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«پژوهشکده» بیوتکنولوژی کشاورزی به «پژوهشگاه» ارتقا یافت
موضـوع ارتقـای «پژوهشـکده» بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه «پژوهشـگاه

اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (مصوب

آمـوزش و ترویـج کشـاورزی خطـاب بـه دکتـر خوشخلقسـیما ،رئیـس

بیوتکنولوژی کشاورزی ،موافقت اصولی (دوساله) خود را اعالم کرد .صدور

بیوتکنولـوژی کشـاورزی» از سـوی دکتـر زنـد ،رئیـس سـازمان تحقیقات،

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ابلاغ شـد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،پیرو نامه شماره

 26373/200مورخ  1396/6/13دکتر اسکندر زند ،معاون وزیر جهاد کشاورزی

 1358/5/8مجلس شورای اسالمی) در تاریخ  25تیرماه  1396با ایجاد پژوهشگاه
موافقت قطعی ،منوط به احراز شرایط الزم و تدوین اساسنامه آن پژوهشگاه

براساس وظایف و ماموریتهای محوله ،طبق الگوی وزارت علوم تحقیقات
و فناوری و طرح و تصویب آن در شورای گسترش آموزش عالی خواهد بود.

و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی خطاب به دکتر نیراعظم

همچنین عناوین پژوهشکدههای «پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی» و

بیوتکنولوژی کشاورزی» موافقت شد .این ابالغ بر اساس نامه شماره 2/22/102646

و فناوری به وزیر جهاد کشاورزی مشخص شده است .در این رابطه،

خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،با ایجاد «پژوهشگاه
مورخ  1396/5/15وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گرفته است.

گروههای پژوهشی آن ،در نامه معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات

عنوان «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی» در کرج (موافقت قطعی)

بر اساس ابالغ معاون وزیر جهاد کشاورزی ،از تاریخ  15شهریورماه ،1396

به «پژوهشکده مهندسی ژنتیک کشاورزی» با شش گروه پژوهشی شامل

کشاورزی» تغییر مییابد .همچنین این پژوهشگاه به عنوان یک واحد سازمانی

بیوتکنولوژی میکروبی»« ،فیزیولوژی مولکولی» و «زیستشناسی سامانهها»

عنوان «پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی» به «پژوهشگاه بیوتکنولوژی

«کشت بافت و سلول»« ،مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی»« ،نانوتکنولوژی»،

وابسته به سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،چهار پژوهشکده با

تغییر یافت .همچنین «پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی» در تبریز

صنایع غذایی»« ،پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری» و «پژوهشکده

زیستی غذایی»« ،کشت سلول» و «میکروبیولوژی مولکولی» فعالیت

عناوین «پژوهشکده مهندسی ژنتیک کشاورزی»« ،پژوهشکده بیوتکنولوژی
بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه گیاهان زراعی و باغی» را شامل میشود.

(موافقت اصولی) ،در قالب سه گروه پژوهشی «مهندسی فرایندهای
میکند« .پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری» در رشت (موافقت اصولی) نیز

بنا به این گزارش ،دکتر وحید احمدی ،معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،

با سه گروه پژوهشی «مهندسی ژنتیک جانوری»« ،ژئومیکس جانوری و

آموزش عالی 15 ،مردادماه سال جاری ،طی نامهای به مهندس محمود حجتی،

نهایت «پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه گیاهان زراعی و باغی»

تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون پژوهش و فناوری شورای عالی گسترش

وزیر جهاد کشاورزی ،از موافقت اصولی با ایجاد «پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی» ،وابسته به وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود .بر این اساس،

شورای گسترش آموزش عالی ،به استناد جزء ( )11بند (ب) ماده  2قانون

بیوانفورماتیک» و «بیولوژی مولکولی» ،به فعالیت خود ادامه میدهد و در

در اصفهان (موافقت اصولی) نیز در قالب سه گروه پژوهشی «استخراج،

تخلیص و شناسایی متابولیتهای ثانویه»« ،بیوتکنولوژی متابولیتهای ثانویه»
و «مهندسی فرآوری و متابولیتهای ثانویه» فعالیت مینماید.

پیام تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
فرا رسیدن بهار علم در آغاز فصل خزان ،به رسم دیرینه هر سال ،روح

دانشپژوهان و اندیشمندان و البته حمایت همه جانبه از فرهیختگان عرصه

شروع سال تحصیلی جدید برای دانشگاهها ،موسسات پژوهشی و مراکز

ویژهای برای تبدیل ایدههای خالقانه به عمل و تجاریسازی دانش به عنوان

دانشپژوهان ،فرصتی دوباره یافتهاند تا با بهره مندی از تجربیات ارزنده

اینجانب آغاز سال تحصیلی جدید ( )1396 - 97را به تمامی پویندگان

ایران اسالمی حرکت کنند تا اهداف نقشه جامع علمی کشور و چشم انداز

در عرصه بیوتکنولوژی و فناوریهای زیستی ،تبریک عرض نموده و برای

و جان تازهای در مسیر توسعه علمی و پژوهشی کشور دمیده است.
تحقیقاتی کشور ،شور و نشاط علمی را به ارمغان آورده و دانشجویان و

اساتید ،صاحبنظران و اندیشمندان این مرز و بوم ،در مسیر شتاب علمی
 1404با همت متعالی اصحاب علم محقق شود.

سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز میکنیم که آمارها بیانگر رشد و شتاب

علمی کشور در عرصه جهانی است و این مهم جز با همت متعالی دانشجویان،

علم ،پژوهش و فناوری میسر نمیشود .از این رو ،آغاز این بهار علمی ،بهانه

یکی از اهداف مهم مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در هزاره سوم است.

مسیر دانش و پژوهش ،خصوصا دانشجویان و دانش پژوهان جدیدالورود

این عزیزان ،توفیق روزافزون و دستیابی به مدارج باالی علمی ،پژوهشی و
اخالقی در تمامی مراحل زندگی از درگاه ایزد منان آرزومندم.
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تقدیر وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از دستاوردهای پژوهشکده در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا ارائـه آخریـن دسـتاوردها و

این رابطه سالیکورنیا گیاهی گوشتی است که قابلیت کشت در زمینهای غیر

زیسـت فنـاوری ایـران کـه طـی روزهـای  27تـا  29شـهریورماه در مصلی

مس ،آهن ،منگنز و روی است که از آن به عنوان غذای فراسودمند یاد میشود.

محصـوالت خـود در حـوزه فناوری هـای زیسـتی ،در چهارمین نمایشـگاه

امـام خمینـی (ره) تهـران برگـزار شـد ،حضـور پررنگـی داشـت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،بعد از مراسم
افتتاحیه این نمایشگاه که صبح روز دوشنبه  27شهریور  96برگزار شد ،وزیر

زراعی و آبیاری با آب دریا را دارد و دارای مواد معدنی مانند منیزیم ،پتاسیم،

خوشخلقسـیما خاطرنشـان کرد :ما در نمایشـگاه زیسـت فنـاوری حضور
پیـدا کردیـم کـه نگرانیهـای مطرح شـده در حـوزه فناوریهای زیسـتی از

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از غرفه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

بازدید کرد .در این بازدید که دکتر محمود صادقی نماینده تهران در مجلس

شورای اسالمی و دکتر بهزاد قرهیاضی رئیس بخش تحقیقات و فناوری
سازمان برنامه و بودجه و جمعی از محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی

کشاورزی نیز حضور داشتند ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
اقدامات و دستاوردهای پژوهشکده را برای بازدیدکنندگان تشریح کرد.

 -دکتر ربیعی :لزوم گرایش به سمت محصوالت حوزه زیست فناوری

در ایـن بازدیـد ،دکتـر علـی ربیعـی ،وزیـر تعـاون و رفـاه اجتماعـی ضمن

تقدیـر از دسـتاوردها و محصوالت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و

جملـه محصـوالت تراریختـه را مرتفع نماییم تا کسـانی که از منظر سیاسـی

داشـت :هنـوز آشـنایی الزم بـا سـرمایهگذاری در حـوزه زیسـت فنـاوری

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین به کشت بافت به

محققـان فناوریهـای زیسـتی در کشـور بـرای تامیـن امنیت غذایـی اظهار

بـه ایـن موضوعات نـگاه میکننـد ،آگاهی پیـدا کنند.

وجـود نـدارد و بایـد ایـن آگاهـی را از طریـق همیـن نمایشـگاهها ایجـاد

عنوان یکی دیگر از دستاوردهای پژوهشکده اشاره کرد و گفت :ما اولین

وی افزود :اتصال دانش زیست فناوری به دانش کارآفرینی بسیار مهم است و نیز

در حالی که میلیونها دالر پول میدادیم که بذر سیب زمینی را وارد کشور

محصوالت حوزه زیست فناوری گرایش پیدا کنیم و معافیتهای مالیاتی که در

از باغهای کشور ،از طریق کشت بافت ،تالش میکنیم نهال سالم در اختیار

کنیم .

در زمینه تضمین خرید محصوالت کشاورزی از سوی دولت ،ما باید به سمت
این زمینه لحاظ میشود ،باید به سمت فناوریهای زیستی سوق داده شود.

ربیعـی اظهـار داشـت :یکـی از مشـکالت مـا در ایـران ،عدم وجـود اتصال

پژوهشکدهای هستیم که کشور را از مینیتیوبر سیب زمینی ،بی نیاز کردیم
کنیم .وی افزود :اقدام دیگر ما کشت بافت سیب است .به خاطر رفع آلودگی
کشاورزان قرار گیرد .در عین حال تنوع زیستی را نیز مدنظر داریم.

قرهیاضی :تراریختهها ،دوستدار محیط زیست و سالمت غذایی هستند

تحقیقـات بـه حوزه سـرمایهگذاری اسـت و مـا باید تالش کنیـم پژوهشها

در همین رابطه ،دکتر قرهیاضی درخصوص برنج تراریخته خطاب به وزیر

هـم ایـن آمادگـی را دارد و بایـد گفتمـان علمـی جامعـه نیز در ایـن حوزه

کشت است و بدون استفاده از سموم قابل حصول است .در حالی که برنجهای

و تحقیقـات کاربـردی خـود را به نظام سـرمایهگذاری متصـل کنیم و دولت

بـه سـمت فناوریهـای زیسـتی سـوق یابد تـا حداقـل  10درصد از سـهم
اشـتغال را بـه حـوزه بیوتکنولوژی اختصـاص دهیم.

تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت :برنج تراریخته مانند گندم بدون آب قابل
غیرتراریخته از سموم استفاده میشود و ما قصد داریم سم را از جامعه کشاورزی
حذف کنیم و مصرف آب را نیز کاهش و عملکرد را افزایش دهیم.

خوشخلـق سـیما :جلوگیری از میلیونهـا دالر واردات بـا فناوریهای

وی با بیان اینکه ما جزء اولین کشورها در دنیا بودیم که در زمینه برنج

دکتر نیراعظ م خوشخلقسیما با بیان اینکه محققان پژوهشکده ،تیمی هستند

قبیل ،دوستدار محیط زیست ،محصول بیشتر و سالمتر ،مقاوم به خشکی،

پژوهشکده در این نمایشگاه ،ضمن معرفی سالیکورنیا به عنوان یکی از محصوالت

همچنیـن دکتـر پژمان آزادی قائم مقـام معاونت فناوری پژوهشـکده در این

زیستی کشاورزی

که بیوتکنولوژی کشاورزی را شکل دادهاند ،درباره اقدامات و دستاوردهای
پژوهشکده ،اظهار داشت :با استفاده از روشهای شورورزی و فناوریهای

4

نوین ،خاک و آب شور دیگر نمیتواند مانعی برای کشاورزی باشد .در

تراریخته فعالیت کردیم ،افزود :برنج تراریخته و سایر محصوالت از این
شوری و آفات و بیماریها هستند.

بازدیـد ،دسـتاوردها و محصـوالت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی را

بـرای وزیـر تعـاون و رفاه اجتماعـی و بازدیدکننـدگان همراه تشـریح کرد.
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در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران معرفی شد:

دکتر حسینیسالکده ،رتبه نخست پژوهشگر برتر در حوزه زیست فناوری را کسب کرد
دکتر سید قاسم حسینیسالکده ،معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی

نوشیدنی و ماسک صورت جلبک ،طیبه قدس الهی در حوزه رقابتی صنعتی،

کشاورزی ،رتبه نخست پژوهشگر برتر کشور را در اختتامیه چهارمین

تجهیزات و محیط زیست با ساخت دستگاه  ،LSPRهمایون مرادی در

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،در اختتامیه

کردستانی در حوزه رقابتی پزشکی با تولید پانسمانهای نوین زخم و

دانشبنیان 3 ،شرکت فناور و  3پژوهشگر اعطا شد که در بخش پژوهشگران

حوزه رقابتی صنعتی ،تجهیزات و محیط زیست با تولید کیتهای تشخیص

نمایشگاه زیست فناوری ایران به خود اختصاص داد.

چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران« ،جایزه زیست ایران» ،به  6شرکت

حوزه رقابتی کشاورزی با تولید محصول بایوفلش ،بایوبیت ،سهیال سلحشور

بندآورندههای خونریزی و ضدعفونی کنندههای نانونقره ،نجمه شجاعی در

برتر ،دکتر سیدقاسم حسینی سالکده ،معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی

مولکولی به روش

معاون پژوهشی پژوهشکده ،در فهرست دانشمندان برتر پایگاه استنادی

در بخش فناوریهای برتر جایزه زیست ایران ،سعید بیانالحق در حوزه

جهان در حوزه بیولوژی و بیوشیمی معرفی شده بود .از بین دانشمندان برتر

رقابتی کشاورزی با تولید نهال کشت بافتی گردو رتبههای برگزیده را به خود

و مراکز تحقیقاتی خارج از وزارت علوم و بهداشت حضور دارند که نام دکتر

این شرکت به شیرین مفاخری اعطا شد.

معرفی برترینها

بر اساس همین گزارش ،در مراسم اختتامیه چهارمین نمایشگاه زیست

کشاورزی ،عنوان پژوهشگر برتر را کسب کرد .پیش از این حسینی سالکده،

طالیهداران علم تامسون رویترز در زمره یک درصد اول دانشمندان پراستناد
جهانی ایران در تازهترین فهرست طالیهداران علم تنها سه نفر از پژوهشگاهها

حسینی سالکده در این فهرست ثبت شده است.

RT-PCR

و علی شریف اعلم در حوزه رقابتی صنعتی،

تجهیزات و محیط زیست با محصول آنتی بیوتیکها برگزیده شدند.

رقابتی پزشکی با فناوری بیوایمپلنت آلوگرافت و شهریار حسامی در حوزه

اختصاص دادند .همچنین تقدیرنامه به یک شرکت بازرگانی به نمایندگی از
برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه

در بخش پژوهشگران برتر ،دکتر سیدقاسم حسینیسالکده ،معاون پژوهشی

فناوری که عصر چهارشنبه 29 ،شهریورماه برگزار شد ،محمدرضا مخبر

پس از وی ،عباس شجاع ساداتی رتبه دوم و سیدمحمد موسوی رتبه سوم

زیست فناوری ،علی زرافشان معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش ،علی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،عنوان پژوهشگر برتر را کسب کرد و
را به خود اختصاص دادند.

دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،مصطفی قانعی دبیرستاد توسعه

وطنی معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و

در بخش شرکتهای برتر ،فرهاد رجالی در حوزه رقابتی کشاورزی با تولید

جعفر محمدیان دبیر اجرایی جایزه زیست ایران حضور داشتند.

تجهیزات و محیط زیست با محصول بیومس جلبک اسپیرولینا ،بیسکویت،

در ایـن مراسـم ،محمدرضا مخبـر دزفولی ،دبیر شـورای عالی انقالب

کود و آفتکشهای بیولوژیک ،عباس جمالی در حوزه رقابتی صنعتی،

نباید تنها به راهاندازی شرکتهای دانشبنیان بسنده کنیم
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فرهنگـی اظهار داشـت :با اینکـه در بخشهایی از جملـه «هایتک» ،همپای

رشـد سـه درصدی در بازار جهانی مشـخص شـده اسـت .همچنین مطالعه

نوجوانـی نیـز نرسـیده اسـت و نیازمند سـرمایه گذاری جهشـی و تصاعدی

بـوده اسـت امـا در عیـن حـال ،دسـتیابی به رشـد سـه درصدی بـا توجه به

بسـیاری از کشـورها پیـش میرویـم امـا بخـش «بیوتـک» حتـی بـه دوره
اسـت .وی نوپایـی زیسـت فناوری و وجـود انرژی فـراوان از جمله جوانان

بـازار نشـان میدهد رشـد زیسـت فنـاوری از وضعیـت مطلوبـی برخوردار
رشـد کشـورهای پیشـرفته در این حوزه ،دشـوار است.

و دانشـمندان دارای انگیـزه را یـک مزیـت مناسـب در ایـن بخـش خوانـد

قانعـی بـا بیـان اینکـه مجمـوع مبلـغ دریافتی موسسـات زیسـت فنـاوری،

دسـتوپاگیر دانست.

ادامـه داد :ایـن در حالی اسـت که در ایـن بین 66 ،درصد از ایـن اعتبار تنها

و شـرط بالفعـل شـدن ایـن انـرژی عظیـم را رفـع گرفتاریهـا و مقـررات

مخبـر دزفولـی افـزود :متاسـفانه در برخـی بخشها دوسـتانی که مسـئولیت

کارگـزاری و تسـهیل گـری دارنـد ،دائمـا در حـوزه خودشـان سـدهایی در

 590میلیاردتومان اسـت که با کسـر دسـتمزدها ،رقمی محسـوب نمیشـود،
بـه دو مرکـز زیسـت فنـاوری اختصـاص یافتـه اسـت .همچنیـن کل میزان
تسـهیالت اعطایـی بـه حوزه زیسـت فنـاوری 146 ،میلیارد تومان اسـت در

مقابـل دانشـمندان جـوان مـان ایجـاد میشـود و آنـان را از تحقیـق و خلـق

حالـی کـه سـرمایهگذاری یکی از کشـورهای پیشـرفته در این حـوزه150 ،

وی بـا بیـان اینکـه مبلـغ  500یا  600میلیون دالر کار شـده در حوزه زیسـت

وی عملکـرد صنـدوق زیسـت فناوری را که در دو ماهه امسـال بیش از 8.5

کـه بـر سـر آن مناقشـه صـورت گیـرد ،از منازعات علمـی موافـق و مخالف

مطلـوب ارزیابـی کـرد و افـزود :در حوزه زیسـت فناوری ،وضع دو یا سـه

خواهد داشـت ،انتقـاد کرد.

زیسـتی سـالم به جـای کود شـیمیایی و همچنیـن جایگزینـی پروبیوتیک به

ثـروت باز مـیدارد.

فنـاوری بـا سـختی حاصل شـده اسـت و رقم چندانی محسـوب نمی شـود

در رسـانه ملـی ماننـد بحـث تراریختهها که تـرس و واهمه مـردم را به دنبال

میلیارد دالر اسـت.

میلیـارد تومـان یعنـی برابـر با سـال گذشـته ،از این حـوزه حمایت داشـته،
قانـون ،آن را متحـول مـی سـازد که از جمله ایـن قوانین ،الـزام مصرف کود

مخبـر دزفولـی یکـی از معضلات کشـور را کـه بـه اعتقـاد وی از قبـل از

جـای آنتی بیوتیـک در خوراک مرغ اسـت.

این موضوع به شـکلی اسـت که در کشـور برای فعاالن امر واردات مشـکل

معـاون توسـعه فنـاوری ریاسـت جمهـوری نیز در این مراسـم در سـخنانی

انقلاب ایجـاد شـده اسـت ،واردات محـور بودن اقتصـاد دانسـت و گفت:

خاصـی وجـود نـدارد اما بـه محض اینکه یـک جریان محقـق و دانش بنیان

قصـد کار داشـته باشـد بـا هزار نـوع قانـون و قاعـده برخـورد میکند .وی

تاثیر فناوریهای زیست محیطی برای حل مشکل ریزگردها

بـا تاکیـد بـر تاثیـر زیسـت فنـاوری بـر افزایـش امیـد بـه زندگـی ،یـک از

راهکارهـای رفـع پدیـده ریزگردهـا را کـه در سـالهای اخیـر موجبـات

بـا تاکیـد بـر اینکه نبایـد تنها بـه راهانـدازی شـرکتهای دانشبنیان بسـنده

نگرانی بسـیاری از شـهروندان را فراهم کرده اسـت ،اسـتفاده از فناوریهای

خوشـحال باشیم.

علـی وطنـی با اشـاره بـه برخـی آمارهـا دربـاره خـروج نخبـگان ایرانی از

کـرد ،افـزود :هـرگاه شـرکتهای دانشبنیـان ما ،منطقـه را گرفتند ،بایسـتی

دبیـر شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی یکـی از راهکارهای رفع مشـکالت

زیسـت محیطی دانسـت.

کشـور و زندگـی در خارج از کشـور گفت :ایـن اتفاقات ،زیبنده کشـورمان

موجـود در حـوزه بیوتکنولـوژی را در همدلـی و ارایـه مشـاوره در زدودن

نیسـت هرچنـد طبق آمـار بنیاد ملـی نخبگان ،روزانه سـه نفـر از نخبگان به

آن بخشـی کـه مربـوط به نقشـه جامـع علمـی در حمایت از بخـش بیوتک

از کشـورهای خـارج بـه کشـور خودمان ،راهانـدازی و فعالیت شـرکتهای

قوانیـن و مقـررات زائـد و همـراه کـردن مسـئوالن دانسـت و گفـت :البتـه

میشـود از جملـه تعییـن بیوتکنولـوژی به عنوان اولویت نخسـت  20سـال

کشـور بازمیگردنـد .در ایـن رابطه ،یکـی از دالیل اصلی بازگشـت نخبگان
دانشبنیـان در ایران اسـت.

آینـده ،تاکیـد بـر حضـور در بازارهـای بینالمللـی ،نـگارش سـند مسـتقل

وطنـی بـا اشـاره بـه اینکه حمایـت و تسـهیالت مالـی و قانونـی و تضمین

زیسـت فنـاوری و همچنیـن تعریـف صندوق پشـتیبان ،انجام شـده که البته

هسـتند ،گفـت :هـم اکنـون حـدود  110خدمـت بـه فعـاالن شـرکتهای

بیوتکنولـوژی ،سـپردن ایـن بخـش بـه دسـت متولی مشـخص یعنی سـتاد

بـازار از جملـه مسـائلی اسـت کـه فعـاالن حـوزه دانشبنیـان بـا آن درگیر

بـا جلسـات تخصصی در حاشـیه این نمایشـگاهها میتـوان گام های بعدی

دانـش بنیـان ارائـه میشـود کـه بایـد افزایـش یابد.

الزام قانون مصرف کود زیستی و محصوالت پروبیوتیک

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس نیـز در مراسـم اختتامیـه

را بـرای رفع مشـکالت برداشـت.

مصطفـی قانعی ،دبیر علمی چهارمین جشـنواره زیسـت فنـاوری نیز در این

مراسـم گفت :با هوشـمندی شـورای عالی انقالب فرهنگی ،موضوع زیست
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فنـاوری در اولویـت الـف قـرار گرفـت که مطابـق بـا آن ،ضرورت

حمایت مجلس از شرکتهای دانشبنیان در حوزه زیست فناوری

چهارمیـن نمایشـگاه ریسـت فنـاوری بـا اشـاره بـه قوانین حمایتـی مجلس

در حمایـت از شـرکتهای دانشبنیـان گفـت :حمایـت مالیاتـی از ایـن

شـرکتها و واگـذاری بخشـی از ارزش افـزوده معـادن و صنایـع و
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همچنیـن قانـون رفـع موانـع تولیـد ،بخشـی از قوانیـن مربـوط بـه حمایت

هفـت سـال ،فعالیـت مشـترک در حوزه زیسـت فنـاوری با معاونـت علمی

تصویـب مجلـس رسـید و اخیـرا دولت ،آیین نامـه اجرایـی آن را ابالغ کرد.

وی بـا بیـان اینکـه در سـال تحصیلـی جدیـد ،چهارمیـن جشـنواره زیسـت

از شـرکتهای دانشبنیـان اسـت کـه ایـن قانـون ،اواخـر سـال  1393بـه

فنـاوری داریم.

وی گفـت :در ایـن قوانیـن ،بسـترهای خوبـی بـرای ارتبـاط بیـن حوزههای

فنـاوری ویـژه دانشآموزان را در کشـور کلید میزنیم ،اظهار داشـت :سـعی

اختیـارات مناسـبی بـرای فعالیـت در شـرکتهای دانشبنیان به دانشـگاهها،

شـود .در همیـن راسـتا منطقـه  10تهـران به عنـوان قطب آموزشـی انتخاب

پژوهشـی ،کاربـردی ،صنایـع و دانشـگاهها ایجـاد شـده؛ بـه طـوری کـه
اعضـای هیـات علمی و دانشـجویان کارشناسـی ارشـد و دکتری ،داده شـده

ا ست .

مـا ایـن اسـت کـه بـا توسـعه  630پژوهشسـرا ،فضـای پژوهشـی بیشـتر

شـده اسـت .زرافشـان یـادآور شـد :تجاریسـازی ایدههـای دانشآمـوزان

بـا حمایـت معاونـت علمـی فنـاوری انجام شـده تـا ایـده دانشآمـوزان در

زاهـدی افـزود :در حـال حاضر کشـورمان از جملـه کشـورهای جامانده در

چرخـه تجاریسـازی قـرار بگیـرد که ایـن امر ،همـان مطالبه رهبری اسـت.

فنـاوری بـاال از رتبـه  8در منطقـه به رتبه  3برسـد کـه البته میتـوان به رتبه

فنـاوری ،مسـیری نویـن در راسـتای تولیـد و اشـتغال دانشبنیـان» با حضور

حـوزه کسـبوکار اسـت و بایـد تـا سـال  1400رتبـه صـادرات کشـور بـا
بهتـری نیز دسـت یافت.

برگزاری چهارمین جشنواره زیست فناوری ویژه دانشآموزان

گفتنـی اسـت چهارمیـن نمایشـگاه زیسـت فنـاوری ایران با شـعار «زیسـت
بیـش از  260شـرکت دانشبنیـان داخلـی از  27تا  29شـهریورماه در مصلی
امامخمینی (ره) تهران برگزار شـد و پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی با

علـی زرافشـان ،معـاون آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش و پـرورش نیـز

ارائـه دسـتاوردها ،فناوریهـا و محصوالت خـود در حوزه زیسـت فناوری،

خوبـی بـرای پژوهـش دانشآمـوزان در کشـور ایجاد شـده اسـت و بیش از

داخلـی و خارجـی نمایشـگاه را به خـود جلب کرد.

در ایـن مراسـم گفـت :بـا حمایت معاونـت علمـی و فناوری ،فضای بسـیار

نظـر شـرکتهای فعال در این حـوزه ،مسـئوالن ،رسـانهها و بازدیدکنندگان

توسعه اشتغالزایی دانشبنیان و کاهش هزینههای تولید در کشاورزی با فناوریهای زیستی
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه

تولید محصوالت تراریخته موثر در کاهش آلودگیهای محیط زیست

هـای ایجادشـده توسـط پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و حمایت از

تراریختـه در کاهـش آلودگیهـای محیط زیسـت خاطر نشـان کـرد :گیاهان

اشـتغالزایی دانـش بنیان در عرصه زیسـت فناوری اظهار داشـت :با ظرفیت

شـرکتهای دانـش بنیـان و تولید فناوری در مشـارکت بـا بخش خصوصی،

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی بـا اشـاره بـه نقـش گیاهان

تراریختـه مقـاوم بـه آفات ،کاهش مصرف سـموم را به دنبال خواهد داشـت

هـر یـک از ایـن شـرکتها مـی توانند اشـتغال پایـدار ایجاد کننـد و هر یک

و ایـن امـر باعـث کاهـش آلودگیهای محیط زیسـت و کاهش بقای سـموم

میتوانـد بـرای  10نفـر اشـتغالزایی نمایـد.

