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 .2تجلیل از مقام و جایگاه محققان برتر عضو هیات علمی پژوهشـگاه به مناسـبت گرامیداشـت هفته پژوهش و فناوری
.3ارایه دسـتاوردهای قابل تجاریسـازی پژوهشـگاه به رشکتهای دانش بنیان همزمان با هفته پژوهش و فناوری صورت گرفت
.4هفت طرح کالن تحقیقاتی(مگاپروژه) سـازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشـاورزی به طور رسـمی آغاز به کار کرد
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پژوهشـگاه از پوشـشدهی بذرهـای اسـتویا تـا تولید بـرق از زبالههای شـهری
.6برگزاری مراسـم روز دربهای باز مبناسـبت بزرگداشـت هفته پژوهش و فناوری در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
.7پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در سـومین روز از هفته پژوهش و فناوری میزبان جمعی از دانشـجویان دانشـگاه علم و فرهنگ بود
.8تقدیر از برترینهای پژوهشـگاه در «جشـنواره پژوهش و فناوری»
 .9حضور پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانوری در بیسـتمین منایشـگاه هفته پژوهش و فناوری اسـتان گیالن
 .10بازدید رییس جمهور از تازه ترین دسـتاوردهای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در حاشـیه مراسـم معرفی منونههای کشاورزی
.11به همت کرسـی ترویج علم یونسـکو برگزار شـد :نخسـتین رویداد «گفتامن پیرشو علمی» با مشـارکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه
.12بازدید رییس موسسـه آموزشـی تحقیقاتی صنایع دفاعی کشـور از پژوهشگاه
.13بازدید هیات عالی آکادمی علوم کشـاورزی یانان چین از پژوهشـگاه
 .14بازدید رسکار خانم دکرت خوشخلقسـیام و هیات همراه از پژوهشـکده بیوتکنولوژی صنايع غذايي
.15پیام تسـلیت ریاسـت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت شـهادت رسدار قاسم سلیامنی و همرزمانش
.16حضور رییس و جمعی از اسـاتید ،کارکنان و اعضای بسـیج پژوهشـگاه در تشـییع پیکر رسدار سـلیامنی و همرزمانش
.17مصاحبه داوطلبان جذب هیات علمی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شـد
.18دوره آموزشـی "بودجهریزی مبتنی بر عملکرد" در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شد
 .19کارگاه آشـنایی با آخرین آییننامه و شـیوهنامه اجرایی ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی برگزار شـد
.20دوره آموزشـی ایمنی کار در آزمایشـگاه برگزار شد
.21دوره کارگاه آشـنایی با نانوزیسـت حسـگرها در حوزه کشاورزی برگزار شد
.22ویژه برنامه گرامیداشـت رشوع ایام دهه فجر در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
.23رومنایی از دسـتاورد شـاخص تحقیقاتی پژوهشـگاه به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر
.24با راهاندازی کمیته  HSEدر پژوهشـگاه کلید خورد :تشـکیل پرونده پزشـکی و ارائه خدمات طب کار به کارکنان پژوهشـگاه
.25بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشـان شهید سـلطانی از پژوهشگاه در ایام دهه فجر
.26برگزاری مسـابقات ورزشی ویژه ایام دهه فجر
 .27با تالش محققان پژوهشـگاه صورت میگیرد :سـاخت و راهاندازی پایلوت سیسـتم هاضم بیهوازی تولید بیوگاز از زبالههای شـهری
 .28قائـم مقـام فناوری پژوهشـگاه :آمریکا به ازای هر اختراع  2/8میلیون دالر رصف تحقیقات میکند
.29در قالـب پـروژه جایگزینی رسباز نخبه پژوهشـگاه انجام شـد :الینهای امیدبخش پرعملکرد و باکیفیـت گیاه دانه روغنی کاملینا
.30کتاب "بیوتکنولوژی میکروبی در کشـاورزی" منترش شـد
 .31کتاب "حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری در عرصه فناوری زیسـتی کشـاورزی" منترش شـد
.32اسرتپتومایسـسها با رسکوب بیان ژنهای عوامل رونویسـی ،اثرات منفی تنش خشـکی را در گوجهفرنگی کاهش میدهند
.33تثبیـت آنزیـم سـلوالز بـر روی بستر هیـدروژل نانوکامپوزیت تقویتشـده با گرافناکسـید بـه منظور افزایـش پایداری آنزیـم و بهبود خواص
بیوکاتالیستی آن
.34نقش گونههای فعال اکسـیژن در رشـد ریشـه و ارتباط با تنظیمکنندههای رشد گیاهی
.35حضور گسترده گیاهان تراریخته در طبیعت
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پیام ریاست پژوهشگاه به مناسبت هفته
پژوهش و فناوری

دانش و پژوهش در فرهنگ
دینی و ملی ما از جایگاه و
اهمیتی ویژه برخوردار است تا آنجا
که در آموزههای دین مبین اسالم در هزار و
چهارصد سال پیش برای دانشمندان و اهل علم،
مرتبتی واالتر از شهدا و مجاهدان در راه خدا قائل شدهاند:
«مداد العلماء افضل من دماء الشهدا».
این در حالی است که امروز شاخصهایی مثل سهم تخصیص
یافته به پژوهش از تولید ناخالص داخلی و تعداد و کیفیت
مستندات و تولیدات علمی از مهمترین شاخصهای ارزیابی
توسعه یافتگی کشورهاست.
در شرایطی که نقش پایهای دانش و فناوری در عرصه اقتصاد
جهانی هر روز مستحکمتر شده و تولید ثروت از مسیری جز
دانایی و خلق ایده متصور نیست انتظار میرود پژوهش و
فناوری به عنوان کلید توسعه و پیشرفت ،جایگاه ممتازی در
حوزه سیاستگذاری و مدیریت کشور داشته باشد.
آهنگ پرشتاب پیشرفتهای علمی و توسعه فناوریهای
نوین ،عرصههای مختلف اقتصاد و صنعت و کشاورزی و...
را با سرعتی خیرهکننده تحت تاثیر قرار داده تا جایی که
عرصه رقابت و برتریجویی کشورها از میادین جنگ به
مراکز پژوهشی و آزمایشگاهها و فراتر از آن مراکز رشد و
شتابدهندههای فناوری و استارتاپها منتقل شده است.
در این بین ،فناوریهای زیستی به عنوان یکی از کاراترین
و سودمندترین شاخههای فناوری سهم فزایندهای در تحقق
اقتصاد دانش بنیان و تامین امنیت غذایی ،حفظ محیط
زیست و مقابله با تاثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی دارد.
مفتخریم که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به یمن تالش
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و کوشش متعهدانه و خستگی ناپذیر اعضای هیات علمی،
محققان ،دانشجویان و پشتیبانان بخش تحقیقات در حوزه
اداری و تاکید ویژهای که بر کاربردی بودن تحقیقات و قابلیت
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی در جهت ثروتآفرینی و
کمک به اقتصاد کشور داشته در خط مقدم پژوهش و توسعه
و ترویج فناوریهای نوین زیستی و تجاریسازی آنها در
بخش کشاورزی و صنایع وابسته قرار دارد و به رغم تمامی
تحریمها و تحدیدها توانسته به لطف خدا به دستاوردهای
بزرگی در زمینه تامین نیازمندیها و رفع مشکالت کشور و
کاهش وابستگی به خارج دست یابد.
اینجانب ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به عموم
محققان و دانشپژوهان فعال در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
و شرکتهای دانش بنیان و تمام فعاالن این عرصه به ویژه
خانواده بزرگ پژوهشگران و فناوران پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی و تقدیر از تالشها و خدمات ارزشمند فرد فرد
همکاران ،سالمتی و توفیق روزافزون عزیزان در عرصههای
علمی و فناوری را از درگاه یکتای بی همتا آرزومندم .امیدوارم
در سایه همدلی و تالش صادقانه عموم پژوهشگران که
سرمایهها و پایه حقیقی توسعه و ترقی کشور هستید شاهد
پیشرفتهای هر چه بیشتر علمی و فناوری ،به بار نشستن
ایدهها و نوآوریهای ثروتآفرین و اشتغالزا و در نهایت رفع
تمامی مشکالت و تنگناها و سربلندی و رفاه هموطنان باشیم.
نیراعظم خوشخلقسیما
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
آذرماه ۱۳۹۸

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

اسفندماه 139۸

تجلیل از مقام و جایگاه محققان برتر به مناسبت گرامیداشت هفته
پژوهش و فناوری
• در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده عضو هیات
علمی پژوهشگاه موفق به کسب عنوان پژوهشگر برگزیده کشاورزی
و منابع طبیعی کشور شد
دکتر مریم هاشمی ،دانشیار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده موفق به
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده کشور در گروه کشاورزی و منابع
طبیعی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این
مراسم که بیشت و ششم آذرماه  ،98با حضور معاون علمی و فناوری
رییس جمهور و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری کشور برگزار شد از
دکتر هاشمی و  16پژوهشگر برگزیده دیگر و همچنین شش فناور
برگزیده کشوری در گروههای مختلف علمی تقدیر شد.
پس از این مراسم ،بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و
فناوری(فن بازار) و نمایشگاه ایران ساخت هم با حضور دکتر منصور
غالمی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رییسجمهور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
افتتاح شد.
