرسان ویسپی @ abrii :و در پیامرسان
گپ @Abrii :است.

در این رابطه ،سازمان فناوری اطالعات ایران از نهادهای زیرمجموعه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،پیامرسانهای گپ ،آی گپ،
بیسفون ،ویسپی و سروش را در صفحه نخست وب سایت خود درج
کرده که بیانگر تایید آنها از سوی این وزارتخانه است.
گفتنی است مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری ،اواخر
فروردینماه  ،97در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی ،استفاده
از پیامرسانهای خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و
عمومی غیردولتی را ممنوع اعالم کرد.
در متن این بخشنامه آمده است« :به استناد بند  ۷مصوبه شورای
عالی فضای مجازی با موضوع سیاستها و اقدامات ساماندهی
پیامرسانهای اجتماعی ،باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی
غیردولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیامرسانهای اجتماعی را
صرفا از طریق پیامرسانهای اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از
سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم میشود انجام دهند.
بدیهی است هرگونه استفاده از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای
مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است».

همکار گرامی جناب آقای سعید میرشاهی
و هـر از گاهـی در گـذر زمـان و بیصـدای ثانیههـای دنیـای فانـی  ،جـرس کاروان از
رحیـل مسـافری خبر میدهد کـه در سـکونی ،آغازی بیپایـان را می رساید .درگذشـت
پـدر گرامیتـان را بـه جنابعالـی و خانـواده محرتمتـان تسـلیت عـرض منـوده ،آرزو
میکنیـم وسـعت صربتـان بـه انـدازهی دریـای غمتـان باشـد .از درگاه خداوند سـبحان
بـرای آن مرحـوم غفـران و رحمـت الهـی و بـرای جنابعالـی و خانـواده ارجمندتان صرب
و شـکیبایی و طـول عمـر بـا عـزت مسـئلت میمناییـم.
از طرف همکارانتان در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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بازدید دکرت خوش خلق سیام از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
روز  15اسفندماه  ،96دکتر خوشخلقسیما ،رئیس
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به همراه دکتر
زینالعابدینی ،مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه
از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
بازدید کرده و نشستی با همکاران این
پژوهشکده برگزار کردند.
در آغاز این بازدید ،به مناسبت آغاز هفته
منابع طبیعی و روز درختکاری ،با حضور
ایشان و همچنین خانم دکتر حسینی،
رئیس موسسه تحقیقات برنج
کشور ،آقای دکتر مومنی
رئیس پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری
و آقای دکتر افراز مدیر
مرکز رشد واحدهای فناور
بیوتکنولوژی ،چند نهال میوه در
محوطه پژوهشکده کاشته شد.
سپس ریاست پژوهشگاه در نشستی با

همکاران پژوهشکده ،با شادباش زادروز حضرت فاطمه زهرا (س)
و گرامیداشت روز زن و مادر ،از آن حضرت به عنوان نخستین زن
اجتماعی در دین اسالم یاد کرده و ایشان را بهترین الگو برای زنان و
مادران دانست.
وی با اشاره به نیاز به همکاری ،همیاری ،همفکری ،برنامهریزی و
دمیدن روح امید و انگیزه در میان همه اعضای پژوهشگاه ،نتیجه
چنین کاری را اثربخش بودن فعالیتهای پژوهشی ،برداشتن باری از
مشکالت بخش کشاورزی ،ایجاد تعهد ،دانش فنی ،ایجاد محصول و
دیدهشدن اثر کارهای پژوهشی در سطح جامعه دانست .وی سال 97
را سال "اثربخشی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه" نامگذاری کرد
و خواستار توان افزایی در این زمینه شد.
خوشخلقسیما همچنین به پیگیری و اجرای آموزش حقوق شهروندی در
پژوهشگاه اشاره کرد و آن را یکی از برنامههای سال آینده برشمرد .وی
با اشاره به توانمندیهای پژوهشکده از نظر امکانات و نیروی انسانی،
خواستار ایجاد ارتباط بیشتر با کشورها و مشاوران خارجی و معرفی
پژوهشکده در منطقه شمال کشور و همچنین کشورهای منطقه شد.
در این نشست ،همکاران پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری نیز
دیدگاههای خود را زمینههای گوناگون پژوهشی مطرح کردند.