باعـث کاهـش معنـیدار هزینههـای تولیـد منجـر بـه ارزش افـزوده بـاال و

از ایـن فناوریهـا اگـر در خـط تولیـد یـک کارخانـه قـرار گیـرد ،حداقـل
دکتر پژمان آزادی در حاشیه چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران در

گفتوگو با روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،با تشریح

در محصـوالت کشـاورزی خواهـد شـد .محصـوالت تراریخـت همچنیـن

افزایـش سـود تولیـد بـرای کشـاورزان خواهـد شـد  .در حال حاضـر تولید
گیاهان تراریخت مقاوم به خشـکی در دسـتور کار پژوهشـکده بیوتکنولوژی

تاثیرات فناوریهای زیستی گفت :افزایش کمیت و کیفیت محصوالت،

قـرار دارد و ایـن محصـوالت نقـش بسـیار موثـری در مدیریت بحـران آب

و در نهایت کاهش هزینههای تولید برای کشاورزان و اقتصادی کردن آن از

ورود فناوریهای زیستی به حوزه ریزگردها

کاهش آلودگیهای محیط زیست ،تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری

مهمترین تاثیرات تحقیقات در حوزه بیوتکنولوژی است.

خواهند داشـت.

وی افـزود :همچنیـن در حـوزه تنشهـای محیطـی و بحران آب و خشـکی،

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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مـادری بـرای بـذور هیبرید اسـت ،بـرای تعـدادی از گیاهان ماننـد خیار به

دسـت آمـده و در حـال تولیـد اسـت و آمادگی انتقـال دانش فنـی به بخش
خصوصـی وجود دارد.

توسعه صادرات محصوالت باغی با سالمسازی نهالها

ایـن محقـق حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی از ارائـه خدمـات بـزرگ بـه

عرصـه باغبانـی کشـور در حـوزه تولیـد و صـادرات محصـوالت از طریـق

سالمسـازی و تکثیـر ارقـام گیاهـان باغی خبر داد و گفت :سـطح زیرکشـت

گیاهـان باغـی ،بالـغ بر شـش میلیـون هکتار اسـت اما سیسـتم فعلی سـنتی

اسـت و از پایههـای آلـوده اسـتفاده میشـود و محصـول نهایـی حاصـل از

توسـعه کشـت گیاهـان هالوفیـت از جملـه سـالیکورنیا از طریـق اصلاح

مولکولـی و انتخـاب ارقام بومی مناسـب برای شـرایط آب و هوایی کشـور،

جایـگاه مهمـی در کنتـرل ریزگردها و ترکیبـات ثانویه مانند نمک سـبز و...
دارد .بـه گفتـه وی مناطقـی کـه آب شـور دارنـد و هیچ گیاهـی در آن قابل

کشـت نیسـت میتـوان از سـالیکورنیا اسـتفاده کرد کـه برای شـرایط فعلی
و آینـده کشـور ،بسـیار حایز اهمیت اسـت.
تولید شیر پروبیوتیک

قائـم مقام فنـاوری پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی همچنین از معرفی
شـیر پروبیوتیـک با طعم دوغ توسـط پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

خبـر داد و گفـت :ایـن محصـول پروبیوتیـک ،ویژگـی منحصر بهفـردی از
جملـه کاهـش کلسـترول بـا برخـورداری از باکتریهـای پروبیوتیـک مفید
دارد.

وی افـزود :البتـه محصـوالت لبنـی مشـابهی در دنیـا در ایـن حـوزه وجود
دارد امـا گونههـای اسـتفاده شـده در ایـن محصـول ،بومـی اسـت و طعـم

ایـن محصـوالت پروبیوتیک ،سـازگار بـا ذائقه ایرانی اسـت .ایـن محصول
بـه زودی وارد بـازار مـی شـود و در حـال مذاکره بـرای تجاری سـازی آن
هستیم .

آزادی همچنیـن از تولید پروبیوتیک سـویههای بومی قـارچ تریکودرما خبر

داد و افـزود :ویژگـی موثـر ایـن محصـول ،کاهـش میزان مصـرف کودهای

شـیمیایی و افزایـش تحمـل به تنش های خشـکی اسـت .این قـارچ ،باعث

افزایـش حجـم ریشـه ،افزایش تولیـد و در نتیجـه افزایش کیفیـت محصول
میشـود.

کاهش واردات  100میلیون دالری بذور سبزیجات

وی بـا اشـاره به تولیـد الینهای والدینی بذور هیبریدی سـبزیجات توسـط

محققـان بیوتکنولـوژی کشـاورزی از دانـش فنـی تولیـد گیاهـان هاپلوئیـد

بـرای خیـار خبـر داد و تصریح کرد :سـاالنه به صورت رسـمی حدود 100

میلیـون دالر بـذر سـبزی و صیفی وارد کشـور میشـود این در حالی اسـت
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کـه دانـش فنی تولیـد گیاهـان هاپلوئید که فـاز اصلی تولیـد الینهای

ایـن پایههـا ،کیفیـت و کمیـت الزم را نـدارد .محققـان مـا در پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا عاریسـازی ایـن پایههـا از ویـروس و تکثیـر

ایـن گیاهـان عـاری از ویـروس ،آمادگـی انتقـال دانـش فنـی بـه واحدهای
کشـت بافـت را دارد کـه خدمـت بزرگـی در عرصـه تولیـد و صـادرات

محصـوالت باغی اسـت.

آزادی در زمینـه دانـش فنـی تولیـد بیوکمپوسـتها نیـز خاطرنشـان کـرد:
از ضایعـات و پسـماندهای شـهری ،بیوکمپوسـتهایی تولیـد میشـود کـه

دانـش فنـی آن نیـز در حـال انتقـال بـه بخـش خصوصی اسـت.
تولید کودهای زیستی با فناوری نانو

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه نانـو ،موضـوع جدیـد ،تولیـد کودهـای
زیسـتی آهسـته رهـش بـا اسـتفاده از فنـاوری نانـو اسـت ،اظهـار داشـت:

مصـرف کودهـای اوره و نیتروژنـه توسـط کشـاورزان ،افزایـش آلودگـی

محیـط زیسـت و هزینـه بـاال را در پـی دارد امـا بـا کودهـای آهسـته رهش

میتـوان بـا یـک بار کودپاشـی در مـدت طوالنـی مخصوصا بـرای درختان

میـوه ،بـدون نیاز به کودپاشـی مجـدد ،نیازهـای گیاهی را تامین کـرد تا هم

هزینههـا کاهـش یابـد و هـم از آلودگـی محیـط زیسـت جلوگیـری شـود.
آمادگی انتقال فناوری به بیش از  50واحد کشت بافتی کشور

عضـو هیـات علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی همچنین با اشـاره

بـه تاثیـر سـاخت بیوراکتورهـا در حـوزه کشـت بافـت تاکیـد کـرد :ایـن

دسـتگاهها در محیـط مایـع انجـام میشـود و بـا اسـتفاده از این دسـتگاهها،

سـرعت تکثیـر چندیـن برابـر روشهای مرسـوم افزایـش مییابد .بـا توجه

بـه اینکـه ایـن دسـتگاه ،آگار (عصـاره خشـک جلبکهـای قرمـز از نـوع
 ) GELIDIUMنیـاز نـدارد و آگار یکـی از مواد پرهزینه اسـت ،با اسـتفاده از

ایـن تکنولـوژی میتـوان قیمـت تولیـد محصوالت کشـت بافـت را کاهش

داد.

آزادی افـزود :مـا در حـال حاضر بیش از  50واحد کشـت بافتی در کشـور

داریم که میتوانند از این فناوری اسـتفاده کنند و پژوهشـکده بیوتکنولوژی

کشـاورزی ،آمادگـی انتقـال فنـاوری از حـوزه سـاخت دسـتگاه تـا تولید را

دارد.
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در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری رخ داد:

تست گیاه سالیکورنیا و شیر پروبیوتیک تولیدشده توسط محققان ایرانی از سوی وزیر و نماینده مجلس
محققـان ایرانـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،موفـق بـه تولیـد

نمک بودن آن که  80درصد کمتر از نوشیدنیهای تخمیری رایج است،

محصول در چهارمین نمایشـگاه زیسـت فناوری توسـط محققان پژوهشکده

باکتریوسین است .همچنین تنظیم کلسترول خون ،جلوگیری از عفونتهای

شـیر تخمیـری پروبیوتیـک بـا اسـتفاده از اسـتارترهای بومی شـدند که این
بیوتکنولـوژی کشـاورزی در معـرض دیـد محققـان و شـرکتهای دانـش

برخورداری از باکتریهای پروبیوتیک با قابلیت کاهش کلسترول و تولیدکننده
سیستم گوارش و تقویت سیستم ایمنی بدن ،بخشی از فواید استفاده از این

بنیـان قـرار گرفـت .در همیـن رابطه ،وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی و

محصول است .شیر تخمیری پروبیوتیک برای افراد حساس به الکتوز شیر،

خوراکی شـامل شـیر تخمیری پروبیوتیک و گیاه سـالیکورنیا ،از محصوالت

استفاده است .شیر کامل گاو ،گونههای مختلف الکتوباسیل پروبیوتیک بومی،

نماینـده تهـران در مجلس شـورای اسلامی ،در این نمایشـگاه ،محصوالت

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی را تسـت کردند.

بیماران قلبی به دلیل کم نمک بودن و افراد با فشار خون باال بسیار قابل
عصاره گیاهان دارویی ،نمک تصفیه شده  2درصد (که  80درصد کمتر از
نوشیدنیهای تخمیری رایج است) ترکیبات این محصول را تشکیل میدهد.

همچنیـن گیـاه سـالیکورنیا زیـر مجموعه طرح جامـع کشـاورزی هالوفیت

مبناسـت کـه کاربـرد مصرف بـه صورت تازه خـوری یا فرآوری شـده دارد
و بـه عنـوان چاشـنی غـذا همـراه بـا سـاالد و کنسـرو قابل اسـتفاده اسـت.

ایـن گیـاه ،دارای مـواد معدنـی از جمله منیزیم ،پتاسـیم ،مس ،آهـن ،منگنز

و روی اسـت و غذایـی فراسـودمند بـه شـمار میآیـد .تولیـد روغـن بـا
کیفیـت مطلـوب خوراکـی به دلیـل برخـورداری از  78درصد اسـید چرب

غیراشـباع ،مصـرف آرایشـی ،بهداشـتی و دارویـی به دلیل داشـتن خاصیت
ضدباکتریایـی ،قارچـی و سـرطانی و اسـتفاده از آن در بیابانزدایـی تنهـا

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،علـی

بخشـی از کاربردهـای سـالیکورنیا محسـوب میشـود.

تهـران در مجلـس شـورای اسلامی و عضـو فراکسـیون امیـد ،در جریـان

و دسـتاوردهای ناشـی از فناوریهـای زیسـتی ،در چهارمیـن نمایشـگاه

ربیعـی ،وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی و محمود صادقـی ،نماینده مردم

الزم به ذکر اسـت پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی با ارائه محصوالت

بازدیـد از غرفه پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در نمایشـگاه زیسـت

زیسـت فنـاوری ایـران ،کـه طـی روزهـای  27تـا  29شـهریورماه سـال

بومی توسـط محققان ایرانی تولیدشـده و گیاه سـالیکورنیا که برای چاشـنی

شـرکتهای فعـال در حـوزه بیوتکنولـوژی بـود.

فناوری ،شـیر تخمیری پروبیوتیک تولیدشـده که با اسـتفاده از اسـتارترهای

غـذا ،سـاالد و ...کاربـرد دارد و از جمله دسـتاوردهای بومـی محققان ایرانی

جاری در سـالن شبسـتان مصلـی تهران برگزار شـد ،پذیـرای متخصصان و

در پژوهشـکده محسـوب میشـود ،بـه صـورت خوراکی تسـت کردند.

ربیعـی هنـگام تسـت کردن سـالیکورنیا خطاب به خوش خلق سـیما ،رئیس

پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی به مزاح گفت :ما هم شـیر پروبیوتیک
و سـالیکورنیا میخوریـم و هـم میبریـم! علاوه بـر ربیعـی  ،وزیـر تعـاون

و رفـاه اجتماعـی و صادقـی ،نماینـده تهـران در مجلـس شـورای اسلامی،
بسـیاری از بازدیدکننـدگان غرفـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،با

تولید محصوالت خوراکی بومی ناشـی از فناوریهای زیسـتی آشـنا شـدند.

گفتنی است از جمله ویژگیهای شیر تخمیری پروبیوتیک ،کاهش 50
درصدی میزان کلسترول شیر تخمیری پروبیوتیک نسبت به شیر کامل ،کم
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دکتر خوشخلقسیما ،مشاور فنآوری و بیوتکنولوژی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد
معاون وزیر و رئیس دبیرخانههای هیئتهای ممیزه و امنای سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج  کشاورزی ( 1392تا مهرماه  ،)1394سرپرست پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی (از مهرماه  1394تا آذرماه  )1394و رئیس پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی ،از آذرماه  1394تاکنون اشاره کرد.

وی همچنیـن عضویـت در شـورای سیاسـتگذاری امـور زنـان و خانـواده

وزارت علـوم ،عضویـت در شـورای علمی جایزه زنان در علم و مسـئولیت

کمیتـه کشـاورزی و صنایـع غذایی را نیـز در کارنامه خـود دارد.

تقدیــر از طــرف معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه

بــرای احــداث ســاختمان جدیــد پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی
منطقــه شــمال کشــور در ســال  ،1395تقدیــر از ســوی رئیسجمهــور

بــرای راه انــدازی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی منطقــه شــمال غــرب و غــرب

دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،

کشــور در ســال  ،1383تقدیــر از رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــرای

زیست به عنوان مشاور فنآوری و بیوتکنولوژی این سازمان منصوب شد.

 ،1381تقدیــر از مهنــدس حجتــی ،وزیــر جهادکشــاورزی بــرای مشــارکت

طی حکمی ،از سوی دکتر عیسی کالنتری ،رئیس سازمان حفاظت محیط

خوشخلقسیما ،دانشیار و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دارای

مشــارکت در راهانــدازی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ســال
در راهانــدازی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه مرکــزی

دکترای فیزیولوژی گیاهی از دانشگاه هیروشیمای ژاپن در سال  77و صاحب

کشــور در ســال  1381و تقدیــر از معــاون پژوهشــی وزیــر در ســال ،1382

داخلی و خارجی است .از سوابق وی می توان به عضو هیات علمی بخش

بیوتکنولــوژی کشــاورزی بهشــمارمیرود.

معاون و قائممقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ( 1379تا  ،)1384قائم

حفاظـت محیط زیسـت همچنیـن در حکم دیگری ،کیومـرث کالنتری را به

بیش از  120مقاله علمی در نشریات معتبر داخلی ،بینالمللی و سمینارهای

فیزیولوژی مولکولی پژوهشکده بیوتکنولوی کشاورزی از سال  1378تاکنون،

مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ( 1392تا مهرماه  ،)1394مشاور

از جملــه دســتاوردها و جوایــز کسبشــده توســط رئیــس پژوهشــکده

گفتنـی اسـت عیسـی کالنتـری ،معاون رئیـس جمهـوری و رئیس سـازمان

سـمت مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان تهران منصـوب کرد.

لزوم توجه محققان ایرانی به تولید و ترویج نمک سبز در جامعه
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رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویج کشـاورزی اظهار داشـت:

بومی که توسـط محققان بیوتکنولوژی کشـاورزی کشـور عرضه میشود

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی باید تولید نمک سـبز را در جامعه

و در زمینـه تامیـن امنیـت و سلامت غذایـی جامعـه و نیـز مصـارف

ترویـج نمایـد .بـه ایـن منظـور ورود شـرکتهای دانـش بنیـان بـرای

خوراکـی و دارویـی موثر اسـت ،باید اطالعرسـانی شـود و شـرکتهای

تجاریسـازی ایـن محصـول ،ضروری اسـت.

دانشبنیـان میتواننـد بـا تجاریسـازی ایـن فناوریهـای زیسـتی ،هـم

دکتـر اسـکندر زند در حاشـیه چهارمین نمایشـگاه زیسـت فنـاوری طی

از نظـر اشـتغال و هـم از نظـر عرضـه آن بـه بـازار در کاربـردی کـردن

بازدیـد از غرفـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی گفـت :جامعه به

محصـوالت زیسـت فنـاوری سـهم بسـزایی ایفـا نمایند.

نمـک سـبز نیـاز دارد و بـا توجـه بـه تقاضای فـراوان شـرکتهای فعال

زند همچنین در حاشـیه این نمایشـگاه از مزرعه برنـج تراریخته و ماکت

در حـوزه زیسـت فنـاوری بـه ایـن محصـول ،تجاریسـازی آن در بازار

سـیبزمینی غیرتراریخته و تراریخته و سـایر دسـتاوردهای پژوهشـکده

محصـوالت و فناوریهـای مرتبـط بـا بیوتکنولوژی بسـیار مهم اسـت.

بیوتکنولوژی کشـاورزی در حوزه کشـت بافـت و ...بازدید کرد.

معـاون وزیـر جهادکشـاورزی افـزود :محصـوالت پروبیوتیـک گیاهـی

ش ما

ره ه
ف
ت
م
٬
مه

ر۶

۱۳۹
خ
و
ر
ش
ی
د

ی

مراسم تکریم و معرفی روسای سابق و جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور برگزار شد
مراسـم تکریـم و تودیـع دکتر افـراز رئیس سـابق پژوهشـکده بیوتکنولوژی
شـمال کشور و معرفی دکتر مومنی،

سرپرسـت جدیـد پژوهشـکده31 ،
تیرماه  96در رشـت برگزار شـد.

زیست فناوری جانوری در منطقه شمال کشور مهیا باشد .وی طی سه
سال و نیم فعالیت در پژوهشکده،

دلسوزانه برای رفع مشکالت و

مسائل تک تک اعضای پژوهشکده،

به گزارش روابط عمومی

تامین امکانات و تصویب طرحهای

که در آستانه نایل شدن به افتخار

بینالمللی پژوهشکده دوندگی کرد

پژوهشکده ،دکتر فضل اهلل افراز
بازنشستگی است ،طی مراسم
رسمی،

ریاست

بیوتکنولوژی

پژوهشکده

کشاورزی

شمال

کشور (پژوهشکده علوم جانوری)
را به دکتر علی مومنی واگذار کرد.

پژوهشی و گسترش ارتباطات

و بر خالف مدیرانی که با یک مقاله
پا به پژوهشکده ای میگذراند و با

یک رزومه پر خارج می شوند بدون

هیچ گونه چشمداشتی برای خدمت

به استان و کشور تالش کرد.

در این مراسم ،جمعی از مسووالن محلی ،معاون سازمان جهاد کشاورزی

خوش خلق سیما در ادامه با ابراز خرسندی از واگذاری مسوولیت پژوهشکده

کشاورزی استان گیالن ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیالن ،رئیس

پرشور و پیگیر که سالها در زمینه محصول استراتژیک برنج کار کرده است

استان گیالن ،نماینده ولی فقیه در سازمان ،رییس مرکز آموزش و تحقیقات

بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور به دکتر مومنی به عنوان محققی جوان،

پژوهشکده چای و رئیس موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان خزر ،رئیس

ابراز امیدواری کرد که وی با تداوم اقدامات دکتر افراز در زمینه تامین نیروی

کشاورزی حضور داشتند.

ثروت و تکمیل چرخه فناوری گام بردارد.

و جمعی از معاونان ،مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی

انسانی متخصص و اجرای پروژه های کاربردی در راستای تبدیل علم به

دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه

کشاورزی منطقه شمال کشور با تقدیر از تالشهای دکتر افراز طی بیش

زیسـت فناوری جانوری و در کنار آن مسـائل اسـتراتژیک کشـاورزی استان

در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی

از سه سال تصدی این مسوولیت که به افتتاح و تجهیز ساختمان جدید

بـه ماموریـت اصلـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی شـمال که فعالیـت در زمینه

پژوهشکده ،توسعه زیرساختهای تحقیقاتی و نیروی انسانی و جهتدهی
پژوهشکده در راستای ماموریت محوله یعنی تحقیقات زیست فناوری در
حوزه جانوری و توجه به تحقیقات گیاهی در حوزه محصول استراتژیک

و نیازهای منطقه منجر شده ،اظهار داشت :بهتر بود برای مسووالن کشور

شناسنامههای مدیریتی تهیه میشد که عملکرد آنها از زمان معارفه تا تودیع
در آن ثبت میشد تا بهتر بتوان اثربخشی و کارایی مدیران را ارزیابی کرد.

متاسفانه چنین امکانی نیست ولی قضاوت در مورد عملکرد دکتر افراز چندان
دشوار نیست .یادم هست سال  93وقتی بعد از ده سال به محل پژوهشکده
آمده بودم از مشاهده وضعیت پژوهشکده حقیقتا جا خوردم .گویا طی 10

سال گذشته با همه تالشها و پیگیریها نه تنها وضعیت بهبود نیافته بود بلکه

روندی رو به عقب طی کرده بود.

وی افزود :دکتر افراز در شرایطی که آخرین سالهای خدمت خود را میگذراند

بیوقفه برای رفع مشکالت و آمادهسازی فضای فیزیکی و زیرساختهای

پژوهشکده تالش کرد تا امروز حداقل مکانی مناسب برای انجام تحقیقات
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دوره کارشناسـی را در رشـته دامپـروری دانشـگاه ارومیه گذرانـده و مدرک
کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته ژنتیک و اصالح نژاد دام در سـال 1990

دانشـگاههای اسـتان خصوصا دانشـگاه گیالن و موسسـات پژوهشی مستقر

از دانشـگاه هیروشـیما ژاپـن اخـذ کـرده اسـت .وی دارای مـدرک دکتـری

و گسـترش همکاریهـا و تعاملات بینالمللی اسـت.

دکتـری بـا عنـوان فیلوژنتیک از دانشـگاه هیروشـیما ژاپن اسـت.

در منطقـه افزایـش دهد .انتظار بعـدی ،صادرات دانش به کشـورهای منطقه

در رشـته ژنتیـک و اصلاح نـژاد دام بـا تخصـص  Immungeneticsو پسـا

خوشخلقسیما در پایان خطاب به اعضای هیات علمی و محققان پژوهشکده

دکتـر علـی مومنـی رئیـس جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی

کارهای اثربخشی بکنیم که در نهایت به نفع کشور و مردم باشد .اگر محققی

را در رشـته اصلاح نباتـات و اصلاح ملکولـی در دانشـگاه تهـران ،دوره

گفت :انتظاری که از همه ما میرود این است که طی دوران خدمت خود

به کارهای پژوهشی صرف و مقاله ،عالقهمند است باید در مرزهای دانش

منطقـه شـمال کشـور نیـز تحصیالت کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خود

دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسـی ژنتیک را در دانشـگاه تهران و موسسـه

روز فعالیت کرده و مقاالت سطح باال داشته باشد ،محققی هم که به فناوری

بینالمللـی تحقیقـات برنـج و دوره پسـادکتری ژنتیـک مولکولـی را در

تولید داشته باشد که زمینهساز شرکتهای دانش بنیان و ایجاد اشتغال است

کشـور را در کارنامـه اجرایـی خـود دارد.

و تحقیقات کاربردی عالقهمند است باید پژوهشهای منجر به فناوری و

و پژوهشگری که میخواهد کار ترویجی کند باید به نحوی عمل کند که

موسسـه آگروبیولـوژی ژاپـن گذرانـده و معاونـت موسسـه تحقیقـات برنج

کشاورزان از دستاورد فعالیت او بهرهمند شوند و فعالیت او ،اقتصاد و زندگی
کشاورزان را بهبود بخشد.

دکتـر فضـلاهلل افـراز کـه متولـد دهم مهر مـاه  1332شهرسـتان آمل اسـت،

فرم اشتراک خبرنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابـق بـا ایـن فـرم
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موفقیت محققان پژوهشکده در تولید بذرهای الین هیبرید
در شـرایطی کـه بیـش از  98درصـد بذر مورد اسـتفاده در کشـت سـبزی و

صیفیجـات در کشـور وارداتـی اسـت ،محققـان پژوهشـکده بیوتکنولوژی
کشـاورزی پـس از سـالها تحقیـق ،بـه پروتـکل فنـاوری تولیـد بذرهـای

هیبریـدی دسـت یافتهانـد  .در صورت توسـعه این فناوری در کشـور ضمن

بینیـازی از واردات چنـد ده میلیـون دالری بـذر میتوان بذرهایی متناسـب

بـا شـرایط آب و هوایـی ایـران و مصـرف آب بهینـه تولید کرد.

دکتر مهران عنایتی شریعتپناهی ،رئیس بخش کشت بافت و سلول

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گفتوگو با روابط عمومی پژوهشکده
با بیان این مطلب اظهار داشت :با توجه به مشکالت و پیچیدگیهای فنی و

سودآوری فوقالعاده باالی تولید بذر هیبرید ،دانش تولید بذور هیبرید در

انحصار شرکتهای خارجی است و لذا در تامین بذر مورد نیاز هیبرید ارقام
کشاورزی به ویژه سبزیجات کامال وابسته هستیم .در حال حاضر  98درصد

بذور سبزی و صیفیجات کشور ،وارداتی است که ساالنه طبق آمار رسمی

یک بار مصرف هستند؛ یعنی بذرهایی که از کشت بذر هیبرید آنها به دست

میآید به هیچ وجه صفات برتر نسل  F1را ندارد و کشاورز ناگریز از خرید

حدود  90میلیون دالر و براساس آمار غیررسمی بالغ بر  200میلیون دالر

مجدد آنها از شرکت تولیدکننده است .در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

آب و هوایی ایران اصالح نشدهاند و مصرف آب آنها باالست.

تولید بذر آنها در کشور وجود نداشته و استفاده از روشهای کالسیک تولید

صرف واردات آنها میشود .عالوه بر ارزبری ،بذرهای وارداتی برای شرایط
وی خاطرنشـان کـرد :بـرای تولیـد بـذور هیبریـد بایـد بـه فنـاوری تولیـد

به طور خاص روی گیاه کلزا و سبزیجات کار کردهایم که تاکنون توانایی
الینهای اینبرد (خاص ژنتیکی) بسیار دشوار و زمانبر است.

الینهـای مـادری بـذور دسـت پیـدا کنیم کـه شـرکتهای بـزرگ خارجی

شـریعتپناهی تصریـح کـرد :بـرای تولید هاپلوئیـد از این گیاهـان از روش

میانبـری هـم برای رسـیدن به الینهای مادری هسـت کـه اصالح معکوس

معمولتریـن روشهـای ایجاد هاپلوئید اسـت .بدینترتیب که میکروسـپور

بـه هیـچ وجـه چنیـن تکنولـوژیای را در اختیـار مـا نمیگذارنـد .البته راه

کشـت میکروسـپور (آندوژنـز) اسـتفاده کردهایـم کـه یکـی از کاراتریـن و

از طریـق تولیـد گیاهـان دابل هاپلوئید اسـت .محققان بخش کشـت بافت و

(دانـه گـرده در مرحله ابتدائـی نمو) را در محیط درون شیشـه قرار میدهیم

گسـترده بـه پروتـکل تولید گیاهـان دبل هاپلوئیـد و تولید الینهـای مادری

دانـه گـرده بـه جنینزایـی و ایجـاد گیاهچـه هاپلوئیـد و در ادامه گیـاه دبل

سـلول پژوهشـکده با هـدف تأمین بـذر هیبرید موردنیاز کشـور با تحقیقات
موردنیـاز تولیـد بـذور هیبریدی دسـت یافتهاند.

و از طریق اسـترس دمایی ،غذایی ،شـیمیایی و  ...مسـیر نمو آن را از تولید
هاپلوئیـد تغییـر میدهیـم .بـا ایـن روش مهندسـی اصالحـی معکـوس در

شـریعتپناهی در توضیـح ایـن تکنیـک گفـت :گیاهـان هاپلوئیـد گیاهانی

گیـاه کلـزا از بـذر هیبریـد بـه الینهـای اینبـرد رسـیدهایم که با تالقـی آنها

گیاهان هاپلوئید گیاهانی مسـتقل بوده و منشـأ اسـپوروفیتی دارند و آللهای

دانشـیار پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی خاطرنشـان کـرد :در گیـاه

هسـتند کـه تعـداد کروموزومهـای اصلی آنها بـه نصف کاهش یافته اسـت.
نهفتـه بـه دلیـل عـدم وجـود آلـل غالـب بـروز خواهنـد کـرد .بهنـژادی از

میتـوان انـواع بذرهـای  F1بـا خصوصیـات مطلـوب را تولید کرد.

خیـار از روش دیگـری بـرای تولید هاپلوئید اسـتفاده میکنیـم بدینصورت

طریـق گیاهـان هاپلوئیـد فصلـی جدیـد در برنامههـای اصالحـی اسـت که

کـه دانههـای گـرده را بـا قـرار دادن در معـرض پرتوهـای گاما در سـازمان

طـی یـک مدت بسـیار کوتـاه  بر روشهای سـنتی کاملا برتـری دارد .این

میکنیـم .حاصـل ایـن فرآینـد جنیـن هاپلوئیـد خیـار اسـت که فاقـد ژنوم
گیـاه پـدری اسـت .در ادامه جنیـن را اصطالح ًا نجات میدهیـم و با آن گیاه

بـه دلیـل تولیـد الینهـای کاملا خالـص از نسـل  F1یـک تالقـی خـاص
کار بـا تولیـد گیـاه هاپلوئیـد و بدسـت آوردن الینهـای کاملا خالص دبل

هاپلوئیـد از طریـق دو برابـر کـردن تعداد کروموزومهای آنها میسـر اسـت.