• پژوهشگران و فناوران برگزیدگان کشوری سال 1398
مریم هاشمی در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی
ناصر آق در رشته شیالت تکثیر و پرورش آبزیان از دانشگاه ارومیه
بابک قنبرزاده در رشته صنایع غذایی از دانشگاه تبریز
محمدرضــا تابنــده در رشــته بیوشــیمی بالینــی از دانشــگاه شــهید
چمــران اهــواز
فرزانه فرخفر در رشته گرافیک و ارتباط تصویری از دانشگاه نیشابور
تقی پور نامداریان در رشته زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرضا شفیعی کدکنی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه
تهران
پیام حنفیزاده در رشته مدیریت صنایع از دانشگاه عالمه طباطبایی
جمشید آقایی در رشته برق _ قدرت از دانشگاه صنعتی شیراز

علیاکبر زینت یزاده لرستانی
در رشته مهندسی محیط
زیست از دانشگاه رازی
سعید بالالیی در رشته
شیمی از دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی
رضا عسگری در رشته فیزیک از
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
محمد تاتار در رشته ژئوفیزیک از پژوهشگاه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
سید غالمرضا موسوی در رشته بهداشت محیط از
دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا جعفری در رشته داروسازی فارماسیوتیگس از دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
فرشاد فرزادفر در رشته اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
علی منتظری در رشته اپیدمیولوژی از پژوهشکده علوم بهداشت جهاد
دانشگاهی
فناوران برتر کشوری
محمد دورعلی از دانشگاه تربیت مدرس
افشین قنبرزاده از دانشگاه شهید چمران اهواز
علیاصغـر جعفـری از مرکـز رشـد سـازمان پژوهشهـای علمـی و
صنعتـی ایـران
محمد رضا هاتف از پارک علم و فناوری خراسان رضوی
محمدحسین طیب پور از پارک علم و فناوری یزد
سید مهدی موسوی از مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
• دولت به سرمایهگذاری زیرساخت پژوهش ورود کند
دکتـر سـتاری ،معـاون علمی و فنـاوری رییسجمهور طی سـخنانی در
ایـن مراسـم بـا بیـان اینکـه اگر میخواهیم به سـمت دانشـگاه نسـل
چهـارم حرکـت کنیـم ،نمیتـوان دور دانشـگاهها را دیـوار کشـید و یـا
آموزشهایـی ارائـه دهیـم کـه بـه درد کارآفرینـی نمیخـورد ،گفـت:
اگـر تلاش میکنیـم کـه از پژوهـش محصـول خـارج شـود ،بایـد بخش
خصوصـی سـرمایهگذاری کند.
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وی با اشاره به برگزاری جلسهای در سال  ۱۳۹۱در شورای پژوهشی
دانشگاه صنعتی شریف ،گفت :در آن زمان اگر عضو هیات علمی از
بیرون قراردادی را پذیرش میکرد ،از وظیفه خود عدول کرده بود و
این جو در اکوسیستم فناوری آن زمان حاکم بوده است.
ستاری با بیان اینکه ما با پول مردم درس خواندیم تا مشکالت کشور
را حل کنیم ،اظهار کرد :ما در چنین شرایطی که یک فرصت استثنایی
است ،باید خودمان را نشان دهیم.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور پایه بودجه کشور را بر سه حوزه
دفاعی ،بهداشت و آموزش دانست ،خاطر نشان کرد :تاکنون کشور
در تاریخ خود به این میزان که در حوزه آموزش
و پژوهش هزینه کرده است ،بودجهای
اختصاص نداده بود.
ستاری با تاکید بر ضرورت
مشارکت بخش خصوصی در
تولید محصوالت فناورانه،
یادآور شد :اگر
میخواهیم از
فعالیتهای

پژوهشی محصول خارج شود ،باید بخش خصوصی سرمایهگذاری کند.
دولت تنها میتواند در زیرساخت پژوهش وارد شود.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور ،وظیفه نهادهای آموزشی کشور
را تربیت نسلی دانست که قادر به رفع مشکالت کشور باشند و یادآور
شد :ما هرگز تصور نمیکردیم که روزی قادر باشیم که تجهیزات
آزمایشگاهی با قیمت  ۱۰میلیارد تومان را در داخل کشور بسازیم.
مردم به این اکوسیستم نوآوری که عمدتا فعاالن آن جوانان کمتر از
 ۳۰سال هستند ،اعتماد دارند.
ستاری با تاکید بر اینکه جهتگیری دانشگاهها به خوبی تغییر کرده
است ،اظهار کرد :رویکرد فعاالن عرصه فناوری در این راستا است
که اقتصاد مبتنی بر رانت پول نفت ،واردات کاال ،صادرات نفت
خام را تغییر دهد و در این راستا در پنج تا  ۶سال اخیر وزیر علوم
همکاریهای زیادی با ما داشته است.
وی خاطر نشان کرد :ما اگر دربار ه نسل چهارم دانشگاه صحبت میکنیم،
نمیتوانیم به دور از دانشگاهها دیوار بکشیم و یا آموزشهایی ارائه
دهیم که به درد کارآفرینی نمیخورد.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور با اشاره به تشکیل شش هزار
استارتاپ و  ۴۷۰۰شرکت دانشبنیان ،خاطر نشان کرد :این اقدامات
جبهه مبارزه با اقتصاد نفتی است که بیش از  ۱۰۰سال بر کشور حاکم
بوده است و پسندیدن جنس خارجی نشاندهنده ترویج فرهنگ
اقتصاد نفتی است.
• وزیر علوم" :اقتصاد دانشبنیان" گفتمان غالب حوزه فناوری کشور
شده است
منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری هم با بیان اینکه کشور
در حوزه پژوهش و فناوری جوان است ،گفت :شرکتهای دانشبنیان
و محققان برای شکوفاسازی ایدههای خود نیازمند حمایت هستند که
این حمایتها ضرورتا مادی نیست ،بلکه با تنظیم قوانین و مقررات
میتوانیم موانع را از پیش پای این شرکتها برداریم.
وی برگزاری بیستمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری را تشکر و
قدردانی از زحمات محققانی دانست که سالیان گذشته در حوزه علم
و فناوری فعالیت کردهاند.
غالمی ادامه داد :پژوهش و فناوری در کشور ما تاریخچه طوالنی
ندارد ،ولی دستاوردهای ارزشمندی را داشته است.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد :اگر حرکت جدی به
سمت توسعه تحصیالت تکمیلی را یکی از گامهای توسعه دانشگاهها
بدانیم ،این حرکت از اواسط دهه  ۷۰آغاز شده است.
غالمی با اشاره به جایگاه علمی کشور ،تاکید کرد :دستیابی به چنین
جایگاه علمی در کشور در شرایطی حاصل شده که رقابتهای جدی
در حال انجام است ،لذا دستاوردهای حوزه فناوری جز با عشق و
صرف انرژی از سوی محققان محقق نشده است.
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وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به جایگاه محققان کشور
در مراکز علمی دنیا ،یادآور شد :همواره این سوال مطرح است که
دستاوردهای علمی تولید شده در دانشگاهها چه مقدار برای حل
مشکالت کشور موثر بودهاند .ما در این حوزه خیلی جوان هستیم؛
چرا که ما از دهه  ۸۰یعنی در کمتر از  ۲۰سال در حوزه فناوری به
طور جدی وارد شدهایم و در کنار آن ،پارکهای علم و فناوری را
توسعه دادهایم و آثار این اقدامات به تدریج در حال ظاهر شدن
است ،به گونهای که شاهد هستیم که توسعه اقتصاد دانشبنیان بخش
مهمی از گفتمان کشور است.
وی با تاکید بر ضرورت رفع موانع برای محققان و شرکتهای
دانشبنیان ،ادامه داد :محققان و شرکتهای جوان دانشبنیان و
استارتاپها برای شکوفایی ایدههای خود نیازمند حمایت هستند و
این حمایتها ضرورتا از جنس مادی نیست ،بلکه گاهی تنظیم قوانین
و مقررات بیش از پیش میتواند راهگشای فعالیت شرکتها باشد.
غالمی ،شرایط فعلی را فرصت مناسبی برای شرکتهای دانشبنیان
دانست و اظهار کرد :اعمال تحریمهای ناعادالنه به جامعه شرایطی را
ایجاد کرده است ،ولی باید توجه کنیم که اگر میخواهیم دوباره تحت
فشار قرار نگیریم ،الزم است تا به توان داخلی تکیه کنیم و این پایه
باید استحکام یابد و فراموش نکنیم که اگر رونقی صورت میگیرد ،باید
برای حفظ آن مراقبت کنیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری حمایت از فناوریهای ساخت داخل را
بر اساس یک حمایت برنامهریزیشده دانست و گفت :از سوی دیگر
باید این فناوران را به بازارهای جهانی متصل کنیم و در حال حاضر
نیز تعدادی از شرکتهای دانشبنیان در بازارهای جهانی حضور جدی
دارند و باید تا زمانی که کشور به عنوان یک کشور صاحب فناور
مطرح شود ،از محققان حمایت کنیم.
• حضور  ۴۲دانشگاه و  ۲۵شرکت دانشبنیان در نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش و فناوری
دکتر مسعود برومند ،معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری با بیان اینکه در نمایشگاه عرضه دستاوردها از  ۸۹تفاهمنامه،
 ۱۰تفاهمنامه به قرارداد تبدیل شدند ،گفت :در نمایشگاه سال جاری
 ۴۲دانشگاه ۲۴ ،پژوهشگاه و  ۲۵شرکت دانشبنیان محصوالت خود
را عرضه میکنند.
وی با اشاره به برگزاری چهار رویداد در این مراسم اظهار کرد :بیستمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ،نمایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ایران ساخت ،بیستمین مراسم تجلیل از پژوهشگران و
فناوران برتر و نمایشگاه کتاب دانشگاهی به صورت هم زمان برگزار
میشود.
وی هدف از برگزاری این رویداد را توسعه پژوهش و فناوری ،معرفی
توانمندیهای پژوهشی و ایجاد انگیزه در فناوران دانست و خاطر
نشان کرد :فرآیند انتخاب پژوهشگران برگزیده از مهر ماه آغاز شد
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و از سوی دانشگاهها ،پژوهشگاهها ومراکز تحقیقاتی افراد منتخب
معرفی شدند.
برومنـد بـا بیـان ایـن کـه در ایـن فرآینـد  ۳۶۳کاندیـدا معرفی شـدند،
خاطـر نشـان کـرد :پژوهشـگران برتـر بـر اسـاس شـاخصهای نقـش
موثـر در انتشـارات علمـی ،نقـش پژوهشـگر در ارتبـاط بـا صنعـت و
جامعـه ،نقـش پژوهشـگر در توجه به رفع مشـکالت کشـور و فناورانه
بـر اسـاس شـاخصهای نقـش طـرح در حـل مشـکالت ،نقـش فنـاوران
در اشـتغال ،میـزان فـروش و سـطح آمادگـی فنـاوری بـوده اسـت.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خاطر نشان
کرد :بر اساس رای هیات داوران از میان افراد منتخب  ۱۷پژوهشگر و
 ۶فناور انتخاب شدند که در حوزههای علوم انسانی و هنر ،کشاورزی
و منابع طبیعی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی و پزشکی بودهاند.