بازدیـد دانشـجویان مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع
طبیعـی اسـتان گیلان از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری
روز  29فروردینماه  ،97شماری از دانشجویان دوره کارشناسی
گیاهان دارویی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
استان گیالن از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری بازدید کردند.
در ایـن بازدیـد کـه بـرای درس بیوتکنولـوژی انجـام شـد ،ایـن
دانشـجویان بـا حضـور در بخـش کشـتبافـت گیاهـی ،در جریان
فعالیتهـای پژوهشـی پژوهشـکده و بهطـور ویـژه بخـش کشـت
بافـت گیاهی ،شـیوههای کار ،ابزارها و دسـتگاههای آزمایشـگاهی
و همچنیـن دسـتاوردهای بخـش و پژوهشـکده قـرار گرفتـه و بـا
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بازديـد رئيـس سـازمان جهـاد كشـاورزی آذربايجـان رشقـی از
پژوهشـكده بيوتكنولـوژی صنايـع غذایـی
مهندس اكبر فتحی ،رئيس سازمان جهاد كشاورزی استان ،دوم
خردادماه  ،97از پژوهشكده بيوتكنولوژی صنايع غذايی پژوهشگاه
بيوتكنولوژی كشاورزی بازديد كرد.
در ابتدا رئیس سازمان جهاد کشاورزی به همراه دكتر محمد
امين حجازی ،رئيس پژوهشكده با حضور در مزرعه تحقيقاتی
از طرح بهنژادی گراسهای سردسيری بازدید و با ارائه توضیحات
توسط دكتر رضا محمدی ،مجری طرح ،از نزدیک در جریان
روند اجرایی آن قرار گرفت .این بازدید با حضور رئیس سازمان
در آزمايشگاههای پژوهشكده و گلخانه پيشرفته تحقيقاتی
ادامه یافت که طی آن مجريان و كارشناسان ذيربط خالصهای
از پروژههای در دست اجرا و دستاوردهای پژوهشکده در
حوزههای مختلف بیوتکنولوژی ریزجلبکها و باکترهای اسید
الکتیک از جمله راهاندازی سامانه تولید همزمان انرژی و جلبک،
تولید تجاری محصوالت دارویی مکمل از ریزجلبکها ،دانش فنی
تولید بتاکاروتن و نیز شیر تخمیری فراسودمند ارائه دادند.
در پايان بازدید ،رئیس سازمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در
پژوهشكده ،به اهميت باالی هر يك از پروژهها و بدیع بودن برخی
از آنها در سطح ملی و بینالمللی اشاره كرد و اظهار داشت :برخی
از این پروژهها از جمله تولید روغنهای فراسودمند و پروبیوتیکها

نقش مهمی در بهبود سالمت جامعه دارند و با برنامهریزی
مناسب میتواند به رفع مشكالت ،ايجاد اشتغال و
افزايش توليد منجر شود.
وی پيشنهاد کرد با توجه به اهميت باالی
پروژهها ،مسئوالن ارشد استان نيز از
پژوهشكده بازديد کرده و با
فعاليتهایپژوهشكدهآشنا
شوند.دكترحجازینیز
با تشكر از حضور
مهندس فتحی در
پژوهشكده و حمایتهای
قبلی وی ،ضمن اشاره به نقشی
که این پژوهشکده تاکنون در رفع
برخی مشکالت بخش کشاورزی استان
داشته ،بر تداوم همکاری برای
حل مشکالت در حوزه
بیوتکنولوژیکشاورزی
اعالم آمادگی
کرد.
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