انـرژی اتمـی عقیم کـرده و آنها را برای گردهافشـانی گیاهان هدف اسـتفاده

هاپلوئیـد تولیـد میکنیـم کـه در تولید الین قابل اسـتفاده اسـت.

وی خاطرنشان کرد :در گیاهان دگرگشن (گونههایی که دانه گرده یک گیاه روی

وی تصریـح کـرد :بـا تحقیقـات انجام شـده امـکان تولیـد الینهـای اینبرد

کلزا عمده درآمد شرکتهای بهنژادی و اصالح نباتات از بذرهای  F1است که

داریـم کـه آمـاده واگذاری بـه بخش خصوصی اسـت تـا هیبریدهای

کالله گیاهان دیگر از همان گونه انتقال مییابد) مثل ذرت ،خیار ،سبزیجات،

و دبـل هاپلوئیـد کلـزا و صیفیجـات از جملـه  گیـاه فلفـل دلمـهای را هم
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و سازمانهای بینالمللی دیگر وجود ندارد .البته تالش داریم بعد از توسعه

رئیـس بخش کشـت بافـت و سـلول پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

فناوری تولید بذور هیبرید در کشور با شرکتهای خارجی مشترک شده و

مهندسـی ژنتیـک ابداع شـده که فرآیند مهندسـی معکوس را بـا تعداد کمی

وی خاطرنشـان کـرد :آزمایشـگاه کشـت بافـت پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

افـزود :اخیـرا سیسـتم جدیـدی بـرای تولیـد هدفمنـد الینهـا از طریـق
الیـن دبـل هاپلوئیـد میسـر میکنـد کـه بـا توسـعه آنهـا درصددیـم فرآیند
بهنـژادی را در مـدت زمانـی کوتاهتـر انجـام دهیـم.

بازار منطقه را در اختیار بگیریم.

کشـاورزی جـزو  15 ،10آزمایشـگاه پیشـرو دنیـا در زمینـه هاپلوئیـدی و
فرآینـد تولیـد بذرهـای هیبریـد بـه روش اصلاح معکـوس اسـت و یکـی

دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه در پاسخ به این سوال که

از سـازمانهای بـزرگ بینالمللـی بـا اختصـاص بودجـه تحقیقاتـی ،تهیـه

امکان انتقال دانش فنی بهنژادی این محصوالت از طریق سازمان فائو وجود

سـفارش داده تـا در ادامـه بـه کشـورهای آفریقایـی و آسـیایی منتقل شـود.

آوری باالی آن بر خالف غالت که اغلب با پشتوانه دولتی تولید میشوند

و همچنیـن یکـی از دانشـگاههای چیـن هـم در زمینـه توسـعه سیسـتمهای

با توجه به اهمیت توسعه سبزی و صیفیجات در تأمین نیازهای غذایی آیا

دارد یا نه ،گفت :تولید بذور هیبرید سبزی و صیفیجات با توجه به سود

در اختیار بخش خصوصی است و امکان انتقال دانش مربوطه از طریق فائو

پروتـکل تولیـد گیاهـان هاپلوئیـد برنـج و سـورگوم را بـه پژوهشـکده
مراکـز تحقیقـات کشـاورزی خارجـی از جمله یکـی از دانشـگاههای آلمان
هاپلوئیـد در حـوزه تحقیقـات از ایـن بخـش دعـوت کردهانـد.

دستیابی ایران به فناوری تولید بتاکاروتن از ریزجلبک در بیوراکتور
محققـان پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه فنـاوری بهینـه تولید
بتاکاروتـن از ریزجلبـک دونالیلا سـالینا در بیوراکتـور دسـت یافتنـد.

دکتـر محمدامین حجازی ،رئیس پژوهشـکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی

پژوهشـکده اظهـار داشـت :بتاکاروتـن از جملـه ترکیبـات پرکاربـرد در

صنایـع غذایـی ،دارویـی و آرایشـی بهداشـتی اسـت کـه بـه دو صورت
طبیعـی و سـنتتیک وجـود دارد .جلبک تک سـلولی دونالیلا از مهمترین
منابـع طبیعـی بتاکاروتـن بـا درصـد تجمعـی  10تا  15درصد اسـت.

وی قابلیـت کشـت ریزجلبـک دونالیلا در آبهـای شـور و محیـط

کشـت سـاده شـامل املاح معدنـی و گاز آالینـده دیاکسـیدکربن را از

مزیتهـای اسـتحصال بتاکاروتـن از این منبـع عنوان و خاطرنشـان کرد:
سـاالنه بالـغ بـر  40تـن بتاکاروتـن از خـارج وارد میشـود کـه محققان

پژوهشـکده بـا هـدف رفـع نیاز کشـور بـه ایـن مـاده پرکاربـرد و بهبود

فاز آزمایشگاهی برسیم که بسیار به این هدف نزدیک شدهایم.

ریزجلبـک دونالیلا را در دسـتور کار قـرار دادنـد.

خاطرنشـان کـرد :بـرای تولیـد بتاکاروتـن از ریزجلبـک در دنیـا عمدتـا

فناوریهـای موجـود ،طـرح اسـتحصال بتاکاروتـن از سـویههای بومـی

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در پایـان

وی افـزود :بـا بررسـی سـویههای بومـی بـه سـویهای رسـیدهایم کـه

از سیسـتمهای بـاز اسـتفاده میشـود کـه نسـبتا ارزانتـر هسـتند ولـی

متدولـوژیای را ابـداع کردیـم کـه میـزان تولید در واحد سـطح یا حجم

میشـود .هـدف مـا در ایـن تحقیقـات این بـوده که بـا بهبود فنـاوری به

حجازی تصریح کرد :بحث بعدی ،انتقال از فاز آزمایشگاهی به صنعتی

دارویـی را داشـته باشـد لـذا سـراغ سیسـتم بسـته (بیوراکتـور) رفتیم که

تـا  13.5درصـد بتاکاروتـن دارد و در بعـد ارتقـای بازدهـی تولیـد هـم

را در مقایسـه بـا روشهـای معمـول به نحو چشـمگیری انجـام میدهد.
است که مستلزم طراحی محیط کشتی اقتصادی است تا هزینههای
تولید را به حداقل برساند .در این راستا در فاز پایلوت اقدام به ساخت
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فتوبیوراکتوری کردیم که در تالشیم با بهینه کردن آن به راندمانی در حد

راندمـان نسـبتا پایینـی داشـته و آالیندههایـی در کنـار محصـول ایجـاد
محصولـی برسـیم کـه گریـد و مطلوبیـت الزم بـرای اسـتفاده در صنایع

هزینـه نسـبتا باالتـری نسـبت بـه سیسـتمهای بـاز دارد امـا بـازده باالتر
و آلودگـی حداقلـی آن ،هزینههـای بیشـتر ایـن روش را جبـران میکند.
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استخراج رنگدانه طبیعی با خواص غذاییدارویی از ریزجلبک های بومی
محققــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی موفــق بــه اســتحصال

آرایشیبهداشــتی بــه عنــوان رنــگ آبــی طبیعــی خوراکــی بــا خــواص
آنتــی اکســیدانی و در صنایــع پزشــکی و دارویــی بــه عنــوان داروی ضــد
التهــاب و ضــد ســرطانی و نیــز مارکــر فلورســنت کاربــرد دارد                                    .

شــهبازی تصریــح کــرد :رنــگ طبیعــی فیکوســیانین عــاوه بــر خــواص

زیســتی بــاارزش در مقایســه بــا رنگهــای شــیمیایی و ســنتزی کامــا 

بــی خطــر اســت .بــا بررســی طــرح توجیهــی اقتصــادی ،تولیــد رنــگ با
روش پیشــنهادی در ایــن دانــش فنــی ،حداقــل  30درصــد قیمــت تمــام

شــده محصــول را نســبت بــه فیکوســیانین وارداتــی کاهــش خواهــد داد.

همچنیــن ســرعت ایــن روش در مقایســه بــا روشهــای ســنتی معمــول
ماننــد ترســیب پروتئیــن بــا آمونیــوم ســولفات ســه برابــر اســت.

بــه گفتــه عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی

رنگیــزه فیکوســیانین از ســویه بومــی ریزجلبــک اســپیرولینا شــدند کــه

یکــی دیگــر از مزایــای ایــن پروتــکل ،اســتفاده از ترکیبــات غیرســمی

دارویــی کاربــرد دارد.

حفــظ پایــداری آن نیــز موثــر هســتند.

بــه عنــوان رنگدانــه طبیعــی در صنایــع غذایــی و تولیــد مکملهــای
دکتــر مریــم شــهبازی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی

در محــدوده قابــل توصیــه اســت کــه ایــن ترکیبــات در تثبیــت رنــگ و

توگــو با روابــط عمومی پژوهشــکده
کشــاورزی و مجــری طــرح در گف 
اظهــار داشــت :رنگیــزه آبــی فیکوســیانین کــه از جلبکهــای ســبزآبی

بــه ویــژه اســپیرولینا اســتحصال شــده و در صنایــع غذایــی دارای
خــواص فلورســنت و آنتــی اکســیدانی اســت ،از ســال  2013بــه طــور

گســترده در کشــورهای مختلــف بــه عنــوان رنــگ آبــی طبیعــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بهبــود تولیــد ،اســتخراج و خالــص ســازی

فیکوســیانین میتوانــد دامنــه کاربــرد آن را در حوزههــای مختلــف

افزایــشدهــد.

وی خاطرنشــان کــرد :تولیــد موفــق بیومــس جلبــک بــا فیکوســیانین باال

بــه عوامــل متعــددی از جملــه شــرایط رشــد جلبــک ،قابلیــت تجمــع

رنگیــزه ،تکنولــوژی تولیــد و کارآیــی فرآینــد پاییــن دســتی بســتگی
دارد کــه طــی تحقیقاتــی کــه در ایــن خصــوص در پژوهشــکده داشــتیم،

روشهــای مختلــف اســتخراج ماننــد شــوک اســمزی ،انجمــاد ،اســتفاده

از ترکیبــات شــیمیایی و همچنیــن مراحــل مختلــف خالصســازی،

مــورد بررســی و مقایســه قــرار گرفــت و پــس از مراحــل جداســازی و

خالصســازی و تغلیــظ ،رنگریــزه فیکوســیانین بــا بهتریــن و ایمنتریــن

روش از نظــر ســامت محصــول در ســطح قابــل رقابــت بــا نمونههــای
وارداتــی در مصــارف غذایــی تولیــد شــد.

رنگدانــه فیکوســیانین در حوزههــای مختلــف صنایــع غذایــی و
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دستیابی محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری تولید بیوکمپوست غنی
اسـتاد بخـش تحقیقـات بیوتکنولـوژی میکروبی پژوهشـکده اظهار داشـت:

راهـکار موثـری بـرای تامیـن این مـاده آلی اسـت.

یکـی از معضلات فعلی جامعه بشـری از جملـه در ایران ،تولیـد انبوهی از

عضو هیات علمی پژوهشکده با اشاره به وجود واحدهای تولید کمپوست در

 800گـرم زبالـه تولیـد میکنـد که با توجـه به جمعیـت  75میلیونـی ایران،

و کشاورزی ،متأسفانه به دلیل پایین بودن سطح فناوریهای مورد استفاده،

زبالهها و پسـماندهای شـهری و کشـاورزی اسـت .هر ایرانی روزانه حدود
روزانـه شـش هـزار تـن و سـاالنه  20میلیون

کشور گفت :علی رغم اهمیت باالی تولید بیوکمپوست از پسماندهای شهری
صنعت تولید کمپوست در کشور با مشکالت

و معضالت متعددی مواجه است ،به طوری

تـن زبالـه در کشـور تولیـد میشـود .ایـن

که نه تنها کمپوست تولیدی عمدتا کیفیت

زبالههـای جامـد عمدتـا در اطـراف شـهرها

پایینی دارد که حتی تولید همین کمپوست هم

دفـن میشـوند.

اقتصادی نیست.

توگو
دکتر غالمرضا صالحیجوزانی در گف 

با روابط عمومی پژوهشکده ،خاطرنشان

وی طوالنی بودن فرآیند تولید ،بین سه تا شش

پسماندهای کشاورزی و دامپروری از قبیل کاه

بد و کیفیت نامناسب کمپوست تولیدی را از

ماه ،به دلیل عدم بلوغ فرآیند و همچنین بوی

کرد :از طرف دیگر ساالنه میلیونها تن انواع

و کلش و باگاس ،سرشاخههای درختان ،و

معضالت تولید کمپوست در کشور عنوان و

پسماندهای دامی نیز در کشور تولید میشوند که قسمت اعظم این پسماندها

خاطرنشان کرد :یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکالت ،استفاده از مهندسی

محیطی و به خطر افتادن سالمت جامعه منجر میشود.

جامعی برای تولید سریع بیوکمپوست غنیشده از پسماندهای کشاورزی و

به طور معمول بالاستفاده مانده یا سوزانده میشوند که به آلودگیهای زیست

فرآیندهای زیستی و بیوتکنولوژی است که در این راستا برنامه تحقیقاتی

صالحی نمونهای از مخاطرات زیست محیطی دفع پسماندهای کشاورزی

شهری با فناوری زیستی از سال  1386در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

حجم این دسته از پسماندها به تنهایی بالغ بر پنج میلیون تن در سال است  .

صالحـی خاطرنشـان کـرد :بـا اجـرای بخشهایـی از ایـن برنامـه جامـع

یکی از روشهای سبز و دوستدار محیط زیست برای مدیریت پسماندهای

شـهری تـا سـال  90ایجـاد و بـه شـهرداری اصفهـان منتقـل شـده اسـت.

در کشور را سوزاندن بخش اعظم کاه و کلش برنج در مزارع عنوان کرد که

استاد بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد:

دنبال میشود.

تحقیقاتـی ،فنـاوری تولیـد سـریع بیوکمپوسـت غنـی شـده از پسـماندهای

جامد کشاورزی و شهری ،تبدیل آن به نوعی کود آلی ایمن موسوم به

همچنیـن فنـاوری تولیـد بیوکمپوسـت غنیشـده از باگاس نیشـکر که یکی

ضمن کاهش آلودگیهای ناشی از پسماندها ،اثرات زیست محیطی مضر

اسـت .در ادامـه ایـن برنامـه نیز تولید بیوکمپوسـت غنیشـده از کاه و کلش

کمپوست است .تولید کود کمپوست به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی

از معضلات شـرکتهای تولیـد کننده قند از نیشـکر اسـت ،به دسـت آمده

کاربرد وسیع کودهای شیمیایی را نیز کاهش میدهد .از طرف دیگر استفاده

برنـج و سـایر پسـماندهای قابل دسـترس در شـمال کشـور در دسـتور کار

ساختار خاک برای تبادل هوا و حفظ رطوبت و نهایتا رشد گیاهان میشود.

کـود آلـی موردنیـاز بـرای خاکهـای زراعـی و باغی برداشـته شـود.

از کمپوست در خاکهای زراعی باعث افزایش ماده آلی خاک و بهبود
وی خاطرنشـان کـرد :براسـاس آمارهـای موجـود ،میـزان کربـن آلی خاک

قـرار دارد کـه امیدواریـم بـا اجـرای این برنامـه ،گامی بلنـد در جهت تامین

عضـو هیـات علمی پژوهشـکده در پایـان در توضیـح فناوری تولید سـریع

در بیـش از  60درصـد اراضـی کشـاورزی کشـور ،کمتـر از  1درصد اسـت

بیوکمپوسـت غنـی شـده از زبالههـای شـهری گفت :بـا این فنـاوری ،زمان

درصد تعیین شـده اسـت .براسـاس اسـناد باالدسـتی کشـور  ،وزارت جهاد

که فاقد عوامل بیماریزای انسـانی و گیاهی و هرگونه بوی نامطبوع اسـت،

در حالـی کـه حـد مطلـوب کربن آلـی خاک برای توسـعه پایـدار بیش از 3

کشـاورزی موظـف اسـت مصـرف کودهـای شـیمیایی را کاهـش و بهجای

آن مصـرف کودهـای آلـی و زیسـتی را افزایـش دهـد و میـزان کربـن آلـی

تولیـد کود کمپوسـت از شـش مـاه به حدود یـک ماه رسـیده و کود حاصل
از لحاظ خصوصیات کودی ،بهداشـتی و کیفی ،واجد اسـتانداردهای ملی و

بینالمللـی اسـت .پیادهسـازی ایـن فناوری در سـایتهای تولید کمپوسـت

خـاک در اراضـی کشـاورزی کشـور را حداقـل بـه  1درصـد برسـاند کـه   میتوانـد بـا کاهـش هزینهها و افزایـش کیفیت ،درآمـد تولیدکننـدگان را به
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تولیـد کـود آلـی بیوکمپوسـت از پسـماندهای کشـاورزی و شـهری،

حـد چشـمگیری افزایش دهد.
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تایید ایمنی برنج تراریخته طارم موالیی با کارآزمایی مداخله ای روی مدل های حیوانی
محققان مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید

صدوقی یزد با بررسی اثر برنج تراریخته بر سالمت در مدل حیوانی در قالب

طرحی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر سالمت

برنج تراریخته ایرانی صحه گذاشتند.

گوارشی ،مدفوع ،مو ،عالیم رفتاری و حرکتی ،ویژگیهای مورفولوژیک و

مورفومتریک ،تومورها ،نرخ رشد ،وزن هر یک از اندامها ،نرخ مرگ و
میر احتمالی و برخی دیگر از شاخصهای سنجش سالمت عمومی رتها
بررسی شده است .در پایان هم از

بـه گـزارش روابـط عمومـی

رتها نمونهبرداری شد که طی

کشـاورزی ،بـه نقـل از دیدهبـان

تحقیق هیچ گونه عارضه یا مورد

پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی

علـم ،دکتـر بهـادر حاجیمحمـدی،
فـوق دکتـری سمشناسـی مـواد

غذایی و سرپرسـت مرکـز تحقیقات

سلامت و ایمنـی غـذای دانشـگاه

علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی یزد

برررسیهای انجام شده در فاز اول

مشکوکی مشاهده نشد.

حاجیمحمـدی گفـت :در فـاز دوم

طـرح ،روی نمونههـای گرفته شـده

از رت هـا بـه ویـژه نمونههای خون
کـه بازتـاب دقیقتـری از وضعیـت

بـا اشـاره به پیشـینه سـه سـال و نیم

سلامت بـدن نشـان میدهـد،

دبیرخانـه شـورای عالـی سلامت

میشـود و بـه طـور ویـژه وجـود

فعالیـت ایـن مرکـز اظهـار داشـت:

و امنیـت غذایـی ،تیرمـاه سـال گذشـته طـی نامـهای ،تدویـن سیاسـتنامه

سلامت مـواد غذایـی تراریختـه را به ایـن مرکز محـول کرد .در بیـن انواع

مـواد غذایـی تراریختـه مختلف ،برنـج پرمصرفترین وعـده غذایی و قوت

غالب سـبد غذایی خانوار ایرانی را تشـکیل میدهد .لذا ،سـنجش سلامت

محصـول برنـج تراریختـه در اولویـت ایـن تیـم تخصصی قـرار گرفت و به

عنـوان الگویـی برای ارزیابی سلامت مـواد غذایـی تراریخته انتخاب شـد.

مطالعـات مولکولی کاملتـری انجام

احتمالـی قطعـات ژن تراریختگـی در خون حیوانات بررسـی میشـود .البته  
ایـن موضـوع از نظـر علمـی بعیـد بـه نظر میرسـد اما بـه هر حـال در این
تحقیـق ایـن مـورد نیـز آزمایـش خواهد شـد.

وی خاطرنشان کرد :در برخی از مطالعات خارجی به آزمایشها و بررسیهایی

که در فاز اول این طرح انجام شده ،بسنده شده ولی رویکرد ما در این تحقیق

ارزیابی تاثیرات برنج تراریخته به دقیقترین و سختگیرانهترین شکل ممکن

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران تصریح کرد :در این

بوده که در فاز دوم طرح محقق میشود.

شده و به تازگی فاز اول آن به پایان رسیده اثرات مصرف برنج تراریخته

بررسیهای فاز دوم طرح نیز در مراحل نهایی بوده و نتایج آن در آینده

طرح که مراحل مقدماتی آن از شهریورماه سال گذشته به طور جدی پیگیری
طارم موالیی مقاوم به آفات پروانهای بر مدل حیوانی (رت) بررسی شده
است .بدین منظور طی دورهای  ۹۰روزه ،مجموعا  ۱۲۰رت در سه گروه

بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران با بیان اینکه

نزدیک منتشر خواهد شد اظهار داشت :تیمی  ۱۵نفره متشکل از اعضای
هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در

مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند .تعداد  ۲۰رت ماده و  ۲۰رت نر به عنوان

این طرح ،همکاری دارند که انشااهلل جزئیات این تحقیق به زودی در قالب

گروه آزمون با برنج تراریخته ایرانی و به همین تعداد نیز رتهایی با جیره

سرپرست مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذا در ادامه در پاسخ به این سوال

دورههای یک هفتهای و پایان طرح نشان داد مصرف برنج تراریخته هیچ

تعمیم است ،اظهار داشت :در تحقیقات علوم پزشکی در جهان ،خوراندن

گروه شاهد با برنج غیرتراریخته و به همین تعداد رتهای ماده و نر به عنوان

غذایی بدون برنج تغذیه شدهاند که بررسی دقیق تمامی نمونهها در ابتدا،

گونه عوارض و اثر سوئی بر سالمت ندارد.

مدیرگروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد :در این تحقیق هر  ۱۲۰رت به
صورت هفتگی معاینه و شاخصهای مختلف از قبیل عالئم پوستی ،مخاطات،

مقاالت علمی در نشریات معتبر ارائه خواهد شد.

که بررسی تاثیرات برنج تراریخته بر روی رتها تا چه حد به انسان قابل
مستقیم مواد غذایی به تعدادی انسان به هیچ وجه معمول نیست .کما اینکه

این کار نه فقط در مورد برنج تراریخته بلکه در مورد سایر محصوالت

تراریخته از قبیل سویا ،ذرت ،دانههای روغنی

و…

نیز در هیچ کجای دنیا

انجام نمیشود .بلکه مرسومترین روشهای آزمایشگاهی تجربی برای

17

ش ما ر

ه هفتم٬

مهر ۹ ۶

 ۱ ۳خ ور

شید ی

ارزیابی ایمنی مواد غذایی تراریخته ،روش مبتنی بر نظریه “اینهمانی” و

حصول نتایج غیرواقعی شود .همچنانکه این موضوع در تمامی مطالعات

وی خاطرنشان کرد :در روش اول ،شباهتها و تفاوتهای ترکیبات موجود

در تمام مطالعات قبلی نیز دوره  ۹۰روزه برای رتها اجرا شده است.

دیگری استفاده از مدل حیوانی است.

انجام شده پیرامون سنجش سالمت برنج تراریخته روی رت صادق بوده و

و ارزش تغذیهای محصول تراریخته با معادل غیرتراریخته آن بررسی شده و

سرپرست مرکز تحقیقات سالمت و ایمنی غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید

ایمنی آنها هم مشابه است .اگرچه اثبات “این همانی” گامی مهم در بررسی

روی سالمت برنج تراریخته ایرانی در این مرکز تحقیقات گفت :از اقدامات

نبود تفاوت معنیدار بین شاخصهای تغذیهای حاکی از آن است که احتماال

صدوقی یزد در ادامه در تشریح ابعاد و گستردگی آزمایش انجام شده بر

ایمنی غذای تراریخته محسوب میشود اما آزمایشهای حیوانی می تواند

و نکات قابل توجهی که آزمایش ما را از برخی از آزمایشها مشابه قبلی

به گفته حاجیمحمدی ،سازمان خواروبار جهانی و سازمان جهانی بهداشت

آزمایش به غیر از دو گروه حیوان رت دریافتکننده برنج تراریخته و برنج

دیرباز در تحقیقات پزشکی و ارزیابی ایمنی غذاها و داروها به کار رفته برای

برنج بود که این کار دقت آزمایش را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است.

یافتههای این روش را تکمیل و اطمینان خاطر بیشتری ایجاد کند.

استفاده از کار آزماییهای مداخلهای بر روی مدلهای حیوانی را که از

در جهان متمایز میکند این است که قبل از آغاز عملیات تحقیق در این
غیر تراریخته ،یک گروه سوم نیز در نظر گرفته شد که جیره غذایی آنها فاقد

ارزیابی ایمنی محصوالت غذایی تراریخته ،تایید کرده و تاکید دارند که این

همچنین در پایان تحقیق وزن هر یک اندامها نظیر مغز ،قلب ،کلیه ،کبد،

وی تصریـح کـرد :در ارزیابی ایمنـی برنج تراریخته در ایـن مرکز تحقیقات

دقت اندازهگیری و ثبت شد.

روش قادر به بازتاب هر گونه اثر سمی یا نامطلوب بر سالمت انسان است.

طحال ،روده ،گره لنفاوی ،مری ،معده ،ریه ،بیضه ،تخمدان و سایر اندامها به

از رت بـه عنـوان مـدل حیوانـی اسـتفاده شـده که در اکثـر قریب بـه اتفاق

وی اضافـه کـرد :طـی دوره  ۹۰روزه نگهـداری رتهـا ارزیابـی حرکتـی و

اسـت چـرا که سیسـتم بیولوژیکـی و فیزیولوژی بـدن رت قرابـت نزدیکی

ترشـحات ،خونریـزی و وجـود برجسـتگی تومـوری از نظـر وجـود هـر

تحقیقـات قبلـی در رابطـه بـا اثـرات مصـرف برنـج تراریختـه بـه کار رفته

رفتـاری ،وضعیـت سلامت پوسـت ،مـو ،چشـم و غشـاء مخاطـی ،وجـود

بـا بـدن انسـان دارد و لـذا نتایـج حاصلـه از آزمایشهـا روی ایـن حیـوان

عارضـه مرضـی یا مشـاهدات غیرطبیعی بـه صورت هفتگی بررسـی و ثبت

حاجیمحمـدی بـا بیـان اینکـه در اغلـب تحقیقـات خارجی بـر روی برنج

آزمایـش بـه طـور کامل تهیه شـد.

در هـر یـک از گروههـای شـاهد و آزمـون مـورد ارزیابـی قـرار گرفتهانـد،

سالمت تغذیهای برنج تراریخته ،عالوه بر آزمایش دقیق تاثیرات برنج

را بـاال انتخـاب کردیـم تـا دقـت کار بـاال بـرود و همچنیـن حیوانـات بـه

را که تاکنون در مجالت بینالمللی منتشر شدهاند به طور جامع بررسی و

نکتـه توجـه کرد کـه ارزیابی هفتگـی  ۱۲۰رت از لحاظ بیـش از  ۱۰پارامتر

مدلهای حیوانی مرور کردهایم.

قابلیـت تعمیـم پذیری باالیـی به انسـان دارد.

تراریختـه ،حجـم نمونـه حیوانـات مورد آزمایـش  ۱۰و یـا حداکثر  ۱۶رت
گفـت :در ایـن تحقیق تعمـدا حجم نمونـه و تعداد رتهای مـورد آزمایش

تعـداد مسـاوی از هـر دو جنـس نـر و مـاده انتخـاب شـدهاند .باید بـه این

شـد .همچنیـن بانـک ذخیره نسـوج و بافتهـای حیوانی از رتهـای مورد

حاجیمحمدی تصریح کرد :در راستای ارزیابی هر چه دقیقتر ایمنی و
تراریخته ایرانی بر مدل حیوانی ،تمام مقاالت مرتبط با ایمنی برنج تراریخته
تحقیقات پیشین را از نظر عوارض مورد ادعای سمی و نامطلوب در انواع

مختلـف سـنجش سلامت و سـپس کشـتن و نمونهگیـری از بافتهـا و

وی تصریح کرد :برای تهیه این گزارش مروری ،مجموعا  ۴۳عنوان مقاله

این متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی در ادامه در پاسخ به این سوال

مقاله) ،موش (چهار مقاله) ،قورباغه (سه مقاله) و میمون و خوک و طیور (هر

آنالیـز نمونههـا تـا چـه حـد دشـوار و زمانبر اسـت.