برومنـد بـا اشـاره بـه برگـزاری نمایشـگاه عرضـه و تفاضا در سـال ،۹۷
خاطـر نشـان کـرد :پس از پایـان این نمایشـگاه فعالیتهای مهمی در
دبیرخانـه شـورای عتـف و دفتر فنـاوری وزارت علوم بـه منظور تبدیل
تفاهمنامـه بـه قرارداد انجام شـد.
وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته  ۸۹تفاهمنامه با انجام ۴۲۰
میلیارد تومان منعقد شد ،ادامه داد :از این تعداد  ۱۹قرارداد قطعی
شدند و  ۸تفاهمنامه دیگر نیز به زودی تبدیل به قرارداد میشوند.
معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،خاطـر
نشـان کرد :در سـال  ،98نیز در نمایشـگاه  ۴۲دانشگاه ۲۴ ،پژوهشگاه،
 ۲۵شـرکت دانشبنیـان و  ۳۴پـارک علـم و فنـاوری توانمندیهای خود
را عرضـه میکنند.
وی ادامـه داد :تعـداد فناوریهـای عرضـه شـده در نمایشـگاه امسـال
 ۱۰درصـد نسـبت به نمایشـگاه سـال گذشـته افزایـش دارد.
• رونمایی از  10محصول شرکت های دانش بنیان
در حاشـیه هفتمیـن نمایشـگاه تجهیـزات و مـواد آزمایشـگاهی ۱۰
محصـول تولید شـده از سـوی شـرکتهای دانشبنیان حـوزه تجهیزات
و مـواد آزمایشـگاهی رونمایی شـدند.
محصوالت رونمایی شده به شرح زیر است:
سیستم پیکسنج گامای زیرآبی در محل مدل ۲۱۱۶
میکروسکوپ الکترونیکی عبوری
شبیهساز پل فرماندهی کشور
چاپگر سهبعدی زیستی
شبیهساز ماهوارههای مکعبی
تشخیص مارجین سرطانی
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی آموزشی
میکرومانیپالتور
دستگاه اندازهگیری سطح ویژه و توزیع حفرات به روش BET & BJ
میکرواسپکتروفتومتر کاربردی در آنالیز دقیق مواد
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• در آیین تقدیر از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی عضو
هیات علمی پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر برگزیده ملی تقدیر شد
در مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از
برگزیــدگان علمــی و اثرگــذار بخــش کشــاورزی کــه بــا حضــور مهندس
عبــاس کشــاورز سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی برگــزار شــد از
دکتــر مریــم هاشــمی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه عنــوان پژوهشــگر برگزیــده ملــی تقدیــر شــد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در
ایـن مراسـم کـه علاوه بـر سرپرسـت وزارتخانه ،دکتـر کاظم خـاوازی،
معـاون وزیـر و رییس سـازمان تحقیقـات ،آموزش و ترویج کشـاورزی،
مهنـدس طهماسـبی معـاون وزیر در امـور باغبانی ،دکتـر خونمیرزایی
معـاون وزیر و رییس سـازمان شـیالت ایـران ،مهنـدس درگاهی رییس
سـازمان حفـظ نباتـات و دکتـر زاهـدی رییـس کمیسـیون آمـوزش و
تحقیقـات مجلـس شـورای اسلامی نیـز در آن حضور داشـتند
از  32منتخـب هفتـه پژوهـش و فناوری سـال ،98در بخش پژوهشـگر
برتـر ملـی ،پژوهشـگران برترمـرز علـم ،پژوهشـگران برتـر یافتهمحور،
پژوهشـگران برتـر فنـاور محـور ،پژوهشـگر -مروجـان ارشـد برتـر،
رییسـان آزمایشـگاه و ایسـتگاههای تحقیقاتـی برتـر ،حامیـان پژوهش
و فنـاوری ،پیشکسـوتان تحقیقـات کشـاورزی ،ایدهپـردازان منتخـب
جشـنواره ایدههـای برتـر بخـش کشـاورزی ،رییسـان برتـر موسسـه و
مرکـز تحقیقاتـی منتخـب بـا اهـدای لـوح یادبـود تجلیل شـد.
در این مراسـم همچنین  10دسـتاورد برتر پژوهشی سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشـاورزی معرفی و از مجریان آنها تقدیر شـد.
دکتــر مریــم هاشــمی ،دانشــیار و مدیــر بخــش تحقیقــات
بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در
مراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش و فنــاوری و تقدیــر از برگزیــدگان
علمــی و اثرگــذار بخــش کشــاورزی تقدیــر شــد ،دانــش آموختــه
دکتــری دانشــگاه ته ـران اســت و از ســال  1384در بخــش تحقیقــات
بیوتکنولــوژی میکروبــی پژوهشــگاه در زمینــه مهندســی فرآیندهــای
زیســتی تولیــد فراوردههــای میکروبــی  ،جداســازی ،تعییــن ویژگیهــا
و بهینهســازی تولیــد متابولیتهــای میکروبــی و تولیــد محصــوالت
بــا ارزش افــزوده از پســماندهای کشــاورزی و صنایــع غذایــی در
ســامانههای مختلــف تخمیــری فعالیــت دارد.
تولیــد انــواع آنزیمهــا ،الیگوســاکاریدها ،پپتیدهــای زیســت فعــال
و رنگدانههــا و بهرهبــرداری از نانوفنــاوری در صنایــع غذایــی بــا
هــدف کاهــش ضایعــات پــس از برداشــت محصــوالت کشــاورزی از
جملــه زمینههــا و دســتاوردهای تحقیقاتــی دکتــر هاشــمی اســت.
حجــت االســام ســعیدیان ،نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان طــی
ســخنانی در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن پیرامــون ارزش
علمآمــوزی بیــان داشــت :از دیــدگاه معــارف اســامی و بــا اســتناد بــر
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آیــات قــرآن کریــم ،ارزش و اهمیــت علــم آمــوزی تــا بــدان جاســت
کــه بعثــت پیامبــر اســام بــا دعــوت بــه خوانــدن و کســب معرفــت
آغــاز شــده اســت و بارهــا در قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه ضــرورت
انجــام تحقیــق در کلیــه امــور بــر عالــی بــودن مقــام عالمــان نــزد
خــدای تبــارک و تعالــی تاکیــد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت تجلیــل از پیشکســوتان رشــتههای علمــی،
جدیــت در امــر تحقیــق و پژوهــش را از ویژگیهــای بــارز مجموعــه
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی دانســت و بیــان
داشــت :تجلیــل از اســتادان پیشکســوت و نقــد نظریــات آنــان همـراه
بــا تواضــع و ادب ،انجــام تحقیــق بــا انگیزههــای الهــی و رعایــت اصــل
امانتــداری در ارائــه نتایــج میتوانــد پژوهشــگر را در خلــق یــک اثــر
علمــی مانــدگار کــه همــه مــردم از آن منتفــع شــوند موفــق بــدارد.
مهنـدس عبـاس کشـاورز ،سرپرسـت وزارت جهـاد کشـاورزی هـم بـا
اشـاره بـه ضـرورت اجـرای تحقیقـات کشـاورزی در خدمـت تقویـت
تولیـد داخلـی بیـان داشـت :رویکـرد اصلـی وزارت جهـاد کشـاورزی،
تقویـت تولیـد داخلی اسـت و باید تمامـی اعضای خانواده کشـاورزی
بـه خصـوص بخـش تحقیقـات بـه ایـن رویکـرد توجـه داشـته باشـند.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع خودکفایــی در تامیــن غــذای مــردم
در شـرایط کنونــی کشــور تحقیقــات را نگیــن توســعه کشــور توصیــف
کــرد و افــزود :کشــور در ش ـرایط تحریــم و فشــار خارجــی و جنــگ
اقتصــادی جــدی اســت و بـرای حفــظ امنیــت غذایــی جامعــه در ایــن
شـرایط خــاص کشــور بایــد تــاش و همــت مضاعــف کنیــم.
سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی رســالت محققــان را در خدمــت
رفــع مشــکالت تولیــدی کشــاورزان و بهرهبــرداران مهــم دانســت
و اظهــار کــرد :بخــش ســبزی و صیفــی از جملــه قســمتهای
اشــتغالزای بخــش کشــاورزی اســت کــه الزم اســت آســیب پذیــری
تولیــد در ایــن بخــش بــا تامیــن بــذر محصــوالت مختلــف کشــاورزی
از محــل تحقیقــات رفــع شــود و بــا جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی
وابســتگی را کاهــش بدهیــم.
کشــاورز ضــرورت اتخــاذ جامــع نگــری در رویکــرد مدیریتــی بخــش
کشــاورزی را یــادآور شــد و تصریــح کــرد :در بخــش کشــاورزی و
رویکــرد کاهــش وابســتگیها حتمــا بایــد بــه مســایل فرآینــدی نــگاه
کنیــم چراکــه مباحــث تحقیقاتــی ،آموزشــی ،ترویجــی ،بازاریابــی و
مجموعــه فرآینــدی اســت کــه بایــد باهــم دیــده شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت بهرهمنــدی از ظرفیــت هــای پژوهشــی
ســایر دســتگاهها از جملــه وزارت علــوم و معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری خاطــر نشــان ســاخت :تجربــه جهانــی نشــان داده
اســت ،بــروز خالقیتهــا ،نوآوریهــا و اختراعــات راهگشــا عمدتــا
در ش ـرایط ســخت و محدودیتهــا بدســت میآیــد و الزم اســت در
ش ـرایط حســاس کنونــی کــه کشــور در تحریمهــای بیســابقه ق ـرار
گرفتــه اســت بـرای ارتقــا بخــش کشــاورزی و تبدیــل ایــن محدودیــت
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بــه فرصــت بــا تکیــه بــه ظرفیتهــای درونــی تــاش کنیــم.
کشــاورز وضعیــت تولیــد در بخــش کشــاورزی را در حــال حاضــر
مطلــوب قلمــداد کــرد و اظهــار داشــت :در دو ســال گذشــته رشــد
اقتصــادی بخــش کشــاورزی اقتصــاد کشــور را نجــات داد؛ لــذا الزم
اســت هــر تصمیمــی کــه ب ـرای بخــش کشــاورزی میگیریــد مراقــب
کســب و کار کشــاورزان باشــید و محافظــت از منابــع طبیعــی کشــور
و توجــه بــه بــازار را در دســتور کار داشــته باشــید و در همــه مــوارد
تامیــن امنیــت غذایــی را در اولویــت ق ـرار دهیــد.
دکتــر کاظــم خــاوازی ،معــاون وزیــر و رییــس ســازمان تحقیقــات،
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی هــم بــا اشــاره بــه شــعار ســال،98
وزارت جهــاد کشــاورزی در هفتــه پژوهــش کــه "پژوهــش و فـنآوری
پیامدمحــور ،ضامــن رونــق تولیــد و امنیــت غذایــی" اســت ،اظهــار
داشــت :تحقیقــات تقاضامحــور پیــش نیــاز پژوهــش و فنــاوری
پیامدمحــور اســت و بایــد ســعی کنیــم در ایــن راســتا پیــش برویــم.
وی از شــیوهای نویــن بــر مبنــای مشــارکت ذینفعــان در معرفــی
دســتاوردهای برتــر هفتــه پژوهــش ســال  ،98ایــن ســازمان خبــر داد
و افــزود :نهادینهســازی تحقیقــات تقاضامحــور بــا تکیــه بــر ارتقــای
مشــارکت ذینفعــان از رویکردهــای مهــم پژوهشــی ســازمان اســت؛
بــر ایــن اســاس معاونــت پژوهــش و فنــاوری ســازمان بــا ابتــکار عمــل
در تغییــر شــیوه ســنتی ســابق ،امســال معرفــی دســتاوردهای برتــر
پژوهشــی ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی را ترتیــب
اثــر دادن آراء نمایندگانــی از بخشهــای خصوصــی ،دانشــگاهیان و
معاونتهــای اجرایــی وزارت جهادکشــاورزی و بهرهمنــدی حداکثــری
از مشــارکت ذینفعــان بــه شایســتگی انجــام داد.
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خــاوازی اصــل پیامدمحــوری در انتخــاب برگزیــدگان هفتــه پژوهــش
ســال  ،98را مــورد توجــه قــرار داد و گفــت :در ســال جــاری،
پژوهشــگران برگزیــده هفتــه پژوهــش از بیــن محققانــی کــه فاقــد
پســت مدیریتــی (تــا ســطح معــاون موسســه یــا مدیــر کل ســتادی)
هســتند ،انتخــاب شــدند .در واقــع ایــن پژوهشــگران ،منتخبــان در
ســطح ســازمان هســتند و روش ســابق کــه بــه صــورت اختصــاص
ســهمیه بــه هــر موسســه و مرکــز بــرای انتخــاب پژوهشــگر برتــر
عمــل میشــد کنــار گذاشــته شــد.
وی برگــزاری جشــنواره ایدههــای برتربخــش کشــاورزی را از دیگــر
اقدامهــای ایــن ســازمان در راســتای جلــب مشــارکت بخــش
خصوصــی اعــام داشــت و افــزود :همزمــان بــا انتشــار فراخــوان
ایدههــای برتــر کشــاورزی در خردادمــاه ســال 630 ،،98ایــده بــه
دبیرخانــه جشــنواره ایــده ارســال شــد کــه پــس از بررسـیهای اولیــه
 297ایــده بــه مرحلــه داوری دقیــق راه یافــت و در ایــن مرحلــه
ایدههــا از نظــر علمــی -فنــی ،اقتصــادی و کاربــردی بــودن مــورد
ارزیابــی ق ـرار گرفــت و نهایتــا  26ایــده برگزیــده شــده  ،بــه کارگاه
توانمندســازی راه یافــت .صاحبــان ایــن ایدههــا طــی دو مــاه بــا
مدلهــای مختلــف کســب و کار آشــنا شــدند و در نهایــت  10ایــده
برتــر ،پــس از ارائــه آموزشهــای تخصصــی مدلهــای کســب و کار،
توســط بنگاههــای اقتصــادی و صاحبــان ســرمایه بــرای پیگیــری و
ســرمایهگذاری انتخــاب شــدند.
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ارایه دستاوردهای قابل تجاری سازی پژوهشگاه به رشکتهای
دانش بنیان همزمان با هفته پژوهش صورت گرفت
نشســت معرفــی دســتاوردها و محصــوالت قابــل
تجاریســازی بخــش نانوفنــاوری پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا حضــور
مدیـران عامــل و نماینــدگان تعــدادی
از شــرکتهای دانــش بنیــان
عالقمنــد بــه همــکاری در ایــن
حــوزه در محــل پژوهشــگاه
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در ایــن
نشســت که روز
بیســت و
چهار

آذرماه
 ،98بــا حضــور
قائممقــام فنــاوری و
رییــس اداره تجاریســازی
پژوهشــگاه و رییــس و اعضــای
هیــأت علمــی بخــش نانوفنــاوری
پژوهشــگاه برگــزار شــد نماینــدگان
دانشبنیــان رشــد کویــر رفســنجان ،زریــن
شرکتهای
مهــد فیــدار ،نواندیشــان ســبز البــرز و کانســار خــزر ضمــن آشــنایی
بــا فعالیتهــای بخــش نانوفنــاوری پژوهشــگاه و پروژههــای
آمــاده انتقــال بــه بخــش خصوصــی از دیگــر بخشهــای تحقیقاتــی
پژوهشــگاه نیــز بازدیــد کــرده و از نزدیــک در جریــان فعالیتهــا و
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دســتاوردهای پژوهشــی بخشهــای مختلــف قــرار گرفتنــد.
دکتــر لیــا مامنــی ،رییــس و دکتــر الهــه معتمــدی ،عضــو
هیــات علمــی بخــش تحقیقــات نانوفنــاوری پژوهشــگاه طــی
ســخنانی در ایــن نشســت بــه تبییــن رونــد اجــرا و دســتاوردهای
طرحهــای تولیــد نانــو ســموم و نانوکودهــای ریزمغــذی و
کودهــای آهســته رهــش و مزایــای ایــن محصــوالت پرداختنــد
کــه بــا اســتقبال نماینــدگان شــرکتهای دانشبنیــان حاضــر در
نشســت مواجــه شــد.
دکتــر مامنــی بــا اشــاره بــه طــرح تولیــد نانــو آفتکــش
گفــت :ایــن طــرح ســه ســاله اوایــل امســال بــه پایــان رســیده
و در حــال حاضــر در مرحلــه ارزیابــی در گلخانههــای تجــاری
اســت کــه قصــد داریــم بــا همــکاری بخــش خصوصــی متقاضــی
ایــن فنــاوری ایــن ارزیابیهــا را انجــام دهیــم .عملکــرد نانــو
آفتکــش تولیــدی در مقابلــه بــا ســفیدبالکها در گیاهانــی
مثــل توتــون و خیــار بررســی شــده کــه حاکــی از چســبندگی
کافــی ایــن نانــو آفتکــش روی برگهــا هــم بــوده اســت.
دکتــر معتمــدی هــم بــا اشــاره بــه چالــش هدررفــت کودهــا کــه
محققــان را بــه ارائــه کودهــای آهســته رهــش بــا اســتفاده از
نانوپوشــشها ســوق داده اظهــار داشــت :فرموالســیونهای تجــاری
کودهــای نیتــروژن آهســته رهــش  /رهایــش کنترلشــده شــامل کــود
اوره بــا پوشــش گوگــردی ،پلیمــر  -گوگــرد و پلیمــری اســت.
وی تصریــح کــرد :کــود اوره بــا پوشــش گوگــردی بــه رغــم
مزایایــی چــون هزینــه پاییــن ،پوشــش تــک الیــه ،رهایــش کنــد
ولــی بــدون کنتــرل بــا معایبــی چــون حساســیت بــه حــرارت
و نــور ،تنــش مکانیکــی ،جابهجایــی سخت،وابســتگی بــه
خصوصیــات خــاک و آببنــدی ضعیــف مواجــه اســت .از طــرف
دیگــر ،کــود اوره بــا پوشــش پلیمــر -گوگــرد هــم ضمــن داشــتن
مزایایــی مثــل پوشــش دالیــل بــا رهایــش آهســته و تحــت
کنتــرل ،آببنــدی مناســب ،حساســیت کــم بــه نــور و حــرارت،
مقاومــت مکانیکــی مناســب ،معایبــی چــون مکانیســم پیچیــده،
فراینــد طوالنــی و نســبتا گــران و تــا حــدودی وابســتگی بــه
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خصوصیــات خــاک دارد.
عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
دربــاره مزایــا و معایــب کــود اوره بــا پوشــش پلیمــری گفــت:
مزیــت اصلــی ایــن نــوع کودهــا ،پوشــش تــک الیــه ،هیدروفــوب
بــودن ،مکانیســم ســاده ،حساســیت کــم بــه خصوصیــات خــاک
و رهایــش کامــا کنتــرل شــده و معایــب آن گرانــی زیــاد و غیــر
قابــل تجزیــه و ســمی و آلود هکننــده بــودن اغلــب آنهاســت .وی
خاطرنشــان کــرد :قیمــت بــاال ،اســتفاده از حال لهــای گــران و
ســمی ،زیســت تخریــب ناپذیــری ،اســتفاده از پیــش ماد ههــای
گــران و ســمی و مراحــل پیچیــده و طوالنــی ســنتز مهمتریــن
چالشهــای کودهــای آهســته رهــش تجــاری اســت کــه بــا
اســتفاده از نانوپوش ـشها میتــوان ایــن چالشهــا را برطــرف کــرد.
مزیــت کودهــای آهســته رهــش بــا رویکــرد نانــو ،اســتفاده از پلیمــر
طبیعــی بــه عنــوان یــک منبــع ارزان قیمــت ،اســتفاده از نانــوذرات
بــه منظــور افزایــش عملکــرد پوشــش پلیمــری ،اســتفاده از آب بــه
عنــوان حــال و اســتفاده از یــک واکنــش تــک مرحل ـهای بــا قابلیــت
تولیــد در مقیــاس باالســت.