در رابطه با ایمنی برنج تراریخته در انواع مدلهای حیوانی شامل رت (۳۰

که چرا دوره ارزیابی  ۹۰روز انتخاب شده و آیا تداوم بررسی در دورهای

کدام ،دو عنوان مقاله) به دست آمد که تعداد  ۱۴مقاله طی سالهای  ۲۰۰۰تا

است ،گفت :دوره  ۹۰روزه یک پروتکل استاندارد در ارزیابی تاثیر مواد

حاجیمحمدی در پایان با بیان اینکه شاخصهای بیولوژیکی اصلی

طوالنیتر به افزایش دقت و شناسایی عوارض احتمالی کمک نمیکرده

غذایی روی رتهاست همچنان که در مورد داروهای تجویزی فرد نمیتواند
دوز استاندارد دارو و زمان تعیین شده مصرف آن را به تصور افزایش تاثیر

دارو تغییر دهد ،دوره  ۹۰روزه این مطالعه هم طبق استانداردهای بینالمللی

و بر اساس موازین علمی دقیق انتخاب شده و با توجه به عمر حدودا دو

ساله رتها اگر مدت زمان تحقیق بیش از  ۹۰روز باشد ممکن است حیوان
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بر اثر عوامل دیگر دچار عارضه و منجر به مخدوش کردن دادهها و

 ۲۰۰۸و  ۲۹مقاله طی سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۶منتشر شدهاند.

موردبررسی در این  ۴۳عنوان مقاله شامل سنجش سالمت عمومی ،عملکرد

تولیدمثلی و پتانسیل آلرژیزایی بودند ،گفت :با استناد به آنالیز جامع و

تحلیل ادله موجود در این گزارش مروری ،تاکنون هیچ شاهدی حاکی از
وجود هرگونه مخاطره ،سمیت و یا آثار نامطلوب ناشی از مصرف برنج
تراریخته وجود نداشته است.
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دومین همایش بینالمللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی برگزار شد

دومین همایش بینالمللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری

دوم بهرهبـرداری از ذخایـر توارثـی و سـوم در حوزه اصالح نباتات اسـت.

اسالمی ایران با حضور جمع کثیری از مسئوالن ،روسا ،محققان و جامعه

وی افـزود :گاهـی در مجموعههای غیرعلمی مباحث سیاسـی وارد میشـود

بینالمللی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.

 IRRIو یـا ابهاماتـی را در مـورد همـکاری پژوهشـگران برجسـته مـا با این

علمی بیوتکنولوژی کشور ،هفتم تا نهم شهریورماه  96در سالن همایشهای

و بحثهایـی را در مـورد وابسـتگی ایـن مجموعـه هـای تحقیقاتـی ماننـد

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی  کشاورزی ،دکتر اسکندر

مراکـز مطـرح میکننـد که مایه تاسـف اسـت.

مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیستفناوری و رئیس همایش ،دکتر بهزاد

 CGIARحـق عضویـت پرداخـت کـرده و موضع ما گسـترش همـکاری در

زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر

زنـد تاکیـد کـرد :مـا رسـما اعلام میکنیـم دولـت مـا بـه حکـم قانـون به

قرهیاضی رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامهریزی،

ایـن عرصههـا خصوصـا در حـوزه بیوتکنولوژی اسـت.

ژنتیک کشور ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی

مورد گیاهان تراریخته یکی از رشتههای اصالح نباتات است ،گفت :واردات و

فناوری زیستی ،دکتر مختار جاللی معاون آموزش دانشگاه تربیت مدرس،

بازار جهانی که ما واردکننده عمده آنها هستیم ،به طور عمده تراریخته هستند.

دکتر حمیدی دبیر ستاد توسعه سلولهای بنیادی ،دکتر توالیی رئیس انجمن

کشاورزی ،دکتر محمدرضا زمانی رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و
دکتر مجید معنوی معاون زیستی مرکز همکاریهای فناوری رئیس جمهوری،

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از نظر ما تولید و تحقیق در

مصرف محصوالت تراریخته اجتنابناپذیر است .چون محصوالت موجود در

رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تحقیق

جمع کثیری از اساتید دانشگاهها و پژوهشگران کشور و دانشجویان ،به همراه

و توسعه در این زمینه بدیهی است و ما با تمام توان در مورد محصوالت

شرکتکنندگان در مراسم افتتاحیه بودند.

تولید ملی محصوالت تراریخته ،کمی اختالفنظر وجود دارد اما نظر وزارت

میهمانانی از کشورهای آلمان ،ژاپن ،آذربایجان ،عراق ،مالزی و پاکستان از
واردات و مصرف محصوالت تراریخته اجتناب ناپذیر است

تراریخته تحقیق میکنیم و کسی نیز معترض نیست ،افزود :تنها در مورد

جهاد کشاورزی این است که وقتی ما واردکننده عمده محصوالت تراریخته

در مراسـم افتتاحیـه ایـن همایـش ،دکتـر زند معـاون وزیر جهاد کشـاورزی

هستیم ،باید تولید داخلی آن را هم داشته باشیم .وی ابراز امیدواری کرد اگر

دو سـال اسـت کـه عضـو شـورای مرکـزی  CGIARشـده و سـه اولویـت

سه درصد بازار جهانی در تسخیر بیوتکنولوژی کشاورزی

و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی گفـت :ایـران

اصلـی  ۱۴موسسـه تحقیقاتـی وابسـته بـه   ،CGIARاول دادههـای بـزرگ،

افرادی ابهامی دارند ،در محیطهای علمی ،ابهامات خود را مطرح کنند.

قانعی ،رئیس دومین همایش بینالمللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی
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کالنتـری در ایـن مراسـم بـا تقدیـر از تالشهـای محققـان زیسـت فناوری
کشـور به ویژه اقدامات پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اظهار داشـت:

سـازمان حفاظت محیط زیسـت قدردان و حامی پژوهشـگران بیوتکنولوژی

کشـور اسـت و رفـع معضل فزاینـده کمبود آب بـه عنوان  75درصد مسـاله
محیـط زیسـت ،بیـش از همـه در گـرو تحقیقـات هدفمنـد و بهرهگیـری از
ایـن فناوری نوین اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه فناوریهای نویـن به ویـژه بیوتکنولـوژی میتواند برای

مشـکالت کشور از جمله بحران آب و مسـائل کشاورزی کشور راهحلهای
نیز با تاکید بر اینکه سه درصد از بازار جهانی در تسخیر بیوتکنولوژی

کشاورزی است ،اظهار داشت :ما در کشور باید برای توسعه بیوتکنولوژی از

موثـری ارائـه دهد ،اظهار داشـت :دانشآموختگان زیسـتفناوری از بهترین

فارغالتحصیالن دانشـگاهها هسـتند ولـی گاه طوری با آنها برخورد میشـود

که انـگار نامحرماند!

الگوی بیوتکنولوژی پزشکی استفاده کنیم .وی افزود :در این حوزه ،وزارت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :از آنجا که محققان ما ارتباط

مقابل واردات و به طور کلی از توسعه بیوتکنولوژی دارویی حمایت کرد.

برخی با اهداف سیاسی و اقتصادی دیگران را فریب میدهند و باعث

زینلـی ،رئیـس انجمـن بیوتکنولـوژی و دبیـر علمـی همایـش بینالمللـی

که با تولید داخلی محصوالت حاصل از مهندسی ژنتیک میشود.

بـه عنـوان مهمتریـن فنـاوری قـرن و اینکـه جریـان سـازماندهی شـدهای

کشاورزی

اظهـار داشـت :فنـاوری تراریختـه ،ظرفیتهـای زیـادی بـرای حـل برخـی

اسـتقالل و امنیـت آن در گـرو توسـعه فناوریهـای جدیـد اسـت .مطمئنـا

بهداشت ،هم بازار ایجاد کرد و هم از بازار محصوالت بیوتکنولوژیک در

خوبی با جامعه ندارند و اطالعرسانی در حوزههای علمی ضعیف است،

تالش سازماندهی شده برای خطرناک نشان دادن زیست فناوری

عقبماندگی علمی تحقیقاتی کشور میشوند .نمونه آن برخوردهایی است

بیوتکنولـوژی ،نیـز در این مراسـم ،با اشـاره بـه قابلیتهای زیسـت فناوری

تقدیر معاون رئیس جمهور از تالشهای رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی

تلاش میکنـد زیسـت فناوری و مهندسـی ژنتیـک را خطرناک نشـان دهد،

معـاون رئیـس جمهـوری همچنیـن اظهـار داشـت :حفـظ ایـن سـرزمین و

معضلات کشـاورزی کشـور دارد و مخالفـان محصـوالت تراریختـه در ۱۵

کسـانی میکوشـند با سـرزنش کـردن ،تهمـت زدن ،توهیـن و ...جلوی این

کشـور در حـوزه بیوتکنولوژی کشـاورزی شـدهاند.

سـال خدمـت بـه کشـور و انقلاب ،طبعـا کوچکتریـن توجهـی بـه ایـن

سـال گذشـته با جلوگیـری از ایـن ظرفیتهـا ،موجـب عقبماندگی علمی

حرکـت را بگیرنـد ولـی محققانـی مثـل خانم دکتـر خوشخلقسـیما با 40

دبیـر علمـی همایـش بینالمللـی بیوتکنولـوژی همچنین با اشـاره به حضور

تهدیدهـا نخواهنـد کرد.

همکاریهـای علمـی بینالمللـی در فضـای پسـابرجام گفـت :بـرای اولین

ضدانقلاب نیسـتند بلکه دوسـتانی هسـتند کـه اطالعات ناصحیـح دارند از

دریافتـی در حـوزه بیوتکنولـوژی پزشـکی از تعـداد مقـاالت دریافتـی در

میکردنـد امـا مطمئـن باشـید ایـن سـازمان ،از ایـن پـس قـدردان و حامی

نتیجـه زحمـات مخالفـان تولید ملی محصـوالت تراریخته باشـد!

تحقیقاتـی توجـه کـرده و حداقـل چنـد مشـکل کشـور را کـه در راس آنها

میهمانـان خارجـی شـرکتکننده در همایـش و ابراز امیدواری برای توسـعه

وی افـزود :البتـه بسـیاری از مخالفـان توسـعه ایـن فناوریهـا در کشـور،

بـار اسـت کـه در تاریخ برگـزاری کنگرههـای بیوتکنولوژی ،تعـداد مقاالت

جملـه در همیـن سـازمان محیـط زیسـت تـا چنـدی قبل بـا شـما مخالفت

حـوزه بیوتکنولـوژی گیاهی و کشـاورزی پیشـی گرفته اسـت کـه میتواند

تالشهـای شماسـت .البتـه خـود شـما هـم مسـئولید کـه بـه اولویتهـای

وی اظهـار امیـدواری کـرد با تغییـرات صـورت گرفته در دولت ،پیشـرفت

مصـرف بیرویـه آب اسـت ،حـل کنیـد و در برابـر جوسـازیها و تبلیغات

تراریختـه هـم جایـگاه خـاص خـود را بیابد.

کالنتـری بـه تجربـه برخـی کشـورهای اروپایـی در مخالفت بـا محصوالت

در حـوزه پژوهشهـای بیوتکنولـوژی کشـاورزی و بهویـژه محصـوالت

منفـی نیـز از خودتـان و حقـوق مـردم دفـاع نمایید.

حمایت قاطع کالنتری از توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

تراریختـه تحت پوشـش گروههای حامی محیط زیسـت بـا اهداف اقتصادی

مراسم اختتامیه دومین همایش بینالمللی بیوتکنولوژی نیز با حضور دکتر

و سـودجویانه اشـاره کـرد و گفـت :در دهـه  1990وقتی کشـتیهای حامل

زیست عصر پنج شنبه ،نهم شهریورماه در محل سالن همایشهای بینالمللی

سـبزهای اروپـا خـود را جلـوی کشـتیها آویـزان میکردنـد و بـه بهانـه

عیسی کالنتری ،معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط
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مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در کرج برگزار شد.

ذرت و سـویای تراریختـه از آمریـکا و آمریـکای التین به اروپا میرسـیدند،

تراریختـه بـودن محصـوالت وارداتـی ،علیـه آنهـا تبلیـغ میکردنـد زیرا در
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آن زمـان تولیدکننـدگان اروپایـی نمیتوانسـتند بـا محصـوالت وارداتـی که

تحمیلـی دیـر یـا زود به پایان میرسـد و باید بـه فکر احیای نخلسـتانهای

قیمـت تمامشـده آنهـا پایینتر بـود رقابت کننـد بنابراین سـبزها را تحریک

خوزسـتان و آبـاد کـردن ویرانههـای جنـگ بـود .ایشـان در جریـان ایـن

کـه اروپاییهـا توانسـتند فاصلـه خـود را بـا تولیدکننـدگان آمریکایـی کـم

را روی زمیـن پهـن کردنـد و سـاعتها بـا عالقـه و شـوق نشسـتند و از

میکردنـد کـه علیـه محصـوالت تراریخته وارداتـی تبلیغ کنند ولـی به مرور
کننـد و کشـت تراریختـه در اروپـا رونق گرفـت دیگر از سـبزهایی که خود

بازدیـد در مزرعـهای در محـل ترمینـال شـهید کالنتـری فعلی ،عبـای خود

مـا خواسـتند دربـاره تحقیقـات و فناوریهـای روز کشـاورزی برایشـان

را جلـوی کشـتیهای واردکننـده محصـوالت تراریختـه آویـزان میکردنـد،

توضیـح دهیـم .در پایـان ایـن بازدید تاکیـد کردند بـرای توسـعه تحقیقات

وی خاطرنشـان کـرد :اگـر میخواهیـم کشـاورزی کشـور و وضعیـت

خودشـان بودجـه را از مجلـس میگیرنـد.

نیسـت بلکـه بایـد شـرایط را بـرای رقابتی شـدن کشـاورزی کشـور فراهم

کشـاورزی ابتـدا در قالـب یـک آزمایشـگاه و سـپس بخش بیوشـیمی و در

خبـری نبود.

کشـاورزان ما بهبود یابد ،چاره آن پمپاژ پول نفت و سوبسـید به کشـاورزان
کنیـم .زمانـی مشـکل کشـاورزی ما امکانـات مکانیـکال بود اما االن مسـائل
تکنیـکال و مکانیـکال رفـع شـده و کشـاورزان ما بـرای رقابت بـه باالترین

فناوریهـا از جملـه بیوتکنولـوژی نیـاز دارند.

حفظ مزیت رقابتی ،فقط در یک محصول کشاورزی

وی در خصـوص وضعیـت کشـاورزی کشـور گفـت :از میان بیـش از 230

محصـول کشـاورزی کشـور ،تنهـا در یـک مـورد ،مزیـت رقابتـی خـود را

حفـظ کردهایـم .شـاید برای شـما جالب باشـد که ایـن محصول نه پسـته یا

زعفـران و محصـوالت مشـابه ،بلکه میوه کیوی اسـت .در سـایر محصوالت

و فرآوردههـای کشـاورزی نمیتوانیـم رقابـت کنیـم .در حـال حاضـر فقط

بـا یارانـه و پول نفت اسـت که مـی توان زندگـی کشـاورزان را اداره کرد و

علـت آن ایـن اسـت کـه از فناوریهـای نو مثل زیسـت فنـاوری که قدرت
رقابـت در تولیـد را بـه کشـاورزی مـا میدهـد ،اسـتفاده الزم را نکردهایم.

کالنتری در بیان اهمیت استفاده از فناوری های نو به تجربه واردات بذر

کلزا اشاره کرد و گفت :یک مهندس کشاورز دو سال پیش بذر کلزایی را
از فرانسه وارد کرد که البته تراریخته هم نبود و میزان برداشت کلزا را که با

بذرهای معمول حداکثر  2تا  2.5تن است به  4تا  4.5تن افزایش داد که طبعا

کشاورزان ما با چنین بذری است که میتوانند رقابت کنند.

بازخوانی خاطرات امام (ره) و آیتاهلل هاشمی در حوزه کشاورزی

وزیـر اسـبق جهاد کشـاورزی در ادامه ،به دیـدار خود با حضـرت امام (ره)

در دوره تصـدی وزارت کشـاورزی اشـاره کـرد و گفت :امـام در این دیدار

امـر فرمودنـد کاری کنیـد کـه روسـتاییان مـا کـه افراد مسـتضعف هسـتند،

وضعیـت معاششـان بهتـر شـود .دسـتور امـام (ره) بـه ظاهـر یـک جملـه

سـاده بـود امـا جملـهای کـه بـه تنهایـی هـزار کتـاب اسـت و بـرای همان

جملـه 30 ،سـال اسـت مبـارزه میکنـم و هزینـه میدهم.

وی همچنیـن بـه بیـان خاطـرهای از بازدیـد مرحـوم آیـتاهلل هاشـمی

رفسـنجانی از مراکـز تحقیقـات کشـاورزی کـرج در دوره ریاسـت ایشـان

بـر مجلـس شـورای اسلامی پرداخـت و گفت :آیتاهلل هاشـمی ،سـال 63

طـی سـخنانی در جمـع محققـان وزارت کشـاورزی تاکید کردنـد که جنگ

پیشـرفته در بخـش کشـاورزی کشـور ،هـر چـه الزم اسـت پیگیـری کنم و

کالنتـری تصریـح کرد :با ایـن حمایتها  به تدریج تحقیقـات بیوتکنولوژی

ادامـه مرکـز تحقیقـات بیوتکنولـوژی کشـاورزی کـه امـروز به پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ارتقـا یافته ،شـکل گرفت و رشـد کرد.
تاکید بر سالمت برنج تراریخته

وی همچنیـن بـه تجربـه تولیـد برنـج تراریختـه در کشـور اشـاره کـرد و
گفـت :در دورهای کـه عهـدهدار وزارت جهـاد کشـاورزی بـودم زمانـی که

دکتـر قرهیاضـی بـرای ادامـه تحصیـل راهی خـارج بودنـد ،تاکید کـردم در
رشـتهای فعالیت کند که مشـکلی از شـالیکاران کشـور حل شـود و گفتم تا

هـر زمـان که الزم اسـت در موسسـه تحقیقات برنـج در فیلیپیـن بماند تا به

دانـش و مهـارت الزم برسـد .حاصل تالشهای چندسـاله دکتـر قرهیاضی،

تولیـد برنج تراریختـه بود.

کالنتری خاطرنشـان کـرد :مهمترین آفت برنج در شـالیزارهای شـمال ،کرم
سـاقهخوار اسـت و کشـاورزان ناچارند  15تا  20کیلوگرم سموم کلره را در

مـزارع بریزنـد کـه بـا توجه به باال بودن سـطح آبهـای زیرزمینی بسـیاری

از این سـموم ،خطرناک هسـتند و همچنیـن ترکیبات کودهـای نیتراته مورد

اسـتفاده در کشـاورزی وارد آب مصرفـی مـردم میشـود اما برنـج تراریخته
مقـاوم بـه آفـت با رفـع نیاز به مصرف سـموم ضمـن پیشـگیری از آلودگی

زیسـت محیطـی و بـه خطـر افتـادن سلامت کشـاورزان و سـاکنان شـمال

کشـور ،هزینههـای تولید را کاهـش میدهد.

وی افزود :گزارش دانشـگاه علوم پزشـکی یزد که سـه سـال پیش از سـوی

وزارت بهداشـت مامور شـده که سلامت غذایی برنج تراریختـه را ارزیابی
کنـد ،نشـان میدهـد ایـن محصـول از لحـاظ آلرژیزایـی ،بیماریهـای

گوارشـی و ...هیـچ تفاوتـی بـا برنـج غیرتراریختـه نـدارد کـه سـند علمـی
دیگـری بر سلامت برنـج تراریخته اسـت.

لزوم تحقیقات هدفمند برای غلبه بر شرایط بحرانی آب در ایران

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه بحران آب در آینده

نزدیک تنها مسالهای است که امنیت و استقالل کشور را به شدت تهدید
خواهد کرد ،افزود :طبق استانداردهای جهانی ،کشورهایی که تا  20درصد از

منابع آب تجدیدپذیر استفاده میکنند ،مشکلی ندارند ولی کشورهایی
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که باالی  40درصد از این منابع را مورد بهرهبرداری قرار میدهند ،باالی

بهزاد قرهیاضی نیز مسئولیت امور بینالملل این همایش را برعهده داشت.

شش کشور باالی  60درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود استفاده میکنند

دکتـر غالمرضـا صالحـی جوزانـی ،دکتـر حسـن رهنمـا ،دکتـر سـیدالیاس

روند ،تا  15سال دیگر آبی در کشور باقی نخواهد ماند.

شـریعتپناهی ،دکتـر پریسـا کوبـاز ،دکتـر مطهره محسـن پـور و دکتر رضا

خطر قرمز و در معرض مخاطرات جدی هستند .در این بین ،تنها حدود پنج

که ایران با  110درصد در شرایط کامال بحرانی است و در صورت ادامه این
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت اظهار داشـت :بـا رئیـس جمهور

شـرط کـردهام کـه هیچ گاه خودسانسـوری نکنم و مسـائل علمـی و فنی را

در بخـش کمیتـه داوران ایـن همایـش نیـز دکتـر مهرشـاد زینالعابدینـی،

مرتضـوی ،دکتـر مریم جعفرخانـی ،دکتر پژمـان آزادی ،دکتر مهـران عنایتی

ضرغامی از پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و جمع دیگری از محققان

و صاحبنظـران حضـور داشـتند .عالوه بـر اعضای هیات علمی پژوهشـکده

از مـردم پنهـان نکـرده و ذهن آنهـا را در برابـر آیندهپژوهی کـور نکنم .آب

بیوتکنولوژی کشـاورزی ،برخی از دانشـجویان این پژوهشـکده نیز مقاالت

میکنـد و بایـد بـرای کنترل این مشـکل ،اقدامـی عاجل انجـام داد.

تقدیر از دستاندرکاران اجرایی و علمی

در آینده نزدیک ،تنها مسـالهای اسـت که امنیت و پایداری کشـور را تهدید

خـود را در قالب پوسـتر ارائـه کردند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه هنـد  33درصـد ،چیـن  29درصـد ،اسـپانیا 25

در ادامـه مراسـم اختتامیـه دومیـن همایـش بینالمللـی و دهمیـن همایـش

خاطرنشـان کـرد :در حـال حاضر 88 ،میلیارد مترمکعـب آب تجدیدپذیر در

زینلـی ،دکتـر قرهیاضـی ،دکتـر خوشخلقسـیما ،دکتـر توالیـی ،آیـتاهلل

درصـد و ژاپـن  19درصد از منابـع آب تجدیدپذیر خود برداشـت میکنند،

ملـی بیوتکنولـوژی بـا حضـور معـاون رییـس جمهـور از تالشهـای دکتر

ایـران داریـم و میـزان آب مصرفـی در کشـور 97 ،میلیارد مترمکعب اسـت.

حسـینی ،دکتـر کسـری اصفهانـی و دکتـر حسـینی سـالکده بـرای برگزاری

تجدیدپذیـر ،بایـد مصـرف آب را بـه میـزان  60میلیارد متر مکعب در سـال

همچنیـن یـک آمـوزگار عالقهمنـد و گروهـی از دانـش آمـوزان شهرسـتان

بـرای رسـیدن بـه حداقـل اسـتاندارد  40درصـد بهرهبـرداری از منابـع آب
کاهـش دهیـم؛ یعنـی آن را بـه یک سـوم میـزان فعلی برسـانیم که دسـتیابی

بـه ایـن هـدف ،طی  15سـال باقیمانـده ،بـدون هدفمند کـردن تحقیقات و
بهرهمنـدی از دسـتاوردهای پژوهـش و فنـاوری امکانپذیـر نیسـت.

ایـن همایـش سـه روزه تقدیـر شـد .تقدیـر از عوامـل اجرایـی کنفرانـس و
جـم اسـتان بوشـهر کـه در زمینـه آموزش زیسـت فنـاوری ،طـرح ابتکاری

اجـرا کـرده بودنـد ،از دیگـر برنامههـای اختتامیـه بـود.

شرکتکنندگان در این همایش در قطعنامه پایانی با رویکردی آسیبشناسانه

حضـور پررنـگ محققـان پژوهشـکده در دومیـن همایـش بینالمللـی

به وضعیت فناوری زیستی در کشور ،حمایت همهجانبه دولت از محصوالت

برخـی از اعضـای هیـات علمـی و دانشـجویان پژوهشـکده بیوتکنولـوژی

محصوالت بیوتکنولوژی از جمله محصوالت تراریخته ،ایجاد امنیت همهجانبه

بیوتکنولـوژی جمهوری اسلامی ایران ،حضور پررنگی داشـتند .تعدادی از

شدن موضوعات و اختالفنظرهای علمی ،جایگزینی محصوالت زیستی

بیوتکنولوژی

کشـاورزی نیـز در دومیـن همایـش بینالمللـی و دهمیـن همایـش ملـی
اعضـای هیات رئیسـه این همایش کـه از محققان پژوهشـکده بیوتکنولوژی

و خدمات دانش بنیان زیست فناوری ،رفع موانع پیش روی تولید داخلی

برای دانشمندان و محققان از جمله حوزه بیوتکنولوژی و جلوگیری از امنیتی
بهویژه در برنامههای تغذیه تلفیقی کشاورزی ،تسریع در تصویب قانون جدید

کشـاورزی هسـتند ،در مـدت زمـان برگـزاری سـه روزه ایـن همایـش ،بـه

ثبت اختراعات در راستای حمایت از سرمایهگذاری در تولید محصوالت

در روز نخسـت ،دکتـر بابـک ناخـدا ،عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده

و اصالح آن با توجه به پیشنهادهای کارشناسی انجمنهای علمی مرتبط،

عنـوان سـخنرانان کلیـدی حضور داشـتند.

زیست فناوری ،استرداد فوری الیحه حفاظت و بهرهبرداری از ذخایر ژنتیک

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در روز دوم ،دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما،

تسریع در تصویب و ابالغ سند ملی بازنگریشده و بهروزرسانیشده زیست

قـره یاضـی ،عضـو هیـات علمی و رئیـس سـابق پژوهشـکده بیوتکنولوژی

عالی انقالب فرهنگی است ،خواستار شدند.

رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی و در روز سـوم ،دکتـر بهـزاد

فناوری را که پس از دو سال کار کارشناسی ،در انتظار تصویب در شورای

کشـاورزی بـه همـراه جمعـی دیگـر از محققـان و اسـاتید ایـن حـوزه ،بـه

گفتنی اسـت دومین همایش بینالمللی و دهمیـن همایش ملی بیوتکنولوژی

بیوتکنولـوژی نیـز در سـومین روز بـا حضـور معـاون رئیـس جمهـوری و

 1200دانشـمند ،متخصـص ،پژوهشـگر و دانشـجوی حوزههـای مختلـف

همچنین دکتر مهرشاد زینالعابدینی و دکتر سید الیاس مرتضوی ،اعضای هیات

بـزرگ علمـی ،عالوه بـر ارائه  24سـخنرانی کلیدی 56 ،سـخنرانی برگزیده

عنـوان یکـی از سـخنرانان کلیدی حضور داشـتند .نشسـت خبـری همایش
رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگزار شـد.

علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،از جمله اعضای کمیته علمی دومین
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همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی بودند و دکتر

جمهـوری اسلامی ایـران از هفتـم تـا نهـم شـهریورماه بـا حضـور بیش از
زیسـت فنـاوری از داخـل و خـارج کشـور برگزار شـد .در ایـن گردهمایی
و  950پوسـتر ارایـه شـد تـا زمینـه تبـادل اطالعـات و دسـتاوردهای علمی
بیـن دانشـمندان داخلـی و خارجی فراهـم گردد.
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چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی برگزار شد

چهارمیـن همایـش ملـی نانو فناوری در کشـاورزی با شـعار «چشـماندازها

و افقهـای نویـن» و بـه همـت کمیته فنـاوری نانو وزارت جهادکشـاورزی،

کشاورزی در دنیا ،ظهور انقالب در کشاورزی دنیا را مربوط به  10هزار سال

قبل دانست و از آن به عنوان مقدمهای برای انقالب صنعتی در جهان نام برد.

صبـح روز سهشـنبه  13تیرمـاه  96به مـدت دو روز در مجموعه سـالنهای

معـاون وزیر جهاد کشـاورزی اظهار داشـت :انقالب صنعتـی اول با پیدایش

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ،در مراسم افتتاحیه این همایش دو

و انقلاب صنعتـی سـوم بـا فرآیند تولیـد و بکارگیـری کامپیوتـر و اینترنت

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،دکتر سعید سرکار دبیر ستاد

یعنـی انقلاب هوشمندسـازی ابزارها یاد کرد که از سـال  2015متولد شـده

همایـش موسسـه تحقیقـات اصلاح و تهیه نهـال و بذر برگزار شـد.