عضوهیــات علمــی بخــش نانوفنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاروزی در ادامــه بــا تشــریح فرموالســیون کودهــای آهســته رهــش
تولیــد شــده در بخــش کــه حــاوی پوشـشهای نانوکامپوزیــت بــر پایــه
پلیمــر زیســتی هســتند دربــاره مزیــت کاربــرد نانوکامپوزیتهــای
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هیــدروژل بــر پایــه پلیمرهــای طبیعــی بــر پلیمرهــای هیــدروژل
ســنتزی بــر پایــه مشــتقات نفتــی گفــت :هزینــه تولیــد پاییــن ،در
دســترس بــودن و فراوانــی ،تجدیدپذیــری ،ســازگاری بــا محیــط
زیســت ،عــدم ســمیت و توســعه کشــاورزی پایــدار از مهمتریــن
مزایــای اســتفاده از پلیمرهــای طبیعــی اســت.
دکتــر پژمــان آزادی ،قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه و دکتــر 
دکتــر مریــم جعفرخانــی  ،رییــس اداره بازاریابــی و تجاریســازی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی هــم توضیحاتــی در خصــوص
نحــوه همــکاری پژوهشــگاه بــا شــرکتهای دانــش بنیــان و ش ـرایط
واگــذاری فناوریهــا بــه بخــش خصوصــی ارائــه دادنــد.
بــه گفتــه دکتــر آزادی ،پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــن
آمادگــی را دارد کــه عــاوه بــر انتقــال فنــاوری بــه عنــوان واحــد
تحقیــق و توســعه شــرکتهای خصوصــی عالقمنــد نیــز بــا آنهــا
همــکاری داشــته باشــد.
در ادامــه ،نماینــدگان شــرکتهای دانــش بنیــان بــا معرفــی بخشــی از
ظرفیتهــا و نیازهــای پژوهشــی خــود پیشــنهادهایی را ب ـرای انجــام
همکاریهــای مشــترک تحقیقاتــی و فنــاوری مطــرح کردنــد.
در پایــان نشســت ،مقــرر شــد ،پیــش نویــس قراردادهــای همــکاری
پژوهشــگاه بــا دو شــرکت دانــش بنیــان عالقمنــد بــا همفکــری طرفین
تهیــه و طــی نشس ـتهای بعــدی نهایــی شــود
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 7طرح کالن تحقیقاتی(مگاپروژه) سازمان تحقیقات آموزش و
ترویج کشاورزی به طور رسمی آغاز به کار کرد
با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان  ،دکتر محمودی
م عاون توسعه منابع و مدیریت ،دکتر بازرگان معاون پژوهش و
ف ناوری ،دکتر مویدی معاون سازمان و رییس موسسه آموزش
و ترویج کشاورزی ضمن انتصاب مدیران طرحهای کالن
ت حقیقاتی(مگاپروژه) سازمان ،چهارم دیماه ،98هفت
ط رح کالن تحقیقاتی(مگاپروژه) سازمان به طور
رسمی آغاز به کار کرد.
دکتر خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان
ضمن اشاره به ضرورت اجرای تحقیقات
د ر پاسخ به رفع چالشهای کالن
بخش کشاورزی بیان داشت :طراحی
م گاپروژه یا طرحهای کالن تحقیقاتی
باهدف خدمت به رفع مشکالت بهرهبرداران و
ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی شکل گرفته است که
الزم است معاونت پژوهش و فناوری سازمان با تعریف
شاخصهای عمومی و اختصاصی مگاپروژه و برنامهریزی برای
اجرای موفق این رویکرد نوین پژوهشی اقدام نماید.
دکتر بازرگان معاون پژوهش و فناوری سازمان هدف از این نشست را آغاز به
کار رسمی هفت مگا پروژه سازمان اعالم داشت و افزود :پیرو تاکیدات رئیس
محترم سازمان مبنی بر انسجام بخشی به پروژههای تحقیقاتی و هدفمند سازی
اجرای تحقیقات در خدمت به رفع چالشهای بخش اجرا  ،رویکرد تدوین
و ابالغ پروژههای تحقیقاتی به منظور عملیاتی کردن ارائه راهکار به مسائل
مشخص بخش تولید در قالب طرح کالن( بهعنوان مگاپروژه) تعریف میشود.
وی با اشاره به وظایف و اختیارات مدیران طرح های کالن پژوهشی سازمان
افزود ،عناوین هفت مگاپروژهای که امروز به طور رسمی آغاز به کار میکند
عبارت است از:
• استفاده از سایبان در جلوگیری از خسارتهای تنشهای محیطی
• پایش سالمت محصوالت کشاورزی
• ارتقاء بهرهوری در زنجیره تولید تا عرضه زعفران
• ارتقاء خود اتکایی در تولید علوفه و خوراک دام و طیور
• توسعه کشت نشایی محصوالت زراعی
• ارتقاء بهرهوری تولید لوبیا
• پروبیوتیکها در بخش کشاورزی
که هر کدام از این طرحهای کالن در پاسخ به یک مساله مشخص بخش اجرا
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هدایت و مدیریت میشود .همچنین دکتر مریم هاشمی عضو هیات علمی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مجری طرح برنامه جامع پروبیوتیکها در
بخش کشاورزی میباشد.
دکتر بازرگان با ارائه تعریفی از مگاپروژه یا طرح کالن در بیان اهداف
مورد انتظار از پیادهسازی این رویکرد نوین پژوهشی بیان داشت :آنچه
در تعریف طرح کالن باید مورد توجه قرار گیرد محتوا است و نه اندازه
طرح که قطعا باید در پاسخ به یک مسئله اجرایی کشور شکل بگیرد و
پیشبینی میشود با برنامهریزیهای صورت گرفته در این رویکرد ،حدود
 ۹۰درصد پروژهها و طرحهای تحقیقاتی سازمان به صورت هدفمند در
قالب مگاپروژهها هدایت شود.
وی هدف دیگر از اجرای مگاپروژههای تحقیقاتی را برقراری اتصال بین
هدف پژوهشگر و هدف بهرهبردار دانست و یادآور شد :در نظامهای نوین
دانش و نوآوری دنیا  ،ساختارهای تحقیقاتی دولت محور شکسته شده است
و ذینفعان در پژوهش های کشاورزی به رسمیت شناخته میشوند که در
اجرای مگاپروژههای تحقیقاتی سازمان علی رغم درنظر گرفتن این وجه مهم در
تعریف سوالهای پژوهشی از مشارکت نمایندگانی از بخش دانشگاهی کشور،
ترویج  ،اجرا و در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و اقتصادی پروژههای تعریف شده
بهرهمند خواهیم شد.
دکتر مویدی معاون سازمان و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ضمن
اعالم آمادگی در حمایت از اجرای مگاپروژههای تحقیقاتی در بخش ترویج بیان
داشت :تمامی امکانات بخش ترویج به لحاظ سختافزاری و نرمافزاری در
جهت پیشبرد اهداف اجرای طرحهای کالن آماده خدمترسانی است ضمن
آن که برنامهریزیهای آموزشی از جمله آموزش بهرهبرداران به صورت متمرکز
بر مبنای این طرح و انتقال یافتههای آن انجام خواهد شد.
دکتر پورداد مدیرکل دفتر امور پژوهشی ضمن قرائت وظایف مدیران منصوب
شده در هفت پروژه کالن سازمان بیان داشت :سابقه اجرای مگاپروژهها در
موسسههای بینالمللی صاحب نامی مثل ایکاردا  ،سیمیت و ایری به دو دهه
قبل بر میگردد و در حال حاضر کار تیمی در اجرای تحقیقات جایگزین موسسه
محوری شده است ضمن آن که نتایج ارزنده سهیم نمودن کلیه دستاندرکاران
یک موضوع خاص پژوهشی اعم از ذینفعان در سراسر دنیا مورد توجه است.
در پایان این نشست با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رییس سازمان و
معاونان وی ،احکام انتصاب مجریان مسئول مگاپروژههای تحقیقاتی سازمان
ابالغ شد.
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،کانون پژوهشهای اثربخش ،فناوریهای
ارزشآفرین تازهترین دستاوردها و قراردادهای تحقیقاتی پژوهشگاه از
پوششدهی بذرهای استویا تا تولید برق از زبالههای شهری
بیســت و هفتــم آذرمــاه ،98در تقویــم هفتــه «پژوهــش و فنــاوری»
امســال بــه عنــوان روز «پژوهــش ،فنــاوری و اثربخشــی اجتماعــی»
نامگــذاری شــده اســت.
بــه همیــن بهانــه ،پــای صحبتهــای جمعــی از اعضــای هیــات
علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی نشســتهایم تــا بــه
عنــوان «مشــتی نمونــه خــروار» بــا گوشـهای از دســتاوردهای جدیــد
تحقیقاتــی پژوهشــگاه آشــنا شــویم .پژوهشــگاهی کــه شــعار هفتــه
پژوهــش  ،98یعنــی «پژوهــش اثربخــش ،فنــاوری ارزشآفریــن و
رونــق تولیــد» را سالهاســت کــه ســرلوحه فعالیتهــای خــود قــرار
داده اســت.
در مجــال کوتاهــی کــه ب ـرای تهیــه ایــن مصاحبههــا وجــود داشــت،
دکتــر مــژگان کوثــری ،دکتــر لیــا مامنــی ،دکتــر محمدامیــن حجــازی و
دکتــر حســین قنواتــی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی از تازهتریــن دســتاوردهای پژوهشــی خــود
ســخن گفتهانــد.
• تولیــد و فرموالســیون پروبیوتیــک جدیــد مبتنــی بــر ســویههای
بومــی قــارچ تریکودرمــا
محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه دانــش فنــی تولیــد
و فرموالســیون پروبیوتیــک جدیــد گیاهــی (بیوکنترل/بیوفرتیالیــزر)
مبتنــی بــر ســویههای بومــی قــارچ تریکودرمــا دســت یافتنــد.
دکتــر مــژگان کوثــری ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی و مجــری ایــن طــرح در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در خصــوص اهمیــت ایــن
دســتاورد تحقیقاتــی کــه حاصــل 15ســال پژوهــش مســتمر بــوده
اســت اظهــار داشــت :ســاالنه حــدود  25میلیــون لیتــر انــواع ســموم
شــیمیایی و دو میلیــون تــن کــود شــیمیایی در مــزارع ،گلخانههــا
و باغهــای کشــور مصــرف میشــود کــه ســهم هــر ایرانــی از ایــن
مــواد شــیمیایی بالــغ بــر  330گــرم اســت .بهکارگیــری چنیــن حجــم
عظیمــی از مــواد شــیمیایی تغییــرات قابــل توجهــی در اکوسیســتم
طبیعــی ایجــاد کــرده و تعــادل بیولوژیــک انســانها ،جانــوران،

گیاهــان و میکروارگانیســمها را بــر هــم
م یزنــد.
وی خاطر نشان کرد :کنترل
بیماریهای گیاهی با استفاده
از موجودات زندهای که
توان استقرار و زندگی
در خاک و گیاه را
داشته باشند
و قادر
به

کنترل یا
کاهش عوامل
بیماریزا باشند ,راه
کار مناسبی برای کنترل
بیولوژیک عوامل بیمار یزای
گیاهی است.
مــی تــوان بــا افزایــش فعالیــت
و جمعیــت ایــن موجــودات مفیــد
در خــاک بــا تغییــر خــواص فیزیکــی و
شــیمیایی خــاک ،بــدون ایجــاد اثـرات نامطلــوب
از شــدت و عــوارض بیماریهــای گیاهــی کاســت و
بــر میــزان عملکــرد و کیفیــت محصــوالت افــزود.
دکتـر کوثـری بـا بیـان ایـن کـه قـارچ تریکودرمـا بـا داشـتن خاصیـت
آنتاگونیسـتی شـدید علیـه بسـیاری از قارچهـای بیمـار یزای گیاهی از
موثرتریـن عوامـل کنترل بیولوژیکی محسـوب میشـود اظهار داشـت:
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ایـن قـارچ از جملـه نخسـتین کلنیزاتورهـای خـاک اسـت که علاوه بر
کنتـرل و نابـودی پاتوژنهـا ،سیسـتم ایمنـی گیـاه را تقویـت و افزایش
رشـد و گسـترش سیسـتم ریشـهای گیاه را سـبب میشـود.
وی در خصـوص دانـش فنـی حاصل شـده کـه فرموالسـیون پروبیوتیک
جدیـد گیاهـی مبتنـی بـر سـویههای بومـی قـارچ تریکودرمـا اسـت،
گفـت :تولیـد و فرموالسـیون پروبیوتیـک جدید حاصل 15سـال تحقیق
بـر روی  600جدایـه قـارچ تریکودرمـای بومـی اسـت کـه از مناطـق
مختلـف ایـران گـردآوری شـدهاند .ایـن تحقیقـات شـامل بررسـیهای
مورفولـوژی ،بیوشـیمیایی ،مولکولی ،ژنتیکی ،متازنومی و فرموالسـیون
در سـطح گلخانـه و مزرعـه بوده اسـت.
کوثـری در ادامـه مناسـب بـودن بـرای تولیـد صنعتی ،تحمـل به طیف
وسـیعی از ترکیبـات حیات کـش ( )Biocideو امـکان کاربرد در کنترل
تلفیقـی ،کاهـش  70تـا  100درصـدی بیماریهـای مهـم گیاهـی،
افزایـش  40تـا  100درصـدی عملکـرد در مقایسـه بـا روش سـنتی
کشـاورز  ،افزایـش تـوان تحمـل تنـش خشـکی ،افزایـش حجـم ریشـه
و توسـعه سیسـتم آونـدی گیـاه ،اسـتفاده بهینه از ضایعات کشـاورزی
بـه عنـوان بسـتر کشـت و کاهش تولید پسـاب آلـوده و مخرب محیط
زیسـت را از جملـه دسـتاوردهای ایـن طـرح عنـوان کـرد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه تجاریســازی و واگــذاری دانــش فنــی تولید
و فرموالســیون پروبیوتیــک جدیــد گیاهــی مبتنــی بــر ســویههای
بومــی قــارچ تریکودرمــا تصریــح کــرد :ایــن دانــش فنــی بــا مجــوز
انحصــاری همـراه بــا پرداخــت رویالیتــی بــه بخــش خصوصــی فروخته
شــده و شــرکت خریــدار در اســتانهای مختلــف کشــور تحقیقــات
دقیقــی را در زمینــه اثربخشــی ایــن پروبیوتیــک جدیــد بــر محصوالتی
چــون خیــار ،گوجهفرنگــی ،فلفلدلمــهای ،بادمجــان ،خربــزه ،لوبیــا
و  ...در ســطوح مزرعــهای و گلخانــهای انجــام داده کــه حاکــی از
اثربخشــی بــاالی آن بــوده اســت.
• بــا تــاش محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی صــورت
میگیــرد :ســاخت و راهانــدازی پایلــوت سیســتم هاضــم بیهــوازی
تولیــد بیــوگاز از زبالههــای شــهری
طــرح ســاخت و راهانــدازی پایلــوت سیســتم هاضــم بیهــوازی تولیــد
بیــوگاز از زبالههــای کالن شــهر اصفهــان بــه محققــان پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی محــول شــد.
دکتــر حســین قنواتــی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی و مجــری طــرح در گف ت وگــو بــا روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اظهــار داشــت :ســازمان مدیریت
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پســماند شــهرداری اصفهــان کــه یکــی از شــهرداریهای فعــال در
زمینــه مدیریــت پســماند و تولیــد کمپوســت از زبالــه اســت بــه
منظــور بهینهســازی فراینــد تولیــد کمپوســت بــا کیفیــت و بیبــو و
کاهــش آلودگیهــای زیســت محیطــی کارخانــه بازیافــت در شــرق
اصفهــان درصــدد راهانــدازی سیســتم هاضــم بیهــوازی برآمــده
تــا ضمــن ارتقــای کیفیــت کمپوســت خــود بــرق تولیــدی را نیــز بــه
شــبکه بــرق سراســری وارد کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان
کــه در ایــن راســتا بــا چنــد شــرکت خارجــی از جملــه یــک شــرکتی
آلمانــی نیــز وارد مذاکــره شــده قصــد دارد ابتــدا پایلــوت بومیســازی
شــده سیســتم هاضــم ایــن شــرکت آلمانــی را راهانــدازی کنــد تــا
می ـزان دقیــق بیــوگاز قابــل اســتحصال از مــواد آلــی پســماند شــهر
مشخصشــده و از اقتصــادی بــودن پــروژه مطمئــن شــود .در ایــن
راســتا فراخوانــی در ســطح کشــور انجــام شــده کــه در نهایــت بــا
توجــه بــه تخصــص و تجــارب قابل توجــه مدیریتــی از جملــه مدیریت
کارخانــه تولیــد بیــوگاز از پســماند تهـران و مشــاوره چندیــن کارخانــه
مدیریــت پســماند و نیــز نــگارش مقــاالت متعــدد بینالمللــی و چــاپ
کتابــی بــه نــام بیــوگاز از ســوی انتشــارات اشــپرینگر نیچــر کــه بــه
عنــوان رفرنــس در مجامــع بینالمللــی نیــز معرفیشــده ،ســازمان
مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان پــروژه بهرهبــرداری پایلــوت را
بــه پژوهشــگاه محــول کــرده اســت.
وی در خصــوص رونــد اجــرای ایــن قــرارداد گفــت :قــرارداد کــه از
حــدود دو مــاه پیــش اجرایــی شــده در فــاز اول (نظــارت بــر طراحــی
و ســاخت) اســت و در فازهــای بعــد نســبت بــه بهینهســازی خــوراک
ورودی بــه هاضــم ،شبیهســازی سیســتم ،بهرهبــرداری از پایلــوت
شبیهســازی شــده سیســتم هاضــم و بهینهســازی تولیــد بیــوگاز در
آن اقــدام خواهیــم کــرد.
دکتـر قنوانـی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا اجـرای موفقیـت
آمیـز ایـن پـروژه ضمـن پاسـخ بـه اعتمـاد سـازمان مدیریـت پسـماند
شـهرداری اصفهـان و کمـک بـه حـل مسـاله آنهـا چالشهـا و موانعـی
کـه در مقابـل راهانـدازی سیسـتمهای صنعتـی هاضـم بیهـوازی در
کشـور وجـود داشـته نیـز برطـرف شـده و زمینـه بهـره بـرداری از ایـن
سیسـتم های کارآمد در شـهرها و مناطق مختلف کشـور فراهم شـود.
• طرح پوشش دهی بذر استویا با نانوکامپوزیت ها
طــرح پوش ـشدهی بــذر اســتویا بــا نانومــواد زیســت تخریبپذیــر
بــا هــدف بهبــود جوانــه زنی بذرهــای ایــن گیــاه در بخــش نانوفناوری

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در حــال اجراســت.
دکتــر لیــا مامنــی ،رییــس بخــش تحقیقــات نانوفنــاوری پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه
اظهــار داشــت :گیــاه اســتویا کــه از آن بــه عنــوان قنــد گیاهــی یــاد
میشــود از مهمتریــن و مناســبترین جایگزینهــای قنــد و شــکر
مصرفــی در صنایــع غذایــی اســت .البتــه مشــکالتی هــم در کشــت
ایــن گیــاه وجــود دارد کــه عمدهتریــن آنهــا عــدم اســتقرار مناســب
بــذر در خــاک ،جوانهزنــی محــدود بــذر و آســیبپذیری بــاالی آن
نســبت بــه ســموم و کودهــای شــیمیایی اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :راهــکاری کــه بــرای حــل ایــن مشــکالت
اندیشــیده شــده ،پوشــشدهی بــذر گیــاه بــا اســتفاده از نانومــواد
زیســت تخریبپذیــر اســت کــه میتوانــد مشــکل پاییــن بــودن وزن
هــزار دانــه بــذر را برطــرف و اســتقرار بــذور اســتویا در خــاک را
بهبــود دهــد .بدینترتیــب کشــت گیــاه تسهیلشــده و نیــازی بــه
نشــاکاری نخواهــد بــود.
م ا م ن ـ ـ ی ت ص ر ی ـ ـ ح ک ـ ـ رد  :ب ـ ـ ا پ وش ـ ـ ش  د هی بــذر بــه وســیله
نانوکامپوزیتهــای زیســت ســازگار کــه ایمنــی و ســامت آنهــا کامــا
تاییــد شــده اســت میتــوان ریزمغذیهــا و ســایر مــواد مــورد نیــاز
بــذر را بــه مــرور در اختیــار آن قـرار داد و نیــاز گیــاه بــه کــود و ســم
را کاهــش داد .بدیــن ترتیب2ضمــن ایــن کــه عملکــرد فیزیولوژیــک
گیــاه بهبــود مییابــد امــکان کشــت ارگانیــک گیــاه اســتویا هــم
فراهــم میشــود.