روزه که با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
ویژه توسعه فناوری نانو ،دکتر سیدمهدی رضایت مدیر کارگروه منابع انسانی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور و جمعی از روسای موسسات تحقیقاتی

مستقر در کرج ،اندیشمندان ،محققان و دانشجویان این رشته برگزار شد،

دکتر زند که همزمان ریاست این همایش و ریاست کمیته نانو فناوری وزارت

ماشـینها و انقلاب صنعتـی دوم بـا ظهور و تولیـد انبوه برق و الکتریسـیته

ایجـاد شـد .وی از وضعیـت کنونی جهان بـهعنوان انقلاب صنعتی چهارم

و بـه سـرعت در حـال اوجگیـری اسـت و پیش بینـی میشـود اوج انقالب

صنعتـی چهارم ،در سـالهای  2025تا  2030باشـد.

ضرورت تدوین پروژههای خروجیمحور در کشاورزی

رئیـس کمیتـه نانـو فنـاوری وزارت جهـاد کشـاورزی ،پیدایـش علـم نانـو

جهاد کشاورزی را برعهده دارد ،با تشکر از حضور عالقهمندان ،مدیران و

تکنولـوژی را حاصـل حدفاصـل انقالبهـای سـوم و چهـارم صنعتـی دنیا

بیوتکنولوژی کشاورزی ،برگزاری مجدد این همایش را نقطه قوتی پس از

ایـران اظهـار امیـدواری کـرد رتبـه علمی کشـور در زمینـه نانـو تکنولوژی

عوامل اجرایی این همایش خصوصا دکتر خوشخلقسیما ،رئیس پژوهشکده
مدتی وقفه در برگزاری آن دانست.

وی سخنان خود را با این سوال که« :در عرصه علمی در دنیا کجا هستیم

و به کجا میخواهیم برویم!؟» ،آغاز کرد و در ادامه ،با تشریح سیر تحول

برشـمرد و بـا اشـاره بـه وضعیـت کنونـی ایـن علـم در جمهوری اسلامی

کشـاورزی بـا همـت محققان ،مسـئوالن و باالخـص دانشـگاههای فعال در

ایـن عرصـه بـه نقطـه قابل قبـول جهانـی نزدیک شـود.

زند ،خلق هدفمند دانش و کسب هدفمند تکنولوژی را دو مولفه مهم
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دبیر علمی چهارمین همایش نانو فناوری در کشـاورزی ،ارائه دسـتاوردهای

این حوزه ،الزم است ضمن اصالح پلتفرم موجود و همسانسازی آن با

فنـاوری نانـو را از برنامههـای جانبـی ایـن همایش نـام برد و گفـت :عالوه

خصوصی نانو فناوری کشاورزی را تقویت نماییم ،ضمن اینکه سازمان

نانـو در کشـاورزی و صنایع وابسـته» برگزار میشـود.

پلتفرمهای متناسب و به روز دنیا ،حضور بخش کشاورزی و شرکتهای

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی یکی از ظرفیتهای مهم کشور در

بـر آن میزگـردی بـا عنـوان «چالشهـای فـراروی توسـعه کاربـرد فنـاوری
ارتقای جایگاه ایران به رتبه ششم

این زمینه است که همین قضیه ،ضرورت سوقدهی جریان پژوهشی کشور

دکتر سید مهدی رضایت مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری

زنـد بـار دیگـر بـا تأکید بـر ضـرورت تدویـن پروژههـای خروجیمحور و

در کشور گفت :در ابتدای فعالیت ستاد فناوری نانو با وجود شاخصههای

کشـاورزی از فناوریهـای نویـن عنـوان کـرد و مولفههـای تدویـن اهداف

داشتیم؛ به طوری که بعضی از کشورهای عربی از ما جلوتر بودند و در

به سمت جریان خروجیمحور و اقتصادی را تبیین مینماید.

معضلمحور ،یکی از مشـکالت اساسـی کشـور را عدم توانایی بهرهبرداران

اقتصـادی را توجـه بـه اولویتهای کشـاورزی کشـور ،توجه بـه انگیزههای

پژوهشـی در دنیـا ،خروجیهای مفیـد نهایی ،انتقال یافتههـا پس از گزارش
نهایـی پروژههـا و تغییـر آییننامههای موجود برشـمرد.

رئیـس چهارمیـن همایـش نانـو فنـاوری در کشـاورزی ضمن تاکیـد مجدد

بـر ضـرورت انجـام تحقیقـات اقتصـادی بـه جـای تحقیقـات نمایشـی و

نانویی کشور نیز در این همایش ضمن اشاره مبسوط به تاریخچه علم نانو

 10سال اول با توجه به اینکه علم و فناوری نانو ،نوپا بود ،رتبه  57دنیا را
منطقه نیز جایگاهی نداشتیم و همچنین تعداد متخصصین در این زمینه به

تعداد انگشتان دو دست نمیرسید .در آن زمان ،با محصولی به نام محصول
نانوفناوری آشنایی نداشتیم و زیرساختها وجود نداشت.

رضایـت ادامـه داد :در طـی ایـن برنامـه  10سـاله ،ابتـدا چنـد شـاخص

تعریـف کردیـم که توسـعه نیروی انسـانی ،توسـعه تجهیزات آزمایشـگاهی

تجمالتـی ،ابـراز امیـدواری کـرد ایـن همایـش بتوانـد موجـی بـزرگ در

و زیرسـاختهای آزمایشـگاهی بـرای محققـان ،آشـنایی دانشـگاهها بـا این

در ادامـه ایـن مراسـم دکتـر مریـم هاشـمی ،دبیـر علمـی ایـن همایش طی

مـردم در کیفیت زندگیشـان را شـامل میشـود.

بهرهگیـری مسـتمر از ایـن علـم در کشـور ایجـاد نمایـد.

سـخنانی خاطرنشـان کـرد :برنامهریزی بـرای برگزاری این همایش از سـال

 95آغـاز شـد و در این همایـش درخصوص نقش نانو فنـاوری در زراعت،

حـوزه ،حرکـت به سـمت فناوری تولید نانو و مشـاهده فناوری نانو توسـط

وی بیان داشت :اکنون بعد از  10سال ،جایگاه  57در سال   2016را در بحث
تولید علم با بیش از  8هزار و  300مقاله به جایگاه ششم در دنیا ارتقا دادهایم

و بعضی از مقاالت منتشره در این خصوص بسیار مقاالت باکیفیتی هستند.
تربیت  34هزار نیروی متخصص در حوزه نانو

رضایـت دربـاره تربیـت نیروی انسـانی در حوزه نانـو تصریح کـرد  :تعداد

نیروهـای انسـانی کـه در حـوزه فنـاوری نانـو تربیت شـدهاند ،بیـش از 34

هـزار نفـر هسـتند کـه از ایـن تعـداد ،بیـش از  2500نفـر بـه عنـوان هیات
علمـی دانشـگاه مشـغول بهکار هسـتند.

مدیرکارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانوی کشور افزود :در

 66دانشگاه کشور نیز مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو مثل نانوشیمی،

نانوفیزیک ،نانوالکترونیک ،نانو پزشکی ،نانو مواد ،نانو تکنولوژی و ...پذیرش
دانشجو دارد و در  25دانشگاه ایران نیز در مقطع دکترای تخصصی ،حوزه

باغبانـی ،صنایـع دام و طیـور و آبزیـان بحث و تبادلنظر میشـود.

فناوری نانو تدریس میشود .اکنون فناوری نانو به تنهایی حدود  30درصد

حق امتیاز بینالمللی ثبتشده کشور را به خود اختصاص داده است.

هاشمی با بیان اینکه در این همایش  60مقاله دریافت شد که از این تعداد،

وی گفت :همچنین بیش از  250شرکت کوچک و بزرگ داریم که بسیاری از

قالب پوستر و  23درصد در قالب مقاالت شفاهی ارائه میشود .همچنین در

علمی فناوری ریاست جمهوری به تدریج رشد کردهاند.

آزمایشگاه مرجع ،سرنوشت نانو مواد در محیط زیست ،الزامات انجام تست

توجه به اینکه زیرساختها وجود دارد ،عمدتا مرتبط بر تولید ثروت ،تولید

 22مقاله ارسال شده ،رد شدند ،گفت 65 :درصد مقاالت ارسال شده در

این همایش درخصوص موضوعاتی مانند استانداردهای نانو ،ضرورت ایجاد
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و بازاریابی اقتصادی و اجتماعی بحث و تبادلنظر میشود.

آنها شرکتهای دانشبنیان هستند که با حمایت ستاد فناوری نانو و معاونت

رضایت بیان داشت :اکنون در برنامه دوم توسعه فناوری ،هدفگذاری ما با

محصول ،حضور در بازارهای بینالمللی و صادرات ،برنامهریزی شده است.
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لزوم حمایت دولت ،مجلس و صندوقهای توسعه از نانوتکنولوژی

بـا هـدف رفـع مشـکالت نانوفنـاوری و طـرح حمایـت مـادی و معنوی از

مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور افزود :اگر

پایاننامههـا و مقـاالت مرتبـط بـا نانوفنـاوری را معرفـی و اظهـار امیدواری

روشنی پیش روی این فناوری است .وقتی به صادرات وارد میشویم با

چهارمیـن همایـش نانـو فنـاوری کشـاورزی بـه مـدت دو روز بـا ارائـه

حمایتها هم افزایشیابد لذا انتظار میرود دولت در الیحه بودجه ،مجلس،

بـا حضـور غرفههایـی از شـرکتهای مرتبط  برگزار شـد .در ایـن همایش،

میدان شوند زیرا ستاد نانو به تنهایی نمیتواند این بار بزرگ را بردارد.

بـا موضـوع «کاربرد نانـو جاذبهای مغناطیسـی برای خالصسـازی داروی

تالشها به همین شکل ادامه پیدا کند و حمایت دولت را داشته باشیم ،آینده

اعداد کوچک نمیتوان صحبت کرد و وقتی گردش مالی افزایش مییابد باید

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوقهای توسعه مالی وارد

کـرد نتایـج ایـن همایـش بتوانـد بـا پیگیـری و اقـدام الزم بـه ثمر بنشـیند.

پنلهـای تخصصـی و مقـاالت جامـع علمی بهصورت شـفاهی و پوسـتر و

محققـان پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی از جمله دکتـر الهه معتمدی

وی در پایان گفت :هم اکنون وضعیت این علم در کشور ،چه در عرصه تعدد

ضـد سـرطان تاکسـول از عصـاره گیـاه سـرخدار» و دکتـر لیلا مامنـی بـا

تجهیز آزمایشگاهها و تولید محصوالت کاربردی نانویی ،وضعیت مطلوبی

مـواد مغـذی ،آفتکشهـا و داروهـا» بـه ارائـه سـخنرانی پرداختند.

مقاالت معتبر و ثبت اختراعات ملی و بینالمللی و چه در عرصه توسعه و

است؛ بهطوریکه ایران با اختصاص سهم  40درصدی تولید علم نانو در بین

کشورهای اسالمی ،رتبه نخست را داراست.

موضـوع « نانوسـامانههای حامـل ،راهـکاری نویـن بـرای انتقـال هدفمنـد
در مراسم اختتامیه چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی از

فناوریهای نانو دارای ایده برای حل معضالت کشاورزی

همچنین دکتر سرافرازی دبیر اجرایی همایش ،سخنرانی خود را با موضوع

چشماندازهای فناوری در کشاورزی ایران ارائه کرد .وی با اشاره به چالشهای

عمده بخش کشاورزی مانند بقایای سموم دفع آفات نباتی ،محصوالت

کشاورزی ،کمبود آب ،آلودگی هوا و تبخیر باالی آب در کشاورزی ،فناوری
نانو را صاحب ایده و دارای راهحل مناسب برای این معضالت دانست.
تقدیر از برگزیدگان در اختتامیه همایش

مراسم اختتامیه چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی با حضور

دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی و رئیس همایش و کمیته نانو فناوری وزارت جهاد کشاورزی،

دکتر قاضی مدیر شبکه ایمنی نانو ،مهندس جعفری دبیر کارگروه توسعه

فناوری ،تعدادی از روسای موسسات تحقیقات کشاورزی ،مجریان و شرکت

کنندگان در این همایش علمی ،چهارشنبه  14تیرماه  96در سالن  700نفره

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال بذر کرج برگزار شد.

دکتر سرافرازی دبیر اجرایی این همایش در ابتدای مراسم اختتامیه ضمن

تشکر از حضور گسترده عالقهمندان و برگزارکنندگان همایش اعالم کرد:

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،شرکتهای بلندپایه ،موسسه تحقیقات

فنی و کشاورزی ،موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر به عنوان

حامیان همایش و مهندس محمدرضا صاحبی به جهت کارگردانی مستندی

با عنوان«برای ایران» با موضوع نانوتکنولوژی در کشاورزی با اهدای تندیس،

طی فراخوانی که به اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج

تقدیر شد .همچنین شرکت کاوش یاران فن پویا به مدیریت خانم دکتر

کشاورزی شدهایم که با تشکیل جلسات متعدد و راهاندازی سامانه فعال

تقدیر شد .دکتر فوژان بدیعی و دکتر مژگان کوثری عضو هیات علمی

کشاورزی ارسال شده ،خواهان اعالم طرحهای مرتبط با نانو تکنولوژی

فناوری نانو کشور ،درباره این طرحها ،بررسی و اعالمنظر خواهد شد.

دبیـر اجرایـی چهارمیـن همایـش نانوفنـاوری در کشـاورزی ،همچنیـن

از آمادگـی کمیتـه نانوفنـاوری وزارت جهـاد کشـاورزی بـرای پذیـرش و
بررسـی هرگونـه پیشـنهاد سـازنده در ایـن خصـوص خبـر داد .جعفری در

ایـن مراسـم بـا ارائـه گزارشـی کوتـاه از فعالیتهـای کارگـروه مربوطـه،

برنامههـای جدیـد ایـن کارگـروه ماننـد برنامـه جامع نانـو ،مسـابقه چالش

نسرین نواب صفا به عنوان غرفه برتر نمایشگاه جانبی همایش معرفی و

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و نیز دکتر اوالد قرهگو به دلیل ارائه

مقاالت علمی بهصورت پوستر ،برگزیده و تقدیر شدند .این همایش دوروزه
با پخش فتوکلیپ کوتاه از مجموعه فعالیتهای دوروزه همایش و تقدیر از

برگزیدگان به کار خود پایان داد.
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         سردار شعبانی در کارگاه پدافند غیرعامل زیستی:

محققان بیوتکنولوژی کشاورزی از پایههای قدرت در امنیت و استقالل مواد غذایی هستند
کارگاه آموزشـی «پدافنـد غیرعامـل زیسـتی» بـا حضـور معـاون عملیـات

موج میزند و گروهکهای تروریستی در پنج قاره فعال هستند.

 ،96در محـل پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگزار شـد.

اسـت ،از جلسـه اخیـر خـود بـا فرمانـده کل سـپاه خبـرداد و گفـت :ما 76

قـرارگاه ثاراهلل تهـران بزرگ و جمعی دیگر از فرماندهان سـپاه 30 ،مردادماه
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این کارگاه

سـردار شـعبانی بـا بیـان اینکـه هـدف گروههـای داعـش ،ایـران و تهـران
تاکتیـک و شـیوههای عملیاتـی آنهـا را احصـا کردیـم و نتیجـه گرفتیـم کـه

آموزشی که با حضور سردار ناصر شعبانی ،معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل

همـه مـا آسـیبپذیر هسـتیم.

حرم در سوریه و جانشین دانشکده علوم پایه جهادی و یادگار هشت سال

کـرد :اخیـرا از یکـی از مراکـز صنعـت نفـت در بوشـهر بازدیـدی داشـتیم؛

دانشگاه امام حسین (ع) و مدیر دورههای توانمندساز (عرضی) دانشکده

ایـن سـرمایه و یـا بانـک اطالعات ژنتیـک به عنوان یـک سـرمایه گرانبهای

امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،دکتر نیراعظم

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه جامـع امـام حسـین همچنیـن بـه حادثـه

تهران بزرگ ،جناب سرهنگ سیدنصرتاهلل حسینی از فرماندهان مدافعان

دفاع مقدس ،پاسدار علیرضا امیراحمدی ،مسئول آموزش پدافند غیرعامل

پدافند غیرعامل دانشگاه جامع امامحسین (ع) ،دکتر بهزاد قرهیاضی ،رئیس

خوشخلقسیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،اعضای هیات

علمی و کارشناسان این پژوهشکده برگزار شد ،اهمیت پدافند غیرعامل در

سـردار شـعبانی در خصـوص اهمیـت پیشبینـی مدیریـت بحـران تصریـح

جایـی کـه  18میلیارد دالر روی زمین اسـت .باید اندیشـید اگر خدایناکرده

دیگـر از بیـن بـرود ،چـه اتفاقی خواهـد افتاد؟

تروریسـتی داعـش در مجلـس شـورای اسلامی اشـاره و تاکیـد کـرد :آن

زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی تشریح شد.

همچنیـن قبـل از برگزاری کارگاه آموزشـی ،سـردار شـعبانی و هیئت همراه

وی ،ضمـن بازدیـد از دسـتاوردهای پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی
بـا دکتـر نیراعظـم خـوش خلـق سـیما ،رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
کشـاورزی دیـدار و گفتوگـو کردنـد.

سـردار شـعبانی :محققـان بیوتکنولـوژی از پایههـای قـدرت در امنیت

مـواد غذایی هسـتند.

سـردار شـعبانی ضمـن تشـکر از دکتر خوش خلق سـیما و دکتـر قرهیاضی

بـرای برگـزاری ایـن کارگاه آموزشـی ،خطـاب بـه اعضـای پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی تصریـح کـرد :شـما در تخصص و علـم خودتان،
بسـیار عالـی هسـتید اما آگاهـی از مدیریت بحـران و پدافنـد غیرعامل برای
شـما بـه عنـوان سـرمایههای انسـانی مملکت ،ضروری اسـت.

معـاون عملیات قرارگاه ثـاراهلل خطاب به محققان پژوهشـکده بیوتکنولوژی

قـدر تروریسـتهای داعـش را تحـت فشـار قـرار دادیـم کـه کالفه شـدند

و خودشـان را منفجـر کردنـد امـا بـه هر حـال باید امنیـت را بیشـتر کنیم و
در ترددهـای افـراد ،سـختگیری بیشـتری داشـته باشـیم .وی افـزود :با همه

اینهـا در مراسـم تحلیـف ،در همـان فضایـی که ترور انجام شـد ،مراسـم را

گفـت :شـما از پایـه هـای قـدرت در بحـث امنیت مـواد غذایی و اسـتقالل

بـا امنیـت کامـل برگـزار کردیم.

وی با بیان اینکه دانشکده پدافند غیرعامل از طرف دانشگاه جامع امام

از ابتـدای انقلاب تاکنـون نداشـتیم ،اظهـار داشـت :مـا مفاهیـم «مدیریـت

غذایـی هسـتید امـا در عیـن حال آسـیب پذیر نیز هسـتید.

حسین ،برای سازمانها و دستگاههای خاص مانند پژوهشکده بیوتکنولوژی

معـاون عملیـات قـرارگاه ثاراهلل تهران بزرگ با اشـاره به اینکـه بحران امنیتی

بحـران» و «مدیریـت حادثـه» را با یکدیگـر خلط کردهایم از ایـن رو ،حادثه

کشاورزی با توجه به طیف تهدیدات مختلف ،آموزشهایی را ارائه میکند،

پالسـکو ،بحران محسـوب نمی شـود.

سرقت اطالعات از سوی سایر کشورها هستیم با این حال ،انصافا کشور ما

هوافضا و کسب رتبه های برتر در میادین بینالمللی ،از دیپلماسی محمد

تصریح کرد :ما هدف گروههای تروریستی در فضای بیوتروریسم و در آستانه
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امنیت بینظیری داشته است اما اگر سایر کشورها ،از جمله عراق ،سوریه،

افغانستان ،حتی سوئیس ،روسیه و آمریکا را ببینید ،ناامنی در آنجا

سردار شعبانی با اشاره به پیشرفت های ایران در عرصه سلولهای بنیادی،
جواد ظریف ،وزیر امور خارجه و مواضع رئیس جمهوری در عرصه جهانی

تقدیر کرد و گفت :رئیس جمهور ما به درستی میگوید با این ملت با زبان
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تهدید حرف نزنید و با زبان تکریم سخن بگویید.

وی بـا بیـان اینکـه مدیریـت بحـران یـک علم اسـت ،در خصـوص مفاهیم

خـود تصریح کـرد :متاسـفانه بعضـی از خبرگزاریها واژه-های ناشایسـت

بـرای روسـای پژوهشـکده بیوتکنولـوژی بـه کار بردنـد کـه وظیفـه مـا را

پدافنـد عامـل و غیرعامـل اظهـار داشـت :پدافند عامـل ،رویارویی مسـتقیم

نسـبت بـه محافظت از سـرمایههای نیروی انسـانی این پژوهشـکده بیشـتر

غیرعامـل ،اقدامـات غیرمسـلحانهای اسـت که موجـب افزایـش بازدارندگی

دکتـر خوش خلق سـیما :تامیـن محصـوالت غذایی با فناوری زیسـتی

بـا دشـمن بـه منظـور دفـع حملـه و مخصـوص نظامیـان اسـت امـا پدافند
و کاهـش آسـیبپذیری ،تداوم فعالیتهـای ضروری ،ارتقـای پایداری ملی

و تسـهیل مدیریـت بحـران در مقابـل اقدامات نظامی دشـمن میشـود.

مینمایـد .ایـن امـر ،یـک کار پدافنـد غیرعامل اسـت.

تا سـال 1404

در ابتدای کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل زیستی ،دکتر خوش خلق

عضـو هیـات علمـی دانشـگاه امـام حسـین بـا بیـان اینکـه بـرای مصونیت

سیما ضمن خوشامدگویی به میهمانان ،به تاریخچه تاسیس پژوهشکده

پدافنـد غیرعامـل بهرهمنـد شـویم ،گفـت :پدافنـد غیرعامـل ،یک اقـدام نرم

مدیریت بیوتکنولوژی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و اظهار داشت:

سـامانهها در فضاهایـی ماننـد پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،باید از
افـزاری و کار محققـان و پژوهشـگرانی مانند شماسـت.

معاون عملیات قرارگاه ثاراهلل ضمن اشاره به مراحل مدیریت بحران در

بیوتکنولوژی کشاورزی از سال  78تا کنون ،دستاوردها و راه اندازی
بعد از تاسیس پژوهشکده ،از سال  78تا  ،83فراهم کردن زیرساختهای

پژوهشکده مدنظر قرار گرفت .گام بعدی ،گسترش فعالیتهای پژوهشکده

پدافند غیرعامل گفت :باید کاهش خسارت در اماکن و تاسیسات مدنظر قرار

به سایر مناطق کشور بود و در همین راستا ،مدیریت بیوتکنولوژی در مناطقی

وی افـزود :شـما سـرمایه ایـن مملکـت و امانتـدار آن و یکـی از صاحبـان

رئیس پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی همچنین از ارتقای پژوهشـکده

و در حـوزه خودتـان متخصـص محسـوب مـی شـوید و انشـااهلل جمهوری

فناوریهـای زیسـتی در منطقـه ،بـا اختصـاص  3درصـد از سـهم بـازار

گیرد از این رو باید کاری کنیم که تهدید دشمن را به بازدارندگی برسانیم.

چهـار علـم بـزرگ در دنیا ،یعنی صنعت کشـاورزی و بیوتکنولوژی هسـتید
اسلامی ایران ،قـدر شـما را بداند.

پاسدار امیر احمدی :ارتباط بیشتر دانشکده پدافند غیرعامل با محققان پژوهشکده

در حاشـیه ایـن کارگاه آموزشـی ،پاسـدار امیراحمـدی مدیـر دوره هـای

مانند تبریز ،رشت ،اصفهان و مشهد ایجاد شد.

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه پژوهشـگاه خبـر داد و گفـت :دسـتیابی بـه
جهانـی ،تحقـق رتبه نخسـت در حوزه زیسـت فنـاوری در منطقـه و تامین
امنیـت مـواد غذایـی بـا کاشـت محصـوالت تراریخته بـه میـزان  10درص ِد

توانمندسـاز (عرضی) دانشـکده پدافند غیرعامل دانشـگاه جامع امام حسـین

نیـز اظهـار داشـت :علـم بیوتکنولـوژی در سـه دهه گذشـته جـزء پنج علم
جهـان بـه شـمار مـی رود و این امـر ،خـود اهمیت ایـن علم را میرسـاند.

وی گفت :در راسـتای محافظت از ذخایر ژنتیکی ،نیروی انسـانی مجرب و

مطالعـات بهدسـت آمـده ،نیاز مبرم بـه کار پدافنـد غیرعامل در پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی وجـود دارد و دانشـکده پدافند غیرعامل دانشـگاه امامحسـین
(ع) ،تمـام سـعی خـود را جهـت ارتبـاط بیشـتر بـا محققـان و دانشـمندان

پژوهشـکده خواهد داشـت.

مسـئول آمـوزش پدافنـد غیرعامـل دانشـگاه امـام حسـین در پایان سـخنان
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وحشـی در منابـع طبیعـی یافت میشـود و ما آن را اهلی کـرده و به صورت

کشـاورزی در آوردیـم کـه ریاسـت جمهـوری نیـز از آن حمایـت میکنـد.
مـا بـرای پرهیـز از کـم آبـی در کشـاورزی ،متابولیتهـای گیاهـان دارویی

را در داخـل آزمایشـگاه ،تولیـد و از اتلاف آبهـای کشـاورزی جلوگیری

میکنیم .

دکتر خوشخلقسیما گفت :از دیگر اقدامات پژوهشکده به منظور کاهش

وابستگی به واردات و کمک به افزایش شرکتهای دانشبنیان ،و حمایت
از کارآفرینان ،تبدیل پسماندهای ضایعات کشاورزی به فرآوردههای زیستی

زمیـن های زیرکشـت ایـران تا سـال  1404از جملـه ماموریتهـای محوله
بـه پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی اسـت.

دکتر خوشخلقسیما با بیان اینکه باید با استفاده از فناوریهای زیستی تا
سال  1404بتوانیم محصوالت غذایی را در کشور تامین کنیم ،تصریح کرد:

یکی از مشکالت باغات ما این است که نهالهای ما ،نهالهای سالمی نیستند
اما محققان ما در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،نهالها را از طریق

کشت بافت ،سالمسازی میکنند و به کشاورزان معرفی مینمایند.

وی افـزود :یکـی از دسـتاورهای پژوهشـکده ،چرخـه تولیـد
مینیتیوبرسـیبزمینی اسـت که کشـور را از واردات  24میلیون دالر بینیاز

و در ایـن زمینـه خودکفـا کرده و شـرکتهای دانـش بنیان از دسـتاوردهای

پژوهشـکده در ایـن حـوزه اسـتفاده میکننـد.

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی درباره گردش مالی بازار جهانی
در عرصه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت :گردش مالی در حوزه کشاورزی،

بیشتر در عرصه محصوالت تراریخته خود را نشان میدهد که در دنیا این

گردش مالی ،بالغ بر  200میلیارد دالر است اما کشور ما نتوانسته در این زمینه
سهم قابل توجهی حتی در بازار داخلی به خود اختصاص دهد.

وی با اشـاره به رشـد مهندسـی ژنتیـک در دنیا و نقـش آن در عرصه اقتصاد

مقاومتـی از طریـق افزایـش تولید به دسـتاوردهای پژوهشـکده درخصوص

برنـج تراریختـه و پنبـه تراریخته اشـاره و عنـوان کرد :کرم سـاقهخوار برنج
از طریق سـموم خطرناک ،باعث آلوده شـدن گیاه و محیط زیسـت میشـود

و از ایـن رو ،یکـی از اقدامـات پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،برای

حفـظ محیط زیسـت و سلامت مـردم ،تولیـد محصـوالت تراریختـه برنج

اسـت .همچنیـن ورود پنبـه تراریختـه بـرای مبـارزه بـا آفات و سـموم ،در

صـورت کسـب مجوز از کمیتـه تراریختـه وزارت جهادکشـاورزی از دیگر
دسـتاوردهای پژوهشـکده اسـت .ایـن محصـوالت ،کشـاورزی ارزان را به
دنبـال خواهـد داشـت و جلـوی واردات را خواهد گرفت.

وی بـا اشـاره بـه اقدامـات پژوهشـکده در خصـوص جلوگیـری از اتلاف

آب کشـاورزی تصریـح کـرد :مـا در پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی،
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در حـال حاضـر از اراضـی که شـوری آب بسـیار بـاال دارنـد و هیچ گیاه

زراعـی در آن رشـد نمیکنـد ،گیاهانـی را میکاریـم کـه به صورت

است .ما به آنزیمهایی دست پیدا کردیم و در حال حاضر تولیدات خود را
وارد بازار میکنیم و بازار جهانی را به خود اختصاص خواهیم داد.

وی بـا اشـاره بـه ارتباطـات و تعاملات گسـترده بینالمللـی پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا کشـورهایی مانند چین ،اسـترالیا ،آلمـان و کره
جنوبـی گفـت :انـرژی هسـتهای دنیا نیز بـا ما در حـوزه کشـاورزی قرارداد

دارد .همچنیـن بکارگیـری محققان زبـده ایرانی در عرصـه بیوتکنولوژی در
دنیـا و داخـل کشـور از جمله اقدامات پژوهشـکده اسـت.

دکتـر قره یاضـی :ایجـاد نگرانـی از فناوریهـای زیسـتی ،از مصادیق
تهدیدات بالقوه بیوتروریسـم اسـت

دکتـر بهـزاد قرهیاضـی ،رئیـس امـور تحقیقات و فنـاوری سـازمان مدیریت
و برنامهریـزی نیـز طی سـخنانی در ایـن کارگاه اظهار داشـت :مفهوم اصلی

تروریسـم ،هراسافکنـی و ایجـاد وحشـت اسـت و بـا اینکـه در بسـیاری
مـوارد در جریـان تـرور با اهداف سیاسـی ،قتلـی هم صـورت میگیرد ولی

هـدف اصلـی تروریسـتها بیـش از حـذف فیزیکـی دشـمن ،ایجـاد رعب و

وحشـت و ناامنـی روانـی اسـت  .اسـتفاده داعـش از شـیوههای وحشـیانه

اعـدام مثل سـر بریدن یا سـوزاندن و انعـکاس جهانی تصاویـر این جنایات
در رسـانهها نشـان میدهـد هـدف اصلـی گروههـای تروریسـتی از کاربـرد

شـیوه هـای نامتعـارف برای اعـدام ،ایجاد رعب و وحشـت در مردم اسـت.

وی تصریـح کـرد :منظـور از بیوتروریسـم هرگونه عملیاتی اسـت که در آن
از عوامـل زیسـتی بـرای ایجاد وحشـت اسـتفاده میشـود .در بیوتروریسـم

ممکن اسـت از عوامل زیسـتی طبیعی یا مهندسـی شـده اسـتفاده شـود.

ایـن متخصص مهندسـی ژنتیک و ایمنی زیسـتی خاطرنشـان کـرد :از جمله

علـل توجـه تروریسـتها به اسـتفاده از عوامـل بیولوژیک ،سـهولت و ارزانی

تولیـد و اسـتفاده از آنهـا ،هراسافکنـی زیـاد ،عـدم امـکان ردیابـی سـاده
و نداشـتن عوامـل مشـهود بعضـا تـا چنـد روز پـس از انتشـار و در نتیجـه
قربانـی گرفتـن تدریجی و سـریع آنهاسـت.

دکتر قرهیاضی با بیان اینکه کاربرد عوامل زیستی در بیوتروریسم بیش از
آنکه جنبه نظامی داشته باشد با هدف ایجاد اضطراب و تشویش عمومی

و تهدید امنیت ملی صورت می گیرد ،اظهار داشت :امروزه با پیشرفتهای
مهندسی ژنتیک ،امکانات فزایندهای برای تروریستها فراهم شده است که
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استفاده از مهندسی ژنتیک در بیاثر کردن واکسنها و مقاومسازی عوامل

تهدیدات زیستی و راهکارهای مقابله با آنها تاکید کرد و گفت :با این همه

به بیماریزا ،گسترش دامنه بیماری و سخت کردن شناسایی آنها از جمله

در حوزه علوم و فناوری های زیستی غافل شویم زیرا هرگونه محدودیت و

بیماریزا به آنتیبیوتیکها و عوامل ضد ویروس ،تبدیل عوامل غیربیماریزا

روشهای مورداستفاده در بیوتروریسم است.

امکان استفاده جنایتکارانه از عوامل زیستی نباید باعث شود که از پیشرفت

عقبماندگی در این حوزه ،آسیبپذیری ما را در برابر تهدیدات و عملیات

وی تصریـح کـرد :آمـوزش مفاهیـم و تربیـت کارشناسـان متبحـر ،مهـارت

بیوتروریستی افزایش میدهد.

ویژگیهـا و مبـدا عامـل ،شناسـایی مناطـق دارای قابلیـت تهاجـم و اتخـاذ

مهندسـی ژنتیـک بـه رغـم واردات گسـترده ایـن محصـوالت از خـارج را

در شناسـایی و ردیابی سـریع و خودکار (سـه تا شـش سـاعت) ،شناسـایی

تدابیـر الزم ماننـد تامیـن واکسـن و سـرم بـه میـزان کافـی و آمادگـی برای

رفـع آلودگـی ،تقلیـل و بلکه به صفر رسـاندن آثـار تهاجم زیسـتی از جمله
اقدامـات پدافنـدی در مقابـل تهدیدات بیوتروریسـتی اسـت.

دکتـر قرهیاضـی ،مخالفـت بـا تولیـد محصـوالت کشـاورزی حاصـل از

تهدیـدی بـرای ایمنـی و امنیـت غذایـی کشـور ،عنـوان و خاطرنشـان کرد:
عـوام فریبـی و ایجـاد نگرانـی و تـرس بیدلیـل از فناوریهـای زیسـتی،

تحریـف مفاهیـم در حوزه بیوتروریسـم و دامن زدن به شـایعات و ادعاهای

رییس انجمن ایمنی زیستی ایران با اشاره به هشدار حکیمانه رهبر معظم

غیرواقعـی در خصـوص سلامت محصـوالت غذایـی کـه باعـث می شـود

کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند»  ،بر ضرورت شناخت علمی دقیق

بالقوه بیوتروریسـم اسـت.

انقالب که فرمودند «ملتی که دستش از علم تهی باشد باید خودش را آماده

مـردم ،دیگـر تهدیـدات واقعـی را هـم جدی نگیرنـد از مصادیـق تهدیدات

بازدید هیاتی از متخصصان کرهای از بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده
هیاتـی از کارشناسـان سـازمان اسـتانداردهای آزمایشـگاهی کـره جنوبی
در تاریـخ  24تیرمـاه  96از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدید
کردنـد .این سـازمان در زمینه ارزیابی اسـتانداردهای مواد و دسـتگاههای
آزمایشـگاهی فعالیـت دارد و زیـر نظـر وزارت صنایع کره جنوبی اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده ،در ایـن بازدیـد که بـا حضور
معـاون پژوهشـی پژوهشـکده و روسـای بخشهـای نانوتکنولـوژی
و بیوتکنولـوژی میکروبـی انجـام شـد ،هیـات کـرهای توضیحاتـی در
خصـوص تاریخچـه و فعالیتهـای این سـازمان و روابـط بینالمللی آن
در آسـیا ،اروپـا و آمریـکا ارائـه دادنـد.
یکی از فعالیتهای این سازمان ،تاسیس آزمایشگاه و دادن گواهی تایید
ایمنی برای انواع محصوالت صنعتی ،زیست محیطی و کشاورزی است .در

بازدید از بخش نانو توضیحاتی در خصوص تحقیقات انجام شده در زمینه
نانوکودها و نانوسموم و نانوحاملها به اطالع نمایندگان این سازمان رسید
و آنها آمادگی خود را برای همکاری در زمینه ارزیابی ایمنی محصوالت
نانو با پژوهشکده اعالم کردند.
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رئیس مرکز اطالعات بیوتکنولوژی مالزی:

ایران ،جزء پیشرفتهترین کشورهای منطقه در حوزه بیوتکنولوژی است

رئیس مرکز اطالعات بیوتکنولوژی مالزی با بیان اینکه ایران ،جزء پیشرفتهترین

پیـش آمـده و یـا رسـما شـکایتی انجـام شـده یـا خیـر؟ گفـت :یکـی از

داشت :ما به محصوالت تراریخته احتیاج داریم و عدم کشت آن در مالزی،

اسـت کـه کشـور مـا بـرای محصـوالت تراریخته وضع کـرده اسـت .چون

واردات ،ارزانتر و مقرون بهصرفهتر تمام میشود.

مسـتحکم و روشـنی داشـته باشـد .در این رابطه ،از سـال  ،2007در مالزی،

کشورهای اسالمی و در حال توسعه در حوزه بیوتکنولوژی است ،اظهار

به دلیل مخالفت با محصوالت تراریخته نیست بلکه به خاطر این است که

موضوعاتـی کـه کشـورهای در حال توسـعه بایـد از ما یاد بگیرنـد مقرراتی

مالـزی واردکننده اسـت و تولیـد نمیکنـد بنابرایـن در ازای آن ،باید قوانین

دکتـر ماهـا لچومی آروجانـان در گفتوگـوی اختصاصی بـا روابط عمومی

قوانیـن زیـادی را تصویـب کردند که تمـام حوزهها از تحقیقـات و واردات

مالـزی بـه عنـوان یـک عامـل رشـد دیـده میشـود و انتظـار این اسـت که

رئیـس مرکـز اطالعـات بیوتکنولـوژی مالـزی دربـاره اینکـه چـرا مالـزی،

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره به اینکـه بیوتکنولـوژی در
بـه عنـوان موتـور محـرک اقتصـادی عمـل کنـد ،گفـت :در مالـزی ،قوانین
قدرتمنـدی در حـوزه بیوتکنولـوژی وجـود دارد؛ بـه گونـهای کـه در سـال

 2005قوانیـن بیوتکنولـوژی ملـی مالـزی تثبیـت و بعـد از آن تعاونـی
( )cooperationبیوتکنولـوژی مالـزی ایجـاد شـد.

و ...را شـامل میشـود امـا این مقـررات ،هیـچگاه محدودکننده نبوده اسـت.

واردات تراریختـه دارد امـا تولیـد ایـن محصـوالت را ندارد ،اظهار داشـت:

تمـام آنچـه در بازار وجود دارد ،مناسـب نیسـت و شـرایط آب و هوایی نیز

موثـر اسـت .مثلا بـرای کاشـت ذرت ،آب و هـوای مالزی خیلـی مرطوب

اسـت و قـارچ میگیـرد بنابرایـن شـرایط آب و هوایی ما به گونهای نیسـت

وی بـا بیـان اینکـه بـرای مالـزی مهـم اسـت کـه بـه عنـوان بازیگـر قـوی

کـه بتوانیـم کشـت کنیـم و خریـد آن از بـازار ،ارزانتـر تمـام میشـود و

زمینـه ،اشـاره و تصریـح کـرد :بیوتکنولوژی در سـه حوزه صنعـت ،دارو و

آروجانان با تاکید بر اینکه ما به محصوالت تراریخته احتیاج داریم ،تصریح

در عرصـه بیوتکنولـوژی فعالیـت کنـد ،بـه حوزههـای تاثیرگـذار در ایـن

کشـاورزی ،قویتـر عمـل میکنـد .در ایـن زمینـه 280 ،کمپانـی در مالـزی
فعالیـت میکنند کـه باید معیارها و ضوابط دولتـی را در حوزه بیوتکنولوژی

مدنظـر قـرار دهنـد؛ یعنـی هـم تحقیـق کننـد و هم محصول داشـته باشـند.

درسـت نیسـت که بـرای تولیـد آن ،هزینـه بیشـتری نماییم.

کرد :اینکه ما محصوالت تراریخته کشت نمیکنیم دلیل مخالفت ما با آن نیست

یشود.
بلکه به خاطر این است که واردات ،ارزا نتر و مقرونبهصرفهتر تمام م 

آروجانان افزود :این شرکت ها در  10سال اول مالیات نمیدهند و بعد از

آن نیز مالیات کمی میپردازند و از تمام دنیا میتوانند نیرو جذب نمایند.

رئیـس مرکـز اطالعـات بیوتکنولـوژی مالزی در پاسـخ به این سـوال که آیا

درسـت اسـت که مالزی یکـی از بزرگتریـن مصرفکننـدگان محصوالت
تراریختـه ( )GMOاسـت و در ایـن زمینـه واردات نیـز انجـام مـیدهـد؟

خاطرنشـان کـرد :از آنجـا کـه مالـزی کشـور کوچکـی اسـت ،نمیتوانیـم
کشـت زیادی داشـته باشـیم و خوراک دام و طیـور ،برای دانههـای وارداتی

از آرژانتیـن ،برزیـل و آمریـکا به منظور مصارف غذای انسـان و دام فراوری
میکنیـم کـه  Feed Food Processingنامیـده میشـود  .

وی افـزود :علاوه بـر واردات محصـوالت بـرای دامهـا ،مالـزی ،سـویا را

هـم وارد میکنـد کـه نـه تنهـا برای حیـوان ،بلکـه برای انسـان هم اسـتفاده

وی درباره ارزیابی خود از جایگاه ایران در حوزه بیوتکنولوژی گفت :ایران

در بین کشورهای اسالمی و کشورهای در حال توسعه ،جزء پیشرفتهترینها

میشـود چراکـه در کشـورهای آسـیای شـرقی مثل ژاپن ،سـویا یـک غذای

در زمینه بیوتکنولوژی است و قصد داریم در نشریهمان یک صفحه به

پروسـه ادامـه دارد و از ذرت و کانـوال نیـز بهره میبرند .به گفتـه آروجانان،

رئیس مرکز اطالعات بیوتکنولوژی مالزی همچنین درباره آینده زیست فناوری و

اصلـی اسـت و در نوشـیدنیها نیـز اسـتفاده میشـود و از سـال  ،1996این

ایـن محصـوالت وقتـی وارد کشـور می شـوند بـرای   FFPیعنی هـم برای

خوردن توسـط انسـان و هـم حیوان و هم بـرای فرآوری تاییدیـه میگیرند.
وی در پاسـخ به سـوال دیگری مبنی بر اینکه بعد از اسـتفاده از محصوالت
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تراریختـه از سـال  1996بـه بعـد ،آیا مشـکلی برای شـما در مالزی

بیوتکنولوژی ایران اختصاص دهیم.

چشمانداز آن در دنیا خاطرنشان کرد :روند توسعه در حوزه بیوتکنولوژی خصوصا

در عرصه تراریخت هها به تدریج و آهستگی پیش خواهد رفت؛ همان طور که در
سال  1996و بعد از آن تولید محصوالت تراریخته مورد قبول همگان نبوده است

اما به طور حتم در آینده به تراریختهها نیاز خواهیم داشت.
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آشنایی محققان پژوهشکده با اهمیت و کاربرد رسانههای نوشتاری در کشاورزی
دومیـن جلسـه کارگاه آموزشـی

از تـک جملـه تـا انبوهـی از

کشـاورزی» 25 ،مردادماه  ،96با

سـیر تکامل رسـانههای نوشتاری

مطالب را شـامل شـوند .همچنین

«رسـانه هـای نوشـتاری در

از تـک جملـه تا یـک صفحه ،دو

حضـور جمعی از اعضای هیات

صفحـه 8 ،صفحـه 16 ،صفحـه،

علمـی در محـل سـالن آمفـی

تئاتـر پژوهشـکده بیوتکنولوژی

 24صفحـه 48 ،صفحـه ،و سـپس

به گزارش روابط عمومی

بـرای محققان تشـریح شـد تا آنها

هندبـوک و دسـتورالعملهای فنی

کشـاورزی برگـزار شـد.

پژوهشکده
کشاورزی،

دکتر

دریابنـد قالب هـای متنوعی برای

بیوتکنولوژی

انتشـار دانـش فنـی وجـود دارد.

محمدرضا

شاهپسند ،قائم مقام معاونت

قائـم مقـام معاونـت ترویـج

ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مدرس این

سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی خاطرنشـان کرد :طی

نوشتاری شامل پوستر ،چارت ،تکبرگ ،بروشور ،نشریه ترویجی ،نشریه

و علاوه بـر آن ،پژوهشـگران و اعضـای هیـات علمـی ،دسـتورزی به

اعضای هیات علمی بعد از ارائه توضیحات مدرس کارگاه درباره کاربرد

پوسـتر ،چـارت و نشـریه ترویجـی ،طراحـی و تدویـن شـد کـه قابلیت

کارگاه آموزشی سه ساعته ،اهمیت ،ویژگیها و کاربردهای انواع رسانههای

فنی ،دستورالعمل ترویجی ،هندبوک و کتاب را تشریح کرد .همچنین

هر یک از رسانههای نوشتاری ،در قالب کار گروهی ،طراحی و تدوین

نمونههایی از چارت ،نشریه ترویجی و ...را تمرین کردند.

در همین رابطه ،شاهپسند در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی در گفتوگو

دو جلسـه کارگاه آموزشـی ،تمـام ایـن قالبهـای نوشـتاری ارائـه شـد

صـورت کارگاهی داشـتند و موضوعـات متنوع و قابـل توجهی در قالب
انتشـار دارد.

مـدرس ایـن کارگاه آموزشـی ،همچنیـن دربـاره تاثیـر تولیـد محتـوا در

قالـب رسـانههای نوشـتاری توسـط اعضـای هیـات علمـی پژوهشـکده

با روابط عمومی پژوهشکده درخصوص اهمیت آشنایی اعضای هیات

نیـز تصریـح کـرد :این شـیوه ،موجب میشـود دسترسـی گروه بیشـتری

دانش فنی بسیار زیادی وجود دارد اما انتقال این دانش به عرصههای

فرایندهایـی که اخیرا در سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی

علمی با رسانههای نوشتاری اظهار داشت :در موسسات و پژوهشکدهها،
تولیدی ،نیازمند رسانهها و ارائه آن به مخاطبان هدف است.

وی با بیان اینکه رسـانههای مورداسـتفاده تاکنون یا اسـتاندارد نبوده و یا

از مخاطبـان بـه دانـش فنـی پژوهشـکده ،افزایـش یابـد .همچنیـن در
بـرای ترفیـع و ارتقای رتبـه ،پیشبینی شـده ،برای تولید محتوا و انتشـار

نشـریات ترویجـی ،امتیازاتـی لحاظ گردیـده و این انگیزه ایجاد شـده که

اینکـه بـرای بهرهبـرداران بخشهای مختلف ،مورداسـتفاده نبـوده ،گفت:

پژوهشـگران در ایـن عرصـه نیـز ورود پیـدا کـرده و مطالب خـود را در

جدیدتـر بـه محققان اسـت و انتظار داریم پژوهشـگران ،محتـوای علمی

گفتنی اسـت پیش از این ،نخسـتین جلسـه کارگاه آموزشـی «رسـانههای

هـدف مـا از برگـزاری ایـن دوره آموزشـی ،معرفی رسـانههای بیشـتر و
خـود را در ایـن قالـب ارائه نمایند تا قابلیت انتشـار داشـته باشـد.

شاهپسـند افـزود :تصـور محققان
بـر ایـن اسـت کـه بـرای انتشـار

رسـانههای نوشـتاری ،حجـم

قالـب رسـانههای نوشـتاری منتشـر کنند.

نوشـتاری در کشـاورزی» توسـط دکتر شاهپسـند ،با تاکید بر مهارتهای

نوشـتاری ،جایـگاه رسـانههای

نوشـتاری در ترویـج یافتههـای
علمـی و اهمیـت و کاربـرد

انبوهـی از مطالـب ،نیـاز اسـت

پوسـتر ،اواخـر خردادمـاه سـال

رسـانههای نوشـتاری ،میتواننـد

برگـزار شـده بـود.

امـا در ایـن دوره تاکیـد شـد که

جـاری در محـل پژوهشـکده
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بازدید هیات محققان کشاورزی اندونزی از بخش نانوفناوری
هیاتی از محققان موسسه تحقیق و توسعه کشاورزی اندونزی روز چهارشنبه
از بخش نانوفناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در
ابتـدای بازدیـد ایـن هیـات کـه بـا همراهـی دبیـر سـوم سـفارت اندونزی،

در پژوهشـکده حضـور یافتـه بودنـد ،دکتـر حسـینی سـالکده ،معـاون

پژوهشـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ضمن معرفی پژوهشـکده،
توضیحاتـی در خصوص فعالیتها و دسـتاوردهای پژوهشـکده و راهبردها

و برنامههـای در دسـت اجـرا در زمینـه تحقیقات و تجاریسـازی یافتههای

پژوهشـی ارائـه داد و از بخـش نانوفنـاوری بـه عنـوان یکـی از بخشهـای
فعـال در زمینـه تحقیقـات کاربـردی و قابـل تجاریسـازی یـاد کـرد.

در ادامه دکتر لیال مامنی ،رییس بخش تحقیقات نانوتکنولوژی پژوهشکده ،گزارشی

در خصوص پروژههای در حال اجرای این بخش در زمینه تولید نانو کودها و نانو

سموم کشاورزی ،نانو پوششهای بذر و بستهبندی مواد غذایی ارائه داد.

هیات اندونزیایی نیز با ابراز خرسندی از پیشرفتهای پژوهشکده و
دستاوردهای بخش نانو ،توضیحاتی در خصوص زمینههای تحقیقاتی مورد

عالقه و طرحهای تحقیقاتی در حال اجرای خود در حوزه نانو کودها و نانو
سموم ،واکسهای خوراکی ،بستهبندیهای نانو و همچنین کاربرد نانوذرات
سیلیس و ضایعات کشاورزی در محصوالت ارائه کردند.

هیات اندونزیایی با اشاره به مشابهت زیادی که بین تحقیقات آنها و پروژه های

در حال انجام در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وجود دارد ،نسبت به

هرگونه همکاری تحقیقاتی ،سفرهای پژوهشی محققان و استفاده از تجهیزات
و امکانات پژوهشی ایران و اندونزی طرفین ابراز عالقهمندی کردند.

معاونت پژوهشـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی و بخـش تحقیقات

نانوفنـاوری پژوهشـکده نیـز آمادگـی خـود را بـرای همکاریهـای علمـی
تحقیقاتـی و تجهیزاتـی بـا همـکاران اندونزیایـی اعلام کردند.
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بازدید مدیران هلدینگ مزارع نوین از مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی گیالن
معرفی کوتاه از پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور ،مرکز رشد
این پژوهشکده و توانمندیهای موجود ،موضوعاتی مانند اهمیت تولید

نهال اصیل و شناسنامهدار ،توزیع نهالهای سالم و پایههای کشت بافتی از
ژرم پالسم بومی و عاری از ویروس ،مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.

تاکید بر تشکیل کنسرسیومی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری

نهادهای ذیربط برای اطمینان از اصالت و سالمت گیاه ،از جمله نتایج

حاصل از این بازدید به شمار میرود .بازدید از آزمایشگاههای مرکز
رشد ،گلخانهها ،آزمایشگاههای پژوهشکده و گفتگو با برخی مجریان

مدیـران هلدینـگ مـزارع نویـن ،وابسـته بـه اتـکا ،روز سـه شـنبه14 ،

پروژههای پژوهشی از دیگر برنامههای این بازدید بود.

کشـاورزی منطقـه شـمال کشـور در اسـتان گیلان بازدیـد کردنـد.

داشتن  11مجتمع کشت و صنعت و شش شرکت تخصصی ،در زمینه

شـهریورماه ،از مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور پژوهشـکده بیوتکنولوژی
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی،

مهنـدس باقرپـور مدیرعامـل شـرکت مـزارع نویـن ایرانیان ،دکتـر راعی

الزم به ذکر است هلدینگ مزارع نوین ایرانیان وابسته به اتکا با در اختیار

فرآوردههای کشاورزی و تولید ،نشا و نهال گواهیشده فعالیت میکند.

مسـئول تحقیـق و توسـعه ،مهنـدس رضاپـور معـاون تولیـد و مهنـدس
فراهانـی مدیـر مرکـز دانشبنیـان ایـن شـرکت از جملـه بازدیدکنندگان

مرکز رشـد واحدهـای فناور پژوهشـکده بیوتکنولوژی در رشـت بودند  .
در این بازدید که آقایان دکتر افراز مدیر مرکز رشد واحدهای فناور

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال ،دکتر مومنی رئیس پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور و دکتر آزادی قائممقام
فناوری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز حضور داشتند ،پس از
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سخنرانی دکتر معتمدی در پژوهشکده
نانوکامپوزیتهای پلیمری :سنتز ،مشخصه یابی و کاربردها
عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،سـخنرانی خود

خواص گرمایی و مکانیکی نانوکامپوزیت میشود ،تصریح کرد :برعکس این

را بـا عنـوان «نانوکامپوزیتهـای پلیمری :سـنتز ،مشـخصهیابی و کاربردها»

قضیه ،اندرکنش قوی بین پلیمر و ذرات معدنی باعث میشود فازهای آلی و

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ،در این سخنرانی که  15مردادماه ،96

به همین علت ،خواص منحصربهفرد و باالتر از کامپوزیتهای معمولی از

در سـالن آمفـی تئاتر پژوهشـکده ایـراد کرد.

معدنی در سطح نانومتری در هم پخش شده و میزان این پراکندگی باال باشد  ،

با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان پژوهشکده برگزار

خود نشان میدهد.

خواص کلی آن اظهار داشت :فناوری نانو در تولید مواد در ابعاد نانومتری

نانوکامپوزیتهای پلیمری

خود معطوف داشته است و نانوکامپوزیتهای پلیمری نیز به عنوان یکی از

سخنرانی خود به روشهای

کاربردهای نانوکامپوزیتها

اشاره و عنوان کرد :روشهای

شد ،دکتر الهه معتمدی در ابتدا ،ضمن معرفی نانوکامپوزیتهای پلیمری و

موضوع جذابی برای تحقیقات است که در دهه اخیر توجه بسیاری را به
شاخههای این فناوری جدید ،اهمیت بسیاری یافتهاند.

روشهای

تولید

وی در بخش دیگری از

تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری

وی با اشاره به تعریف نانوکامپوزیتها گفت :نانوکامپوزیتهای پلیمری،

تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری

دارای ابعادی در محدوده نانومتری ،یعنی  1-nm100است و وجود نانومواد

مذاب نانوذرات و پلیمر ،احیای شیمیایی یونهای فلزی در ماتریس پلیمری،

مواد پلیمری چند جزئی هستند که الاقل یکی از اجزای تشکیلدهنده آنها
در ساختار کامپوزیتهای پلیمری باعث بهبود برخی از خواص این مواد

به انواع روشهای اختالط

روش سل -ژل و روش پلیمریزاسیون درجای منومرها در حضور نانوذرات

میشود .به گفته معتمدی ،خواص فیزیکی مانند دمای واپیچش گرمایی،

تقسیمبندی میشوند.

کششی و خمشی ،و خواص نوری و الکتریکی را میتوان با افزایش نانومواد

اصلیترین روشهای تولید نانوکامپوزیتهای پلیمری ،استفاده از روشهای

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه

پلیمریزاسیون دیسپرسی و مینیآمولسیون است .از این میان ،پلیمریزاسیون

زمینههـای پلیمـری میتوانـد بـه طـور کامـل خـواص ایـن مـواد را تغییـر

فرآیند شیمیایی باعث پیوند نانوذرات معدنی در ماتریس پلیمری میشود.

مـاده زمینـه عمـل میکننـد .همچنیـن امـروزه کاربـرد نانوکامپوزیتهـا در

بـرای سـاخت نانوکامپوزیت پلیاسـتایرن بـا تقویتکننده ذرات اکسـیدآهن

پایداری حرارتی ،شفافیت و  ،...خواص مکانیکی مانند استحکام ،خواص

به ماتریسهای پلیمری بهبود بخشید.

کاربردهـای نانوکامپوزیتهـا خاطرنشـان کـرد :حضـور نانـوذرات در

دهـد و ایـن ذرات بـه عنـوان تقویتکننـده و همچنیـن تغییردهنـده رفتـار

زمینـه تولیـد قطعـات خـودرو ،فیلمهـای بسـتهبندی نایلونـی ،بطریهـای
نگهـداری مـواد نوشـیدنی ،لولههـای پلیمری و نیـز در پوشـشهای کابل و

سـیم و ...درحـال گسـترش هسـتند.

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی افزود :یکی از
پلیمریزاسیون مانند پلیمریزاسیون آمولسیونی ،پلیمریزاسیون تعلیقی،
آمولسیونی یکی از معروفترین و مؤثرترین روشهایی است که به وسیله

دکتـر معتمـدی همچنیـن به ذکـر مثالی از روش پلیمریزاسـیون آمولسـیونی
برروی بسـتر اکسـیدگرافن ( )Fe3O4Nps@GO/PSبه عنوان کار تحقیقاتی
انجـام شـده اشـاره کـرد و تکنیکهـای مشـخصهیابی و آنالیزهای بررسـی

خـواص نمونـه نانوکامپوزیت را برشـمرد و برخـی از کاربردهای اصلی این

وی در ادامـه بـه نقـش و اهمیـت نحـوه پراکندگـی نانـو مـواد در زمینـه

ترکیبـات در حـوزه کشـاورزی را بـه همراه مثـال ارایه کرد.