• بــا تــاش محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی  ،واحــد
پــرورش ریزجلبکهــا در حاشــیه دریاچــه ارومیــه ایجــاد میشــود.
براســاس تفاهمنامــه ســه جانبـهای کــه بیــن پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی ،شــیالت و یــک موسســه خصوصــی منعقدشــده واحــد
پــرورش ریزجلبکهــا در حاشــیه دریاچــه ارومیــه ایجــاد میشــود.
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دکتــر محمداميــن حجــازي رییــس بيوتكنولــوژی صنایــع غذایــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اعــام ایــن مطلــب در
گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
اظهــار داشــت :یکــی از اهــداف پژوهشــگاه توســع ه آبزیپــروری
اســت کــه مســتلزم تامیــن غــذای مناســب بــرای آبزیــان اســت.
ریزجلبکهــا بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در تغذیــه میگــو و
پــرورش ماهــی اســتفاده میشــوند کــه طــی تفاهمنامــهای کــه در
ســال جــاری بــا شــیالت اســتان آذربایجــان غربــی و بخــش خصوصــی
امضــا کردیــم نســبت بــه آغــاز طــرح راهانــدازی واحــد پــرورش
ریزجلبــک در حاشــیه دریاچــه ارومیــه اقــدام کردیــم.
وی خاطرنشــان کــرد :ریزجلبکهــا عــاوه بــر نقشــی کــه در تغذیــه
آبزیــان دارنــد خــود بــه عنــوان موجوداتــی آبــزی بــا بــازار تجــاری
در حــال گســترش در دنیــا از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد؛ لــذا
بــا توســعه پــرورش جلبــک میتــوان عــاوه بــر کمــک بــه توســعه
صنعــت آبزیپــروری از قبیــل پــرورش ماهــی و میگــو ،نیــاز صنایــع
مختلــف دارویــی ،آرایشــی – بهداشــتی و غذایــی بــه فرآوردههــای
حاصــل از جلبکهــا را هــم تامیــن کــرد.
دکتــر حجــازی دربــاره رونــد اجـرای ایــن طــرح گفــت :ســویه مناســب
بومــی منطقــه کــه مشــخصات مطلوبــی دارد انتخــاب و کارهــای
آزمایشــگاهی بــر روی آن انجــام شــده و پروفایــل اســیدهای چــرب
نیــز بــا توجــه بــه تاثیــری کــه در کیفیــت محصــوالت مــورد مصــرف
انســان دارد مشــخص شــده اســت .امیدواریــم در ادامــه بــا راهانــدازی
پایلــوت واحــد پــرورش ریزجلبــک زمینــه ایجــاد واحدهــای بزرگتــر و
تولیــد انبــوه ریزجلبــک در منطقــه را فراهــم کنیــم.
دانشیار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان تصریح کرد:
در تــاش هســتیم کــه بــا توجــه بــه ش ـرایط منطقــه زمینــه توســعه
واحدهــای پــرورش جلبــک بــه عنــوان شــغلی جایگزیــن در حــوزه
دریاچــه ارومیــه را فراهــم شــود.

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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برگزاری مراسم روز دربهای باز مبناسبت بزرگداشت هفته پژوهش
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روز بیست و سوم آذرماه ،98
همزمان با اولین روز هفته پژوهش که از طرف دولت "روز پژوهش و
فناوری مدرسه ،دانشگاه و جامعه" نامگذاری شد.
پژوهشگاه با برگزاری مراسم روز دربهای باز پذیرای تعدادی از
دانشجویان ،دانش آموزان و عالقمندان و عموم مردم بود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،این
پژوهشگاه که به طور معمول در طول سال پذیرای بسیاری از
دانشگاهها ،موسسات و مراکز پژوهشی ،مقامات و ...برای بازدید از
بخشهای تحقیقاتی و دستاوردها و محصوالت خود است ،هر ساله
در هفته پژوهش با اعالم روزی به عنوان روز دربهای باز پژوهشگاه
در فراخوانی از اقشار مختلف مردم دعوت میکند با حضور در
پژوهشگاه از بخشهای مختلف آن بازدید کرده و از نزدیک با
فعالیتها و دستاوردهای محققان پژوهشگاه آشنا شوند.
بازدیدکنندگانی که در روز دربهای باز به صورت گروهی از پژوهشگاه
بازدید کردند از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی ،دانشجویان
دانشگاه دانش البرز ،دانشجویان دانشگاه تهران ،دانش آموزان دبستان
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سیدجمال الدین اسدآبادی و عده ای از شهروندان البرزی بودند.
گروه های بازدید کننده در ابتدای بازدید در سالن اجتماعات پژوهشگاه
با تماشای فیلم معرفی پژوهشگاه با فعالیتها و دستاوردهای
بخشهای مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه آشنا شده و در ادامه با حضور
در بخشهای مختلف تحقیقاتی با توضیحات اعضای هیات علمی و
محققان هر بخش با فعالیتهای تخصصی آنها آشنا شدند.
محققین ،کارشناسان و دانشجویان پژوهشگاه با روحیه علمی باال
و مشتاقانه برای بازدید کنندگان فعالیتها و دستاوردهای علمی
پژوهشگاه را تشریح میکردند و با حوصله تمام به سئواالت آنها پاسخگو
بودند .هدف از برگزاری روز دربهای باز تعامل دانشگاهها ،مدارس و
عموم مردم با فعالیتها و دستاوردهای علمی پژوهشگاه است.
همچنین در این روز بازارچهای از دستاوردها و فروش برخی محصوالت
فناورانه و توانمندیهای هنری دانشجویان و کارکنان پژوهشگاه از
قبیل هنرهای دستی و گیاهان درون شیشهای برگزار شد و در کنار این
بازارچه کتابهای منتشرهشده توسط محققین پژوهشگاه در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سومین روز از هفته پژوهش
و فناوری میزبان جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ بود.
بازدیــد دانشــجویان دانشــگاه علــم و فرهنــگ از پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی دکتــر شــقایق نصــر ،عضــو هیــات علمــی
مرکــز ملــی ذخایــر ژنتیکــی و زیســتی ایـران و مــدرس دانشــگاه علــم
و فرهنــگ کــه ایــن دانشــجویان را در بازدیــد از پژوهشــگاه همراهــی
میکــرد در گفتوگــو بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی اظهــار داشــت :دانشــجویانی کــه در ایــن بازدیــد حضــور
دارنــد در مقطــع کارشناســی ارشــد زیســت فنــاوری میکروبــی
تحصیــل میکننــد و هــدف از ایــن بازدیــد آشــنایی دانشــجویان بــا
زمینههــای تحقیقاتــی و فعالیتهــای پژوهشــی پژوهشــگاه بــه
منظــور کمــک بــه انتخــاب بهتــر موضوعــات پایــان نامههــا و ارتبــاط
علمــی نزدیکتــر بــا ایــن پژوهشــگاه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :ســعی مــا ایــن اســت کــه دانشــجویانی
تربیــت کنیــم کــه از دانــش و تخصصــی کافــی برخــوردار
باشــند و پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی هــم
بــا توجــه بــه توانمندیهــای بــاال و نیروهــای
متخصــص در حوزههــای مختلــف میکنــد بــه
مــا در تحقــق ایــن رســالت کمــک کنــد.
نصــر تصریــح کــرد :دانشــجویان طــی ایــن بازدیــد
در بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی پژوهشــگاه حاضــر و
از نزدیــک بــا رونــد تحقیقــات و پروژههــای در حــال اجــرا در
بخشهــا آشــنا شــدند.
گفتنــی اســت ،دانشــگاه علــم و فرهنــگ وابســته بــه نهــاد جهــاد
دانشــگاهی در قالــب پنــج دانشــکده «فنــی و مهندســی»« ،هنــر
و معمــاری»« ،علــوم انســانی»« ،علــوم گردشــگری» و «علــوم و
فناورىهــاى نویــن زیســتى» فعالیــت میکنــد و بــا  800عضــو
هیــات علمــی و اســتاد مدعــو ،بــه بیــش از  9000دانشــجو،
خدمــات علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی ارائــه میکنــد.
ایــن دانشــگاه در برگــزاری دورههــای تحصیــات تکمیلــی از
توانمند یهــای نرمافــزاری و ســخت افــزاری پژوهشــگا هها و
پژوهشــکدههای جهــاد دانشــگاهی نظیــر پژوهشــگاه رویــان ،مرکــز
ذخایــر ژنتیــک ایــران و پژوهشــگاه ابنســینا بهرهمنــد اســت.