زیـادی بـه نحوه پراکندگـی و پخش فـاز تقویتکننده در فاز زمینه بسـتگی

عضو هیات علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی دربـاره کاربردهای

خـواص عالـی را که از آن انتظار میرود ،نشـان نخواهـد داد و با کامپوزیت

صنعت بسـتهبندی برای سـاخت بسـتههای سـبکتر ،زیسـت تخریبپذیر،

معتمدی با اشاره به اینکه در نانوکامپوزیتهای پلیمری هیبریدی آلی

میتـوان بـرای تولید بسـتهبندیهای هوشـمند و فعال در صنایـع غذایی نیز

پلیمـری پرداخـت و گفـت :خـواص یـک نانوکامپوزیـت بـه میـزان بسـیار

دارد و چنانچـه ایـن پراکندگـی بـه خوبـی صـورت نگیـرد نانوکامپوزیـت،
معمولـی تفـاوت چندانـی نخواهد داشـت.
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جاذبهـا در خـاک عمـل میکنند و موجـب افزایش ظرفیـت نگهداری آب

گفتنـی اسـت دکتـر الهـه معتمـدی ،عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده

وی افزود :اسـتفاده در تهیه فیلمهای گلخانه و مالچهای کشـاورزی از دیگر

مـدرس و پسـا دکتـری از دانشـگاه تهـران اسـت.

در خاک میشـوند.

کاربردهـای ایـن مـواد اسـت .همچنیـن این ترکیبـات به عنـوان حامل برای

بیوتکنولـوژی ،دانـش آموختـه مقطـع دکتری شـیمی آلی از دانشـگاه تربیت

نگهـداری ترکیبـات اگروکمیـکال (سـموم و کودهای کشـاورزی) اسـتفاده

میشـوند .در ایـن راسـتا ترکیـب نانوکامپوزیـت ،مـاده اکتیـو را محافظـت

کـرده و میتوانـد آن را بـه صـورت کنتـرل شـده و هدفمندانـه آزاد نماید و
موجـب افزایـش اثربخشـی و کاهـش هدررفت نهادههـا گردد.

معتمـدی در پایان خاطرنشـان کـرد :میتوان از بسـیاری از پلیمرهای طبیعی

بـه عنـوان منابـع ارزانقیمت و در دسـترس پلیمری اسـتفاده کرد که آسـیبی
بـه محیط زیسـت نمیرسـانند و بـا بهبود خـواص آنها به کمـک نانوذرات،
بـه نانوکامپوزیتهـای پلیمـری طبیعـی دسـت یافت کـه با ترکیبات مشـابه

سـنتزی و مشـتقات نفتـی بـه لحاظ کارایـی کامال قابل رقابت هسـتند.

سخنرانی دکتر شــریعتپناهی در کنفرانس بینالمللی کشت بافت و سلول
سـخنرانی عضـو هیات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی درباره

داشـت :در زمینـه حمایـت از محققـان بـرای حضـور در کنفرانسهـای

یکشـنبه 29 ،مردادمـاه  96بـا حضـور جمعـی از اعضـای هیـات علمـی و

اخیـر ،ایـن رونـد بـار دیگر رونـق یافته اسـت.

گـزارش سـفر و ارائـه مقالـه در کنفرانس بین المللی کشـت بافت و سـلول،

دانشـجویان در محـل سـالن آمفـی تئاتر پژوهشـکده برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دکتـر

بینالمللـی ،وقفـهای ایجـاد شـده بـود که خوشـبختانه طی سـه چهار سـال

وی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـکده گفـت :پژوهشـکده
بیوتکنولوژی کشـاورزی ،فارغ از سـهمیهای که سـازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویـج کشـاورزی بـرای پژوهشـگران درنظـر گرفتـه (یعنی بـه ازای هر

 20محقـق ،یـک نفـر) ،از بودجه خودش از بسـیاری محققـان برای حضور

در سـمینارهای بینالمللـی حمایـت کـرده اسـت.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان اینکـه

حضـور اینجانـب در کنفرانـس سـال جـاری ( ،)2017پیرو اولیـن کنفرانس
 In vitroدر سـال  2016بـوده اسـت ،تصریـح کـرد :از فوریـه  2016تصمیم

گرفتـه شـد کنفرانسهـای  In vitroسـاالنه بـه صـورت تخصصـی در ویـن

برگـزار شـود کـه طی دو سـال گذشـته ،بـه عنوان سـخنران حضور داشـتم

کـه امسـال 28 ،سـخنرانی تخصصـی طی دو روز به طور فشـرده ارائه شـد.

رئیـس بخش کشـت بافـت و سـلول پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

دربـاره کنفرانسهـای تخصصـی بیـن المللـی خاطرنشـان کـرد :از

ویژگیهـای کنفرانسهـای تخصصـی بینالمللـی ،حضـور تعـداد محـدود

مهـران شـریعت پناهـی با تشـریح سـفر خـود بـه اتریـش و ارائـه مقاله در

امـا متخصـص ،حضـور کمپانیهـای مرتبـط و ارائـه مباحـث بـه صـورت

شـد ،ضمـن تشـکر از حمایتهای پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی به

رعایـت نمیشـود .از ایـن رو ،بـه نظرم بایـد کنفرانسهای داخلـی در ایران

کنفرانـس ویـن کـه در روزهـای پنجـم تـا ششـم تیرماه سـال جـاری انجام

خاطـر فراهـم کـردن فرصـت حضـور در کنفرانسهـای بینالمللـی اظهـار

تخصصـی اسـت .اینهـا مواردی اسـت که معمـوال در کنفرانسهـای داخلی

را نیـز تخصصیتـر برگـزار کنیـم و تعـداد روزهـا را کاهـش دهیم و
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وی افـزود :توصیـه مـا ایـن اسـت سـازمانهای بزرگـی کـه دارای امکانات

شـود هم شـرکتکنندگان ،اسـتفاده مناسـبتری از سـمینار داشـته باشـند و

هسـتند ،از تحقیقـات در زمینـه تولیـد بـذر حمایـت کننـد تـا بتوانیـم ایـن

ویـن ،مدیـر گروههـای تحقیقاتـی بودنـد و سـابقه چندیـن سـاله در حوزه

از واردات کاهـش مییابـد .البتـه مـا موافـق سیسـتم خـودرو و ایجـاد

هـم جلسـات غنیتـر برگزار شـود .در این رابطـه ،تمام سـخنرانان کنفرانس
تخصصی خودشـان داشـتند.

سیسـتم را بـه تدریـج انتقـال دهیـم چراکه با شـروع فرایند تولیـد ،درصدی

انسـداد نیسـتیم بلکـه بایـد رقابـت ایجـاد کنیم تـا شـرکتهای خارجی نیز

وی بـا اشـاره بـه سـخنرانی ارائه شـده در ایـن کنفرانس گفت :عنـوان مقاله

محصـوالت خـود را ارائه کننـد و با افزایش کیفیت ،سـبزیکار و صیفیکار،

دلمـهای» بـود کـه نتایج تحقیقات انجامشـده توسـط گروه پژوهشـیمان در

عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده دربـاره دسـتاوردهای حاصـل از شـرکت

اینجانـب« ،ارزیابـی سیسـتمهای مختلـف نرزایـی (آندروژنـز) در فلفـل

خودشـان قـدرت انتخاب داشـته باشـند.

ایـران ،ارائـه شـد .در پانـل هاپلوئیـدی و در خصوص تکنیکهـای مختلف

در ایـن کنفرانـس نیـز اظهـار داشـت :در دومیـن کنفرانـس ویـن ،چکیـده

آندروژنـز و میکروسـپور انتخاب شـدم.

در عرصـه کشـت بافـت و سـلول ارائـه شـد .همچنیـن آگاهـی از اینکـه

هاپلوئیـدی از چهـار سـخنران تنهـا اینجانـب بـرای ارائـه مقالـه در زمینـه

عضـو هیات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی با اشـاره به اینکه

 98درصـد از بـذور مصرفی سـبزیجات در کشـور ما وارداتی اسـت ،گفت:

دسـتاوردهای چنـد سـال گذشـته و تکنولوژیهـای نویـن در آزمایشـگاهها
بسـیاری از فرایندهـای کشـت بافـت و سـلول ،پیچیـده و از نظـر ژنتیکـی

در حـال شناسـایی اسـت ،و شـیوههایی کـه بازدهـی کشـت بافت و سـلول

تولیـد بـذور در کشـور ،کار سـادهای نیسـت و باید حدود سـه چهـار دهه،

را ارتقـا میدهـد ،از جملـه دسـتاوردهای ایـن کنفرانـس بـود .در همیـن

سیسـتم هاپلوئیـدی ،میانبـر میزنیـم و از بسـیاری بذرهـای هیبریـدی ،بـه

سـرمایهگذاری در تحقیقـات بر فـروش تکنولوژی و مواد شـیمیایی موثر از

کار تحقیقاتـی انجـام دهیـم و الینهـای والدینـی خـوب پیـدا کنیـم .با این

رابطـه ،افزایـش تولیـد و کاهـش هزینههـا ،روانسـازی فرایندهـا ،و نتایـج

الینهـای والدینـی میرسـیم کـه ایـن الینها بـرای مناطق مختلف کشـور،

دیگـر نـکات قابـل توجـه کنفرانـس وین به شـمار مـیرود.

شـریعتپناهی تصریـح کـرد :مـا سیسـتم تولیـد الیـن را دارا هسـتیم و در

کنفرانـس امسـال و سـال گذشـته در ویـن ،کمپانیهـای مطـرح در حـوزه

قابـل ارزیابی اسـت.

شـریعتپناهی خاطرنشـان کـرد :درصـد زیـادی از شـرکتکنندگان در

بحـث تجاریسـازی بـه معاونـت فنـاوری هـم اعلام کردهایم کـه توانایی

کشـت بافـت و سـلول یـا نماینـدگان و مشـاوران علمـی آنهـا بودنـد و

امـا مشـکل اینجاسـت که شـرکتها غالبـا واردکننده بـذر هسـتند و درآمد

ایـن کمپانیهـا صـورت میگیـرد در حالـی کـه در ایـران ،حضـور پررنـگ

الزم بـرای ایـن کار وجـود دارد و از طریق رسـانهها نیز اطالعرسـانی شـده

زیـادی از واردات بـذر دارنـد .بنابرایـن تولیـد آن ،ریسـک و هزینـه خاص

خـود را دارد و بـه تدریج توجیه میشـوند که خودشـان تولیدکننده باشـند.

شناسـایی محققـان و دسـتاوردهای آنهـا در کنفرانسهای بینالمللی توسـط

شـرکتهای ایـن حـوزه را شـاهد نیسـتیم و یـا تنهـا در حاشـیه سـمینارها
حضـور مییابنـد کـه ایـن رویکـرد ،نیازمنـد بازنگـری اسـت.

دو همکار پژوهشکده به افتخار بازنشستگی نائل آمدند
آقـای محمـد قرهخانـی و آقای قدیر یوسـفی رشـید ،دو نفـر از همکاران

ارجمنـد پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،در تابسـتان سـال جاری،

بـه افتخار بازنشسـتگی نائـل آمدند.

آقـای قرهخانـی ،بـه عنـوان کارپـرداز و مسـئول واحـد نقلیـه ،و آقـای

یوسـفی بـه عنـوان راننـده ،طی سـالهای متمـادی ،خدمات ارزشـمند و
صادقانـهای از خـود برجای گذاشـتند .رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی

کشـاورزی و تمامـی همـکاران پژوهشـکده ،بـه این عزیزان کـه در کمال

صداقـت و درسـتکاری ،سـی سـال از بهترین سـالهای عمر خـود را در
مسـیر خدمـت بـه هموطنـان و در جهـت تحقـق اهـداف متعالـی میهـن

عزیزمـان در پژوهشـکده سـپری کردنـد و در ایـن راه از هیـچ کوششـی
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ارائه ســخنرانی دکتر قنبری با موضوع «نقشـهیابی ژنتیک دخیل در کنترل صفات»
سخنرانی دکتر صابر قنبری با موضوع «نقشه یابی ژنتیک دخیل در کنترل

فنوتیپی است که آنالیز ردپای اثر انتخاب روی ژنوم (Selection signature

در محل سالن آمفی تئاتر پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

ممکن است در برخی موارد جوابگو نباشد .این روش نقشهیابی ژنی

صفات» 22 ،مردادماه  ،96با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان

توگو با روابط عمومی
محقق پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در گف 
پژوهشکده موضوع سخنرانی خود را شناسایی و نقشهیابی ژنتیک دخیل

 )analysisنیز نامیده میشود .روش اخیر ،تکمیل کننده  GWASاست که

میتواند در برخی موارد و موقعیتها کمک حال محققان باشد.

در تنوع فنوتیپی ( )phenotypicموجود بین جمعیتها اعالم کرد.

وی با بیان اینکه محورهای مرتبط با این موضوع در دو بخش قابل طرح

است ،اظهار داشت :در بخش اول ،ابعاد تنوع ژنتیکی موجود و در بخش
دوم ،روشهای نقشهیابی تنوع ژنتیکی موجود مورد بررسی قرار گرفت.

دکتـر قنبـری سـپس بـه تشـریح روشهـای نقشـهیابی تنـوع ژنتیکـی

پرداخـت و گفـت :روش اول ،نقشـهیابی بر اسـاس ژنهای کاندیداسـت

( )Candidate gene approachو روش دوم آنالیـز کل ژنـوم (Genome-
association studies

 )wideاسـت کـه معمـوال توسـط آرایههـای

ژنوتایپینگ انجام میشـود که مسـتلزم رکوردبرداری و داشـتن نمونههای

بزرگـی اسـت و قـدرت آمـاری آنالیـز را افزایـش میدهـد.

وی افزود :روش سوم که در سالهای اخیر رایج شده ،استفاده از

تکنیکهای آنالیز دادههای جمعیتی برای پیدا کردن بکگراند ژنتیکی تنوع

وی در پایان اظهار داشت :در مجموع با این روشها ،میتوانیم بکگراند
ژنتیکی تفاوتهای درون و بین جمعیتی ارگانیسمهای مختلف را پیدا
کنیم و ارتباط بین  DNAو فنوتیپ ایجاد نماییم.

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
فرآینـد ارزیابـی عملکرد اعضـای غیرهیات علمی با حضـور کمیته منتخب

به شماره  ، 33333/200این ارزیابی صورت میگیرد.

ارزیابـی عملکرد اعضای غیرهیات علمی پژوهشـکده برگزار شـد.

ارزیابـی عملکـرد اعضـای غیـر هیـات علمی پژوهشـکده هرسـاله با هدف

سـید محمد حسـن موسـوی پاکزاد سرپرسـت سـابق مدیریت امور اداری و

بررسـی عملکـرد کارکنـان و اعطـای پایههـای تشـویقی صـورت گرفتـه و

توگویی با روابط عمومی پژوهشـکده ضمن
پشـتیبانی پژوهشـکده طی گف 

جلسـات کمیتـه ارزیابـی عملکـرد تا پایـان بررسـی وضعیت کلیـه اعضای

تأییـد ایـن خبـر افـزود :این کمیته متشـکل از نماینده ریاسـت پژوهشـکده،

غیرهیـات علمـی ادامه خواهد داشـت.

مسـئول حراسـت ،نماینـدگان اعضای غیرهیـات علمی ،مدیر امـور اداری و
پشـتیبانی و مسـئول دبیرخانـه کمیتـه ارزیابـی عملکرد و مسـئول کارگزینی
بـه عنـوان عضو مدعـو ،روز شـنبه  10تیرمـاه در دفتر مدیریت امـور اداری
و پشـتیبانی برگزار شد.
گفتنی است مطابق بند (ب) ماده هشت از فصل سوم آیین نامه استخدامی
اعضای غیرهیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دستورالعمل
فرمهای پیوستی ارزیابی عملکرد اعضای غیرهیات علمی ابالغی معاون وزیر
و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به تاریخ  95/7/11و
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مصاحبه داوطلبین ورود به مقطع دکتری پژوهش محور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز شد
ارزیابی متقاضیان ورود به مقطع دکتری پژوهشمحور رشته بیوتکنولوژی

کشاورزی روز دوشنبه مورخ  19تیرماه  96در پژوهشکده بیوتکنولوژی
کشاورزی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی  پژوهشکده ،ارزیابی علمی و فردی داوطلبان ورود به
مقطع دکتری پژوهشمحور رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده با موضوعات

مختلف علمی -تخصصی ،زبان انگلیسی و بیوانفورماتیک توسط داوران داخلی و

خارجی پژوهشکده بهترتیب در سه کمیته جداگانه صورت گرفت.

بر پایه همین گزارش ،تعداد  24نفر از داوطلبان پذیرفته شده آزمون سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور که حد نصاب اعالم شده پژوهشکده جهت

پروژههایی که در گروههای پژوهشی مختلف بر روی سایت پژوهشکده

این مصاحبه شرکت کردند که براساس ارزیابیهای انجام شده از این تعداد،

الزم به ذکراست حد نصاب سنجش نهایی ،کسب حداقل  75درصد امتیاز

بنابر اعالم اداره آموزشهای تخصصی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،

(بررسی سوابق علمی و ارزیابی تخصصی) را با موفقیت به اتمام برسانند

ارشد خود را در زمینه بیوتکنولوژی گذراندهاند یا با مفاهیم و تکنیکهای

و پذیرش نهایی و قطعی آنان منوط به تایید صالحیت عمومی از سوی

ادامه تحصیل در مقطع دکتری را کسب نمودهاند روز دوشنبه  19تیر ماه در

هفت نفر مجوز ادامه تحصیل در این پژوهشکده را اخذ میکنند.

جذب دانشجویان از بین داوطلبانی خواهد بود که پایاننامه مقطع کارشناسی

پایه بیوتکنولوژی کشاورزی ،آشنایی مناسبی داشته و بر اساس عناوین

مشخص شده ،طرحواره مناسبی تنظیم و ارائه نمایند.

مصاحبه خواهد بود و پذیرش داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی

و در ردیف پذیرفتهشدگان پژوهشکده قرار گیرند ،بهصورت مشروط بوده

دبیرخانه گزینش دانشجو در وزارت علوم خواهد بود.

حمایت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور
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رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار داشت :بر اساس
تفاهمهای صورتگرفته با برخی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتبر
دنیا ،دانشجویان این پژوهشکده برای اعزام به خارج از کشور جهت
اجرای طرحهای تحقیقاتی از حمایتهای الزم برخوردار میشوند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده ،دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،روز
سه شنبه 31 ،مردادماه  ،96در نشست صمیمانه با جمعی از دانشجویان
پژوهشکده بیوتکنولوژی ضمن تاکید بر لزوم تحرک و تالش بیشتر
دانشجویان برای ارتقای علمی آنها گفت :امکان ارتباط و اعزام دانشجویان
به خارج از کشور از جمله استرالیا برای گذراندن طرحهای پژوهشی
وجود دارد و شما باید از این فرصت به خوبی استفاده نمایید.
وی افزود :ما در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اصرار داریم که
دانشجویان برای آگاهی از آخرین یافتهها و دستاوردهای این حوزه در مراکز
معتبر دنیا ،تجربه کسب کنند و آموزههای خود را به داخل کشور منتقل نمایند.
خوشخلقسیما با بیان اینکه دانشجویان باید مطالبهگر باشند ،خطاب به آنها
تصریح کرد :هر روزتان باید با دیروز متفاوت باشد و نباید دچار روزمرگی
شوید .شما باید برای آینده خودتان تصمیم بگیرید و هدفگذاری کنید نه
اینکه اجازه بدهید روزگار برای شما تصمیم بگیرد .شما باید این سوال را
از خودتان بپرسید که اگر وجود من نباشد ،چه اتفاقی میافتد؟ پاسخ

به این سوال ،میزان تاثیرگذاری شما را نشان میدهد.
وی از حمایت مالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و نیز پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی از دانشجویان برای اعزام به خارج از کشور
به میزان  65درصد هزینهها ،خبر داد و گفت :برای بهرهمندی از این
فرصتها باید تعامل بیشتری با اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده
داشته باشید و درخواستهای خود را پیگیری نمایید.
در ادامه این نشست صمیمانه ،دانشجویان حاضر در جلسه ،مشکالت و
مسائل خود را در خصوص مسایل علمی و اداری با رئیس پژوهشکده
مطرح کردند و وی ضمن پاسخگویی به سواالت و ابهامات مطرح شده،
قول داد مشکالت مطرح شده از سوی دانشجویان را پیگیری نماید.
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مصاحبه جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
مصاحبه متقاضیان جذب هیات علمی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر کاوه بنانج محقق موسسه تحقیقات گیاه

ریاسـت پژوهشـکده در قالب سـه کمیته برگزار شد.

علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را شامل میشوند.

کـه در بهمـن ماه  95ثبـت نام کرده بودنـد ،هجدهم مردادمـاه  ،96در واحد

پزشکی کشور ،اعضای کمیته علمی -تخصصی هفت نفره برای جذب هیات

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده ،بر اسـاس فراخوان جـذب هیات

همچنین دکتر مهرشاد زینالعابدینی و دکتر محمدرضا غفاری اعضای کمیته

جـذب هیـات علمـی ،بـرای مصاحبـه دعـوت بـه عمل آمـد .از ایـن تعداد

انگلیسی برای جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند.

علمـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،در مجمـوع از  16نفر متقاضی

بیوانفورماتیک ،و دکتر بابک ناخدا و دکتر مریم جعفرخانی اعضای کمیته زبان

در نهایـت دو نفـر برگزیـده خواهنـد شـد کـه پـس از تاییـد نهایـی ،در

بر اساس شرایط مندرج در فراخوان جذب هیات علمی پژوهشکده

بر این اساس ،از دو برگزیده نهایی ،یک نفر در پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه

ثبتنام و ارسال مدارک داشتهاند .گفتنی است نتایج جذب اعضای هیات

پژوهشـکدههای منطقـهای جـذب خواهنـد شـد.

شمال کشور (پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در رشت) ،و یک نفر در

بیوتکنولوژی کشاورزی در بهمن ماه  ،95تنها افراد زیر  40سال امکان

علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بعد از بررسیهای الزم ،به

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه غرب کشور (پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع

پذیرفته شدگان اعالم خواهد شد .همچنین متقاضیان بومی در صورت کسب

در همین رابطه ،ارزیابی متقاضیان جذب هیات علمی در قالب مصاحبه در

منطقه شمال و منطقه غرب کشور خواهند بود.

غذایی در تبریز) به عنوان عضو هیات علمی ،مشغول بهکار خواهند شد.

سه کمیته شامل زبان انگلیسی ،بیوانفورماتیک و علمی -تخصصی در محل

امتیازات الزم ،در اولویت جذب هیات علمی در دو پژوهشکده بیوتکنولوژی

ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفت .بر این اساس،
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر
قاسم حسینیسالکده معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،

دکتر علی مومنی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور ،دکتر
فضلاهلل افراز ،رئیس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور ،دکتر

محمدامین حجازی و دکتر پژمان آزادی اعضای هیات علمی پژوهشکده

اعالم انزجار از انتشار مطلب موهن در خبرگزاری تسنیم علیه ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
در پی انتشار مطلب توهینآمیز در خبرگزاری تسنیم طی ماههای گذشته علیه

سابقه  20سال خدمت و دانشیار ،انزجار خود را اعالم مینمایم.

یکی از اعضای هیات علمی این پژوهشکده ،با اعالم انزجار از این موضوع،

متـن حمایـت خود از ریاسـت پژوهشـکده از اداره روابـط عمومی ،اداره

دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی،
نسبت به مطلب منتشرشده در این خبرگزاری ،واکنش نشان داد.

ایـن عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ادامه
حقوقی و اداره حراسـت پژوهشـکده خواسته اسـت که نسبت به هرگونه

دکتر مهران عنایتی شریعتپناهی ،عضو هیات علمی پژوهشکده

اقـدام قانونـی حقوقی  -مطبوعاتی و حراسـتی برای محکومیت نویسـنده

بیوتکنولوژی کشاورزی آورده است :پیرو انتشار مطلب بسیار زشت

وی در ادامـه ایـن مطلب آورده اسـت :بدینوسـیله آمادگی خـود را برای

بیوتکنولوژی کشاورزی در متن حمایت خود از رئیس پژوهشکده

ایـن مطلـب و توبیـخ خبرگـزاری مذکور ،اقـدام عاجل بهعمـل آورند.

و زننده تحت عنوان «طنین ابوعطای زنان لومپن در پژوهشکده ایرانی

هرگونـه شـهادت در پاکدامنـی ،شـرافت ،صداقـت ،تعهـد و دلسـوزی

 96و تکرار موضوع در  14مرداد  96با عنوان «آواز فالش مگسهای

دکتـر شـریعتپناهی در پایـان ابراز امیدواری کرده اسـت بـا پیگیریهای

راکفلر» در «خبرگزاری تسنیم» با شناسه خبر  1481229مورخ  11مرداد
گیرا در کنسرت ابوعطای زنان لومپن» با شناسه خبر  1483273و توهین

آشکار به مقام ریاست محترم پژوهشکده و سایر همکاران محترم محقق،

بدینوسیله به عنوان یک عضو هیات علمی رسمی قطعی پژوهشکده با

ریاسـت محتـرم پژوهشـکده در هـر دادگاهـی اعلام مینمایـم.

مجدانـه قانونـی ،جلـوی هرگونه توهیـن و افترا به شـخصیتهای علمی
و فعاالن پژوهشـی و آموزشـی کشـور ،گرفته شـده و در یک فضای آزاد
و احترامآمیـز و نقادانـه به توسـعه علمی کشـور نایل شـویم.
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انتصاب سرپرست جدید امور اداری و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
طـی حکمی از سـوی دکتر نیراعظم خوشخلقسـیما ،رئیس پژوهشـکده

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دکتـر فواد مـرادی ،به عنوان سرپرسـت جدید
امور اداری و پشـتیبانی این پژوهشـکده منصوب شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،رئیس

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ضمـن تقدیر از زحمات موسـوی

پاکـزاد ،سرپرسـت پیشـین امـور اداری و پشـتیبانی ،در حکمـی خطـاب

بـه دکتـر مـرادی آورده اسـت :نظـر بـه مراتـب دانـش و تجـارب ارزنده
جنابعالـی ،بـه موجـب ایـن حکـم بـه عنـوان سرپرسـت امـور اداری و
پشـتیبانی پژوهشـکده منصوب میشـوید.

پشتیبانی با توجه و تاکید بر جهتگیریها و اهداف کلی ابالغی بهکار

دکتر خوشخلقسیما در ادامه این حکم آورده است :امید است با توکل به

گیرید .توفیق روزافزونتان را در انجام امور محوله از درگاه ایزد منان

با همکاران محترم در تحقق مطلوب و موثر اهداف در جهت ارتقاء قانون

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن ،مهنـدس سیدمحمدحسـن موسـوی پاکـزاد،

خداوند متعال و توجه به اصول مدیریت علمی و اخالق حرفهای و همفکری
مداری ،پاسخگویی ،و اخالق مداری بکوشید و همت خویش را برای حفظ

و افزایش سرمایه انسانی و اجتماعی پژوهشکده در حوزه امور اداری و

مسئلت دارم.

سرپرسـتی امـور اداری و پشـتیبانی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

را برعهده داشـت.

آشنایی کارکنان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با امداد و کمکهای اولیه
اولین جلسه دوره آموزشی امداد و کمکهای اولیه با حضور جمعی از
محققان و کارشناسان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 12 ،شهریورماه در

محل آمفی تئاتر پژوهشکده برگزار شد .در این دوره آموزشی که به مدت
 22ساعت برگزار شد ،شرکتکنندگان با مهمترین مسایل و مباحث مربوط

به کمکهای اولیه به صورت کاربردی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ،در نخستین
جلسه این دوره آموزشی ،فراگیران با تاریخچه نهضت بینالمللی صلیب

سرخ و هالل احمر آشنا شدند و سپس ارزیابی مصدوم و کمکهای اولیه در

آسیبهای مغزی و اثرات ناشی از آن پیشگیری کند.

در همیـن رابطـه ،فرزانـه فکـرت ،مدرس این دوره آموزشـی اظهار داشـت:

و صدمات در حوادث ،قابل پیشگیری هستند و افزایش سطح آمادگی در

مصدومین دچار ایست قلبی  -تنفسی ،آموزش داده شد.

بـا توجـه بـه آمـار زیـاد تصادفـات و سـکتههای قلبـی در ایران ،همهسـاله

وی افزود :صاحبنظران بر این باورند که اثرات وخیم حاصل از بیماریها
رویارویی با این وضعیتها ،میزان آسیبپذیری را کاهش میدهد .از جمله

تعـداد زیـادی از بیمـاران و مصدومان ،قبـل از دریافت درمانهای پزشـکی

راهکارهای ایجاد آمادگی در جوامع ،آموزش واکنش درست و به هنگام در

میکننـد کـه یکـی از دالیـل اصلـی آن ،اقدامـات اشـتباه افـراد حاضـر در

گفتنی است هدف برگزاری دوره آموزشی چهار روزه کمک های اولیه و

فکرت با بیان اینکه سرنوشت یک مصدوم ،در دستان کسی است که اولین

حوادث و موقعیتهای بحرانی ،حوادث و سوانح آزمایشگاهی است .مدرس

بدحال و مصدومان حوادث در نخستین لحظات ،تاثیر چشمگیری در

سال  86به عضویت آن در آمده و  10سال سابقه همکاری به عنوان امدادگر

اولیـه حالشـان وخیمتـر شـده و در اغلـب مـوارد در صحنـه حادثـه ،فوت

صحنـه بـه دلیـل عدم آشـنایی بـا کمکهـای اولیه اسـت.

اقدام را برای او انجام میدهد ،گفت :اقدامات مناسب و رسیدگی به بیماران
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افزایش بهبودی ،کاهش آسیب و پیشگیری از مرگ را به دنبال دارد.
برای مثال بازنگه داشتن راه تنفسی فرد بیهوش ،میتواند از مرگ یا

زمان برخورد با مصدوم یا بیمار بدحال است.

امداد ،ارتقای سطح آمادگی و انجام واکنشهای صحیح و منطقی در زمان

این دوره آموزشی ،فرزانه فکرت از مربیان جمعیت هالل احمر است که از
را داشته و طی شش سال گذشته به عنوان مربی با جمعیت هالل احمر برای

آموزش کارکنان ادارات و دانشجویان دانشگاهها همکاری میکند.
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گامی دیگر به سمت تثبیت ازت با استفاده از باکتری فرانکیا
در خبرنامـه شـماره  ،4در خبـری بـا عنـوان «نگاهـی تـازه بـه باکتریهـای

مختلـف میزبـان ،غیرمیزبـان و یا غیرهمزیسـت هسـتند  .

اکرم صادقی

تثبیتکننـده ازت :اکتینومیسـتها» بـه معرفـی و اهمیـت جنـس فرانکیـا

یـک گـروه دیگـر از پروتئینهـا کـه منحصرا توسـط ترشـحات ریشـه گیاه

در کشـت گیاهـان زراعـی و درختـان ،حفـظ جنگلهـا و جلوگیـری از

ماننـد تغییـر دیـواره سـلول ،انتقـال پیام و پـردازش پیـام میزبان اسـت .این

( )Frankiaاز شـاخه اکتینوباکتریـا بـرای کاهش سـموم و کودهای شـیمیایی
گسـتردهتر شـدن بیابانهـا پرداختیـم .از آنجـا کـه عملکـرد جالـب توجـه

میزبـان در فرانکیـا القـا میشـود شـامل پروتئینهـای مرتبط بـا فعالیتهایی

پروتئینهـا ممکـن اسـت ردپـای اولیـن قدمهـا در «شـناخت پذیرنـده و

فرانکیـا میتوانـد خـاک مـرده (بـدون مـواد آلـی) را به خـاک زنـده تبدیل

تحریککننـده گیـاه» قبـل از مراحـل بعـدی کـه بـه رابطـه همزیسـتی ختم

شـبکه انتقـال پیـام در فضـای اطـراف ریشـه گیاهـان میزبـان فرانکیـا

دیواره باکتری نقشـی غالب در تشـکیل کلنی و همچنین چسـبیدن به سـلول

کنـد ،جدیدتریـن دسـتاورد پژوهشـگران در ایـن زمینـه ارائـه میشـود.

میشـود ،باشـد .نتایـج ایـن مطالعه به خوبی نشـان میدهد کـه پروتئینهای

( )actinorhizal rhizosphereعامـل انتخـاب میزبـان سـازگار بـا گونههـای

میزبـان دارنـد .ایـن اتصاالت موجب بقـای باکتری و همچنین کلنیزاسـیون

تولیـد نودولهـای تثبیـت ازت بـر روی ریشـه گیـاه اسـت .پیـدا کـردن
مولکولهایـی کـه دقیقـ ًا در شـروع ایـن فرآیند دخالـت دارند ،کار مشـکلی

(fatty

 )acyl residuesدخالـت دارند و یا پروتئینهایی که در دپالریزاسـیون غشـا

فضـای رایزوسـفری دارنـد ،بسـیار متغیـر هسـتند.

منابـع ژنـی جدید بـرای کم کـردن سـختگیری فرانکیا برای انتخـاب میزبان

فرانکیـا اسـت .ایـن شـبکه ،موجـب آغـاز فرآینـد آلودهسـازی و در نهایت

اسـت زیـرا ترشـحات ریشـه گیـاه که نقـش کلیـدی در ترکیـب میکروبیوم

اخیـرا رمزگشـایی پیامهـای کلیـدی باکتریایـی کـه مراحـل اولیـه بـرای
شـناخت میزبـان اسـت با کمک نسـل جدیـد تکنولوژیهای آنالیـز پروتئوم

انجـام شـده اسـت .مطالعـات انجامشـده ،نشـان داد کـه ترکیـب پروتئـوم

فرانکیـا تحـت تاثیر میزان سـازگاری بـا گیاه قـرار دارد .متابولیسـم و انتقال

پیـام ،مهمتریـن فعالیتهـای باکتـری در تیمـار بـا ترشـحات ریشـه گیاهان

ریشـه میشـود .ژنهای دخیـل در متابولیسـم لیپیدهای غشـایی ،ژنهای رمز

کننـده آنزیمهایـی کـه در سـنتز و انتقال بنیانهای فتی آسـیل چـرب

و جابجایـی فسـفولیپیدها در دو طـرف غشـا باکتـری نقش دارنـد میتوانند

و چـه بسـا گیاهان زراعی موردنیاز بشـر باشـد.

1.

Ktari A, Gueddou A, Nouioui I, Miotello G, Sarkar I, GhodhbaneGtari F, Sen A, Armengaud J, Gtari M. 2017. Host Plant Compatibility
Shapes the Proteogenome of Frankia coriariae. Front Microbiol.
8:720. DOI: 10.3389/fmicb.2017.00720.
2.
http://science.sciencemag.org/ on May 25, 2017.

پیام تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت روز خبرنگار
اینجانــب ،ضمــن گرامیداشــت  17مردادمــاه ،ســالروز شــهادت خبرنــگار

شــهید «محمــود صارمــی» کــه بــه نــام «روز خبرنــگار» مزیــن شــده
اســت ،ایــن روز را بــه تمامــی خبرنــگاران و اهالــی رســانه ،این منتشــرا ِن

خبــر و آگاهــی در جــاده اخــاق ،انصــاف ،آزادگــی ،صحــت و دقــت

در مســیر نیــل بــه حــق و حقیقــت ،تبریــک و شــادباش میگویــم و
خدمــات ارزشــمند ایــن عزیــزان را در انعــکاس صحیــح و واقعبینانــه

منزلــت و حرمــت قلــم آن چنــان واالســت کــه قــرآن کریــم بــه آن

رویدادهــا و مخابــره اخبــار امیدبخــش ارج مینهــم.

پاسداشــت خبرنــگاران ،ایــن اهالــی پاکنهــاد عرصــه قلــم و پیشــگامان

همزبانـی ،حرکـت در مسـیر اعتـدال و رعایـت اخلاق رسـانهای و باور
بـه اینکـه «دانسـتن ،حق مردم اسـت» ،همگی سـهم و دِیـن خویش را در

ســوگند خــورده اســت« :ن والقلــم و مایســطرون» و از ایــن رو
اطالعیابــی ،اطالعشناســی و اطالعرســانی ،فرصتــی بــرای قدرشناســی

و سپاســگزاری از تالشهــای خالصانــه ،صادقانــه و عاشــقانه کســانی
اســت کــه تمــام هــم و غــم خویــش را در مســیر دشــوار امــا شــیرینِ
تعالــی آگاهــی و روشــنایی حقیقــت ،بــه کار گرفتهانــد.

امیـدوارم بـا اسـتعانت از الطـاف الهـی و همـت متعالـی ،بـا همدلـی و

برافراشـتن پرچـم نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایـران بر بلنـدای قله
دانـش ،پژوهـش و فنـاوری جهـان ادا نماییم.
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تایید مرغهای تراریخته تولید کننده دارو از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا ()FDA
مریم رویان

سـازمان غـذا و داروی آمریـکا ،نخسـتین مرغـی را کـه برای تولیـد دارو در

سفیده تخمهایشان هستند .پس از استخراج آنزیم از سفیده تخم ،از آن به

در دسـامبر  ،2015ایـن مسـاله ،آخریـن رخـداد در ایـن زمینه اسـت که در

سوی سازمان غذا و داروی آمریکا ( ،)FDAهماینک این دارو به بازار کوچک

تخمـش ،دسـتکاری ژنتیک شـده بـود ،تاییـد کرد .تـا تاریـخ درج این خبر
حـوزه فناوریهـای دارویـی ( )farmaceuticalsرخ داده اسـت.

عنوان یک ترکیب دارویی بهره برده میشود .به دنبال تایید داروی کانوما از
چنین داروهایی در آمریکا پیوسته است.

مرغهـای تراریختـه از جملـه آخرین جانورانی هسـتند که بـرای تولید دارو،

سـازمان غـذا و داروی آمریکا ،پیشـتر ،در سـال  ،2009بزهـای تراریختهای

و بـرای درمـان یـک بیمـاری ارثی کمیـاب به نام نقـص  LALکـه برآمده از

میکردنـد ،تاییـد کـرده و در سـال  2014نیز ،بـه دارویی کـه خرگوشهای

مهندسـی شـدهاند .این دارو ،کانوما ( )Kanumaیا  sebelipase alfaنام دارد

ایـراد در تولیـد آنزیـم Lysosomal Acid

را کـه یـک مـاده ضدلخته به نـام آنتی ترومبیـن ( )ATrynدر شیرشـان تولید
تراریختـه بـرای درمـان بیمـاری
آنژیـواِدم ( )Angioedemaتولیـد

 Lipaseاسـت ،بـهکار مـیرود .ایـراد در

تولیـد ایـن آنزیم ،جلوی شکسـته شـدن

کردنـد ،پروانـه داده بـود.

کبـد ،طحـال و رگهـا میگیـرد .ایـن

مرغهـای تراریختـه تنها بـرای تولید

بایـد یـادآوری کـرد کـه ایـن

ملکولهـای چربـی را در یاختههـای

بیمـاری در بزرگسـاالن ،به بزرگ شـدن

دارو بـهکار گرفتـه شـده و گوشـت

و عروقـی میانجامـد ولـی در نـوزادان

غذایـی نمیشـوند .بـه گفتـه ایـن

مـرغ تراریختـه و تخم آن وارد سـبد

کبـد ،فیبـروز ،سـیروز ،بیماریهای قلبی

سـازمان ،ایـن مرغهـا در فضـای

میتواند کشـنده باشـد.

داروی کانوما ،یک آنزیم نوترکیب انسانی

است که شرکت داروسازی  Alexion Pharmaceuticalsدر آمریکا ،آن را به

بسـته ،نگهداری شـده و وارد زنجیره

غذایـی انسـان نخواهنـد شـد .همچنیـن اطمینان داده شـده که ایـن فناوری،

بازار عرضه کرده است .ساخت کانوما در آزمایشگاه ،انجامشدنی است ولی

آسـیبی بـرای مرغهـا نداشـته و دگرگونیهـای ژنتیکـی پدیدآمـده در آنهـا

مرغهای تراریخته ،دارای یک رمز ژنتیکی برای تولید آنزیم ارزشمند  LALدر

1،18985- 1SOURCE: http://www.nature.com/news/us-governmentapproves-transgenic-chicken

از این پس ،مرغهای تراریخته هم میتوانند این کار را انجام دهند .این

بـرای چندیـن نسـل ،پایـدار اسـت.

تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت انتصاب وزیر جهاد کشاورزی
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای مهندس حجتی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

بارقـه امیـدی در وجـود پژوهشـگران و محققـان ایـن عرصه ایجـاد کرد.

اینجانـب از سـوی خـودم و تمامـی همـکاران فرهیختهام در پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،انتصـاب هوشـمندانه و مدبرانـه جنابعالی را از

رای اعتمـاد اکثریـت نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی بـه جنابعالـی

سـوی ریاسـت محتـرم جمهـوری بـه سـمت مقـام عالـی وزارت جهـاد

بیانگـر درایت باال و مدیریت شایسـته حضرتعالی در راس این وزارتخانه

تولیـدات و دسـتاوردهای حـوزه کشـاورزی ،در سـایه درایـت عالـی،

بـرای سـمت مقـام عالـی وزارت جهـاد کشـاورزی در دولـت دوازدهم،

کشـاورزی صمیمانـه تبریـک و تهنیـت عـرض میکنـم .یقینـا تحقیقات،

در دولـت یازدهـم و تجربیـات گرانبهـای مدیریتـی در دهههـای بعـد از

روحیـه جهـادی و تعهـد خالصانـه حضرتعالـی ،چشـمانداز روشـنی در

انتصـاب مجـدد جنابعالـی بـه عنـوان وزیـر جهادکشـاورزی دولـت

بـرای جنابعالـی و تمامـی خدمتگـزاران نظـام مقدس جمهوری اسلامی

انقالب اسلامی اسـت.
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تحقیقـات و دسـتاوردهای کشـاورزی خصوصـا در حـوزه بیوتکنولوژی،

دوازدهـم ،بـا توجـه بـه حمایتهـای همیشـگی و ویـژه حضرتعالی از

پیـشرو خواهد داشـت.

در دولـت دوازدهـم ،توفیـق روزافـزون از درگاه ایزد منان مسـئلت دارم                                                                   .
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تأثیر آبیاری متناوب بر عملکرد برنج و عوامل زیست محیطی
برنـج ،منبـع اصلـی کالری بـرای بیـش از نیمـی از جمعیت جهان اسـت؛ با

ایـن حال بیشـتر از دیگـر غالت برای کشـت از آب اسـتفاده میکند .روش

آبیاری متناوب در شـالیزارهای برنج ()Alternative Wet and Drying=AWD

راهـی بـرای کاهـش مصـرف آب در شـالیزارها و افزایـش بهـرهوری آب

اسـت کـه بـه طورچشـمگیری موجب ذخیره آب آشـامیدنی میشـود.

پریسا کوباز   .

اصالحات خاك مانند فسفات ،پودر سیلیکات ،سولفات آمونیوم و كاربید

كلسیم میتوانند موجب كاهش انتشار گازهای گلخانهای و بهبود عملكرد

(بیش از  30درصد) در برنج آبیاریشده به روش  AWDشوند .کاربید کلسیم
به عنوان مهارکننده نیتریفیکاسیون عمل میکند و باعث کاهش انتشار گازهای
نیتروژن (تقریبا یک سوم)در

شرایطAWD

میشود .استفاده از ترکیبات

در سیستم آبیاری متناوب یا کنترل شده ،تعداد روزهای غیرغرقابی از  1تا 10

ارگانیک مانند کلش ،کود و کمپوست به منظور جلوگیری از افزایش انتشار

که در زمین قرار میگیرد (پیزومتر) چک میکنند .در این روش که یک تا دو

موجب تغییر در جذب و دسترسی عناصر میکرو و ماکرو شود .تحقیقات

روز است .کشاورزان ،میزان آب موجود در مزرعه را با لولههای سوراخدار

هفته پس از کشت ،شروع میشود ،زهکشی تا  15سانتی متر زیرسطح زمین
است .مطالعات و بررسیهای مزرعهای به صورت تجربی نشان داده است که

اگر زمین تا حدود  5سانتیمتر باالتر از سطح خاک ،غرقاب شود و پس از آن

تا 15سانتیمتر زیر سطح خاک ،آبیاری نشود ،ریشهها ،آب الزم را دریافت

نموده و گیاه دچار کمبود عملکرد معنیداری نخواهد شد .این کار ،به طور

 ،CH4در خالل فصل خشکسالی به کار میروند .انتظار میرود که ،AWD
نشان داده که رشد هوازی به تقویت تجمع سلنیوم در برنج کمک میکند
در حالی که موجب کاهش جذب آرسنیک میشود .تجمع آرسنیک در

خاکهای بیهوازی افزایش مییابد ،زیرا آرسنیک معدنی به عنوان آرسنیت

(مخالف آرسنات در خاکهای هوازی) وجود دارد که راحتتر توسط

ریشههای گیاهی جذب میشود .در حالت ایدهآل ،مدیریت ضایعات آلی

مرتب به جز یک هفته قبل و یک هفته بعد از گلدهی تکرار میشود .به این

شامل فنآوری بیوگاز( )biogasنیز میشود .بیوگاز ( )CH4تولید شده از

چون باعث کاهش عملکرد نمیشود و ریشههای برنج هنوز میتوانند آب را

بیوگاز نشاندهنده یک فرم خوب کود با پتانسیل انتشار  CH4کم در مقایسه

آستانه 15سانت زیر خاک ،خشک شدن و مرطوب شدن ایمن گفته میشود
از خاک اشباع دریافت کنند.

کاه برنج ،باعث کاهش مصرف سوخت فسیلی میشود و ترکیبات باقیمانده
با استفاده از مواد آلی تازه است.

این سیستم میتواند باعث کاهش  25درصدی میزان آب مصرفی و کاهش

در این رابطه ،مطالعه متاآنالیز به منظور سنجش تاثیر  AWDبر عملکرد برنج،

استفاده کشاورزان قبل از سال  2006از  AWDدر منطقه  AMRISفیلیپین ارایه

مزایای  AWDسود برده و باعث کمشدن مصرف آب نسبت به روش غرقابی

سوخت آب پمپشده توسط موتور شود .اگر چه گزارشهایی مبنی بر
شده است ،ولی این روش ،از سال  2007با تعیین

AWD

ایمن تغییر یافته

است و آبیاری مجدد ،تحت کنترل درآمده است .عالوه بر کاهش مصرف

آب و سوخت ،این روش ،موجب کاهش تولید گاز متان میشود.

استفاده از آب و همچنین شناسایی خواص خاک و شیوههای مدیریتی که از

میشوند ،انجام شد .نتایج  56مطالعه با مقایسه  528نمونه مقایسه شده در

شرایط AWDنسبت به CFروش غرقابی دایم ( )CFنشان داد  AWDعملکرد
را  5/4درصد کاهش داد؛ با این حال در شرایط  AWDخفیف (به عنوان مثال

به طور کلی ،پس از جانوران نشخوارکننده ،شالیزارهای برنج ،دومین منبع

هنگامی که پتانسیل آب

(باکتریهای غیر هوازی که در شالیزارهای برنج تکثیر میشوند) .هوادهی

کاهش نیافت .در مقابل ،در  AWDشدید هنگامی که خاک خشک تر

بزرگ تولید متان به عنوان یکی از گازهای مهم گلخانهای محسوب میشوند
متناوب موجود در خاک ،موجب کاهش تا  50درصد در تولید متان میشود.
همچنین انتشار

گازNo2

از جمله گازهای گلخانهای است که  298برابر

نسبت به دیاکسیدکربن و  21/3برابر نسبت به متان گرمای بیشتری را در

خاک≥kPa 20-

بود یا سطح آبهای سطحی در

مزرعه از سطح خاک کمتر از  15سانتیمتر نمانده است) به طور قابل توجهی
(kPa

 ) 20-است ،باعث کاهش  22/6درصدی عملکرد نسبت به  CFشد .بیشترین

کاهش عملکرد در خاک با  pH≤7یا کربن کمتر از  1درصد و یا زمانی که

 AWDدر کل طول فصل اعمال شد ،مشاهده شد .در حالی که وقتی مصرف

خود نگه میدارد .به طور کلی ،در شرایط غرقابی  0/3درصد از کودهای

آب ،کمترین مقدار را تحت  AWDشدید دارد ،میزان آب مورد استفاده تحت

به

یافتههای موسسه بینالمللی تحقیقات برنج در فیلیپین نشاندهنده توانایی AWD

نیتروژنه و در شرایط تناوب خشکی و غرقاب ،حدود  1درصد از این

کود به صورت گاز انتشار پیدا میکند؛ یعنی این گاز در شرایط

AWD

دلیل تغییرات اکسید و احیا در نیتریفیکاسیون و دنیتروفیکاسیون بیشتر تولید

میشود .اگرچه مطالعات کمی برای این موضوع انجام شده است و نیاز به
اندازهگیری دقیق و تعیین میزان کود دارد.

 AWDمالیم نسبت به  CFبه میزان  23/4درصد کاهش یافت.

برای کاهش ورودی آب ،بدون آسیب رساندن به عملکرد و همچنین شرایطی
است که این نتایج میتواند تحقق یابد .مطالعات بسیار کمی درباره تأثیر سیستم
 AWDبر صفات فیزیولوژیک گیاه برنج انجام شده است و درک اثرات
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 AWDبر روابط میان وضعیت هورمونهای گیاهی و شرایط آب و هوایی متغیر،

الزم است .مسئله دیگر این است که آیا شرایط خاک در طول یک چرخه

تحمیل شده ،بر پاسخ بعدی به چرخه بعدی تأثیر میگذارد یا خیر؟ این روش

هم اکنون در کشورهای ژاپن ،اندونزی ،هند و بنگالدش به صورت آزمایشی

و در فیلیپین به شکل وسیعی در حال اجراست و استفاده از آن در کشورهای

دیگر از جمله ایران نیز میتواند پتانسیل این روش را در جهت کاهش مصرف
آب و افزایش بهرهوری آب در مزارع برنج به نمایش گذارد.

این مطلب برگرفته از مجموعهای از مقاالت به خصوص منابع ذیل است:

- Joel D.L.C. Siopongco, Reiner Wassmann, B.O. Sander. Alternate
wetting and drying in Philippine rice production: feasibility study for
a Clean Development Mechanism, Technical Bulltin.(2013) No. 17
- Rice yields and water use under alternate wetting and dryingirrigation:
A meta-analysis. Daniela R. Carrijo, Mark E. Lundy, Bruce A. Linquist,
Field Crops Research 203 (2017) 173–180

شکل -1جدول آب و اندازهگیری عمق آب برای دورههای  AWDو

 CFکه نشاندهنده زمانپرشدن و زهکشی در مراحل رشد برنج است.

تولید تجاری عامل مبارزه با ماالریا بهوسیله مهندسی متابولیزم
در سال   2010بیش از  200میلیون نفر در جهان به ماالریا مبتال شده و از

مرتضی خاناحمدی

این تعداد 665 ،هزار نفر فوت کردهاند .سازمان بهداشت جهانی ،استفاده
از داروهای ترکیبی برپایه آرتمیزیسین را برای درمان ماالریا توصیه نموده

است .متابولیت ثانویه آرتیمزیسین یک سسکویی ترپن اندوپروکسید با

خاصیت ضدماالریایی است که از گیاه آرتمیزیا آنووا (گندواش) استخراج
میشود .بههرحال عدم پایداری تامین این دارو از منابع گیاهی ،موجب
نوسانات قیمت و عدم امکان برنامهریزی دارویی شده است .برای رفع این
معضل از سال  2004با هدایت موسسه  PATHو پشتیبانی مالی موسسه خیریه

بیل گیتس ،پژوهشگران دانشگاه برکلی کالیفرنیا به همراه پژوهشگرانی از

سایر موسسات پژوهشی دنیا به استفاده از سینتتیک بیولوژی برای تولید
این ماده دارویی روی آوردند و در سال  2013موفق به تولید سویههایی از

ساکارومایسس سرویسیا شدهاند که قادر است در هر مترمکعب از حجم

بیوراکتور 25 ،کیلوگرم ترکیب پیشساز آرتمیزیسین یعنی آرتمیزیسیک
اسید تولید نماید .این گروه همچنین یک روش شیمیایی پربازده برای

تبدیل آرتمیزیسیک اسید به آرتمیزیسین توسعه دادهاند.

بهدنبال دستیابی به این سویه پربازده از طریق مهندسی متابولیزم ،کمپانی
 Amyrisبا همکاری کمپانی  Sanofiنسبت به تجاریسازی این دانش فنی

اقدام نمود و در سال  2014بیش از  16میلیون دوز دارو از این روش تولید

شد .این تعداد اکنون به  120میلیون دوز بالغ شده است .رایگان بودن

مالکیت فکری این محصول ،قیمت آن را کاهش داده است.
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افتخارآفرینی فرزند کارشناس تحقیقاتی پژوهشکده

کسب مقام قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته توسط عضو

بیوتکنولوژی کشاورزی در مسابقات بینالمللی کاراته

هیات علمی پژوهشکده

عطیـه فتحـی قرهبابـا فرزنـد مهنـدس محمـد فتحـی قرهبابـا کارشـناس

تحقیقاتـی بخـش فیزیولـوژی ملکولی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی

در سـومین دوره مسـابقات بینالمللی فـودوکان کاراته جام دوسـتی ملتها،

موفـق بـه کسـب دو مقام سـومی در بخشهـای کاتـا و کومیته ایـن دوره از
مسـابقات شد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ،سـومین
دوره مسـابقات بینالمللـی فـودوکان کاراتـه تحـت عنـوان جـام دوسـتی

ملتهـا بـا حضـور  13کشـور مطـرح جهـان در ایـن سـبک و بـا شـرکت
 1300کاراتـهکا در بخـش بانـوان و  700کاراتهکا در بخـش آقایان به میزبانی

اسـتان کرمانشـاه در تیرمـاه  96برگزار شـد.

تیم ورزش رزمی کاراته سبک کیوکوشین ساکاموتو استان اصفهان در

در این مسـابقات که تیمهایی از کشـورهای عراق ،ایتالیا ،روسـیه ،سـوئیس،

هفتمین دوره مسابقات ،سراسری کشور که در  29و  30تیرماه سال جاری

کاراتهکاهـا در  6رده سـنی نونهـاالن ،نوجوانـان ،جوانـان ،امید ،بزرگسـاالن

مجموع به مقام دوم دست یافت .در این مسابقات تیم اصفهان متشکل از

لبنـان ،نپـال ،پاکسـتان ،سـیرالئون ،چچـن و آذربایجـان حضـور داشـتند،

و پیشکسـوتان بـه رقابـت بـا یکدیگـر پرداخته و نماینـدگان اسـتان البرز در

با شرکت  350نفر در شیراز برگزار شد در کاتای تیمی به مقام اول و در

 ۵۰شرکتکننده موفق ،به کسب  ۳۴مدال رنگارنگ شد و به عنوان نایب

وزنهـای مختلـف رشـتههای کاتـا ،کومیتـه انفـرادی و کاتا و کومیتـه تیمی

قهرمانی دست یافت .در این مسابقات ،استان فارس و استان مرکزی به

در بخـش بانـوان ایـن دوره از مسـابقات ،عطیـه فتحـی قرهبابـا ،دانشآمـوز

همچنین دکتر مرتضی ابراهیمی عضو هیات علمی مدیریت بیوتکنولوژی

بـه  13مـدال دسـت یافتند.

ترتیب در جایگاههای اول و سوم قرار گرفتند.

کالس چهـارم ابتدایـی و فرزنـد مهندس فتحـی قرهبابا کارشـناس تحقیقاتی

کشاورزی منطقه مرکزی و عضو تیم اصفهان با کسب رتبه نخست در کاتای

بـه مقـام سـوم کاتـا و مقـام سـوم کومیتـه وزن  +34کیلوگـرم رده نونهـاالن

جایگاه سوم را کسب کرد.

بخـش فیزیولـوژی ملکولی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی در مجموع
دارای کمربنـد مشـکی دسـت یافت.

روابـط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی ضمن عـرض تبریک
بـه مناسـبت ایـن افتخارآفرینـی ورزشـی بـه والدیـن زحمتکـش و عطیـه

عزیـز ،توفیقـات روزافزون ایـن فرزند شایسـته را در عرصههای ورزشـی و

تحصیلـی آرزومند اسـت.

تیمی ،مدال طالی این رشته را بهدست آورد .وی در کاتای انفرادی نیز

ABRII
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حضور پژوهشگاه بیو

در چهارمین نمایش

به روایت
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وتکنولوژی کشاورزی

شگاه زیست فناوری

ت تصویر
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