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تقدیر از برترینهای پژوهشگاه در «جشنواره پژوهش و فناوری»
پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بیسـت و هفتم آذرماه،98
میزبـان خانـواده بـزرگ پژوهشـگاه در «جشـنواره
پژوهـش و فناوری» بود .بـه گزارش روابط عمومی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن
مراسـم کـه بـه مناسـبت هفتـه پژوهش
و فنـاوری برگـزار شـد از
همـکاران برگزیـده
در بخشهـای

مختلف
و
تحقیقاتـی
اداری و برگزیـدگان
پژوهشـکده هـای مناطـق
تقدیـر و کلیپهـای متنوعـی از
دسـتاوردهای پژوهشـی و فعالیتهـای
پژوهشـگاه در طـول سـال جـاری بـه نمایـش
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درآمـد .در جشـنواره پژوهـش و فنـاوری کـه به همت روابـط عمومی
پژوهشـگاه و بـا مدیریـت دکتـر آریایینـژاد برگـزار شـد ،جمعـی از
معاونـان پژوهشـگاه و روسـای بخشهـای تحقیقاتـی ،اعضـای هیـات
علمـی ،مدیـران و کارکنـان بخشهـای مختلـف و جمـع کثیـری
از دانشـجویان حضـور داشـتند .در ایـن مراسـم پـس از سـخنرانی
دکتـر حسینیسـالکده ،معـاون پژوهـش و فنـاوری پژوهشـگاه و
دکتـر آزادی ،قائممقـام امـور فنـاوری پژوهشـگاه از دکتـر مریـم
هاشـمی ،رییـس بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی بـه عنوان پژوهشـگر
برتـر کشـاورزی و منابـع طبیعـی در سـطح ملـی (منتخـب سـازمان
تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی) ،دکتـر محمدرضـا غفـاری،
رییـس بخـش زیستشناسیسـامانهها بـه عنـوان پژوهشـگر برتـر در
زمینـه تحقیقـات مـرز علـم ،دکتـر مـژگان کوثـری ،عضو هیـات علمی
بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی پژوهشـگاه بـه دلیـل دسـتاورد
شـاخص تولیـد و فرموالسـیون پروبیوتیـک جدیـد گیاهـی
مبتنـی بـر سـویههای بومـی قـارچ تریکودرمـا ،دکتـر
غالمرضـا صالحـی جوزانـی ،عضـو هیـات علمـی
بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی به عنوان پژوهشـگر
برتـر یافتهمحـور و دکتـر مرتضـی ابراهیمـی ،عضـو
هیـات علمـی پژوهشـکده اصفهـان بـه عنـوان محقـق
نمونـه پژوهشـگاه تقدیـر شـد .در ایـن مراسـم همچنیـن از
دکتـر حسـین قنواتـی بـه دلیـل انعقاد قـرارداد بـا شـهرداری اصفهان،
دکتـر مطهـره محسـنپور ،رییـس بخـش مهندسـی ژنتیـک بـه دلیـل
درآمدزایـی فناورانـه در حـوزه مهندسـی ژنتیـک ،سـارا قاسـمزاده،
کارشـناس معاونـت پژوهشـی بـه عنـوان کارشـناس نمونـه پشـتیبانی،
محمـد فتحـی قرهبابـا ،مسـوول آزمایشـگاه فیزیولـوژی مولکولـی بـه
عنـوان کارشـناس تحقیقاتـی نمونـه تقدیـر شـد.
ســهراب رســتمی ،بهلــول محرمــی ،ســعید عابــد خیابــان ،احمــد
فالحــی ،علــی نجفــی و عبــاس شــهواره از همــکاران پژوهشــگاه در
ســتاد و پژوهشــکدههای تبریــز و رشــت نیــز کــه بــه تازگــی بــه
افتخــار بازنشســتگی نائــل شــدهاند از دیگــر تجلیلشــدگان در ایــن
مراســم بودنــد.
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حضور پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در بیستمین منایشگاه
هفته پژوهش گیالن
بیســتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ،فنــاوری و فــن
بــازار اســتان گیــان ،بــا شــعار "پژوهــش اثربخــش ،فنــاوری ارزش
آفریــن ،رونــق تولیــد" )gilexpo( ،از روز  19آذرالــی  21آذر
مــاه ،98در ســالن ورزشــی آتشنشــانی شــهر رشــت برگــزار شــد.
پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری کشــور نیــز ،آخریــن
دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی خــود در زمینــه طرحهــای
جــاری از جملــه معرفــی باکتریهــای پروبیوتیکــی اســید الکتیکــی
بومــی و ارزیابــی کارایــی آنهــا در تغذیــه جوجــه هــای گوشــتی
و ســه پــروژه طــرح پروبیوتیــک بــرای مطالعــات مختلــف شــامل
تزریــق داخــل تخممــرغ ،تغذیــه جوجههــای گوشــتی و تغذیــه
مرغــان تخمگــذار ،شناســایی پروبیوتیکهــا و مطالعــات ایمنــی
زیســتی ،طــرح جایگزینــی هدفمنــد ژن در ژنــوم کــرم ابریشــم،
تولیــد ارقــام مرکبــات تــرش تریپلوییــد و معرفــی رقمهــای تــازه
لیمــو مقــاوم بــه بیمــاری جــاروک و همچنیــن فرآوردههــای

کشــت بافتــی شــرکتهای دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد
بیوتکنولــوژی کشــاورزی را در معــرض معرفــی قــرار داد که
مــورد اســتقبال عالقهمنــدان و بازدیدکننــدگان
قــرار گرفــت.
گفتنی است در این نمایشگاه که از
ساعت  10صبح تا  18عصر ،به مدت
سه روز پذیرای بازدیدکنندگان
بود 30 ،دستگاه اجرایی
و پژوهشی استان گیالن
حضور داشتند.
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بازدید رییس جمهور از تازه ترین دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در حاشیه مراسم معرفی منونههای کشاورزی
رییـس جمهـور بـا حضـور در غرفههـای مختلـف
نمایشـگاه دسـتاوردهای فنآورانـه و
توانمندیهای وزارت جهاد کشـاورزی از
جدیدترین دسـتاوردهای تحقیقاتی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی و دیگـر
موسسـات تحقیقاتـی
سـازمان تحقیقـات،
آموزش و ترویج کشـاورزی
بازدیـد کـرد.
بـه گـزارش روابـط
عمومـی پژوهشـگاه
بیوتکنولوژی
کشاورزی
در

جریان
بازدیـد رییـس
جمهـور از مجموعـه
دسـتاوردهای جدیـد
پژوهشـگاه ،دکتـر نیراعظـم
خوشخلقسـیما بـه معرفـی بخشـی
از دسـتاورها و طرحهـای تحقیقاتـی
پژوهشـگاه از جملـه طـرح مهندسـی ریشـه
برنـج ،تولیـد مینـی تیوبـر سـیبزمینی ،بـذر هیبریـد ،پروتـکل تکثیـر
خرمـای مجـول و طـرح کشـت گیـاه شورپسـند سـالیکورنیا و برنامـه
سالمسـازی و تکثیـر انبـوه ارقـام و پایههـای درختـان باغی مهم کشـور
پرد ا خـت .
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در این نمایشـگاه که 24دیماه ،98در حاشـیه مراسـم سـی و چهارمین
دوره انتخـاب و معرفـی نمونههـای ملـی بخـش کشـاورزی برپا شـده
بـود ۲۰ ،موسسـه تحقیقاتـی سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج
کشـاورزی وزارت جهـاد کشـاورزی جدیدتریـن دسـتاوردهای خـود را
در زمینـه پژوهشـی و فنـاوری بـه منظـور اثربخشـی رونـق تولیـد و
امنیـت غذایـی کشـور ارائـه کردند.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،موسسه تحقیقات واکسن و
سرمسازی رازی ،موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،موسسه علوم
شیالتی کشور ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،موسسه
تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،موسسه تحقیقات پنبه ،موسسه تحقیقات
کشاورزی دیم کشور ،موسسه تحقیقات خاک و آب و موسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع از جمله موسساتی هستند که محصوالت،
دستاوردها و پژوهشهای علمی و تحقیقاتی خود را معرفی کردند.
همچنین سامانه پیامرسان آموزش و ترویج کشاورزی (پات) که به
منظور انتقال با سرعت و به موقع پیامهای آموزشی ،ترویجی و
اطالعرسانی فنی ده هزار نفر از مروجین و کارشناسان کشاورزی
سراسر کشور راهاندازی شده است ،با حضور دکتر روحانی آغاز به کار
کرد .بانک اطالعات  ۴میلیون بهره بردار کشاورزی در حال جمع آوری
و اتصال به این سامانه است.
ر ی ی س ج م ه ور در پیامی برای آغاز به کار این سامانه خطاب به
کشاورزان ،مروجان ،کارشناسان و پژوهشگران وزارت جهاد کشاورزی
تاکید کرد :تالش و مسئولیتپذیری همه شما عزیزان در تامین امنیت
غذایی کشور در سال رونق تولید شایسته تقدیر است.
رییس جمهور در ادامه با اهداء لوح سپاس از  15کشاورز و واحد
نمونه کشاورزی فعال در حوزههای زراعت ،باغبانی ،ترویج آموزش
دام ،طیور ،شیالت ،بازرگانی و تشکلهای کشاورزی تقدیر کرد
• با فناوری و علم میتوانیم حجم تولیدات زراعی ،باغی و دامی را
افزایش دهیم
حج تاالسالم والمسلمین حسن روحانی در ابتدای سخنان خود در
مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه کشوری حوادث تلخ روزهای اخیر از
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ترور ناجوانمردانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و یارانش و جان باختن
تعدادی از تشییع کنندگان در مراسم خاکسپاری وی و نیز سقوط
دلخراش هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین در تهران در اثر
خطای انسانی را تسلیت گفت و بر پیگیری جدی پرونده سقوط این
هواپیما تا روشنشدن ابعاد مختلف آن تاکید کرد. .
رییس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به زیباییهای دنیای
کشاورزی ،گفت :در دنیای کشاورزی یک دوره ،دوره سختی و زحمت
است اما پشت سر آن بهار آمده و محصول به دست میآید و میتوان
گفت یکی از نمونههای عسر و یسر را در دنیای کشاورزی میتوان
مشاهده کرد ،از وقتی که کشاورز زمین و بذر را آماده میکند تا روزی
که محصول به دست میآید.
روحانی با بیان اینکه کشاورزان با محصوالت خود نوعی رابطه عاطفی
دارند و به گونهای با محصوالت خود همراه بوده و زندگی میکنند،
گفت :کسانی که کشاورز هستند این سخن من را تصدیق میکنند که
کشاورزان تنها به دنبال برداشت محصول و فروش آن نیستند ،بلکه به
محصوالت خود عشق میورزند.
رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه در شرایط بسیار سخت کشورمان
بدخواهان میخواهند زندگی مردم را از لحاظ معیشتی در تنگنا قرار
دهند ،اظهار کرد :در این شرایط کشاورزان تالشگر کشورمان سهم
بزرگی در رفاه مردم دارند .اینکه امروز بدون مشکل ،نان و محصوالت
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مختلف کشاورزی بهوفور در بازار قابل تهیه است ،بهخاطر تالش و
دسترنج کشاورزان است.
روحانی خاطرنشان کرد :در روزگاری ناچار بودیم ،میلیونها تن گندم
وارد کنیم اما امروز سالهاست که به خودکفایی رسیده ایم و سال آینده
نیز در این محصول خودکفا خواهیم بود و در سایر محصوالت از جمله
برنج ،شکر و دانههای روغنی نیز اقدامات و گامهای خوبی برداشته
شده است .این دستاوردها در سایه تالش و ایثار کشاورزان است و البته
مدیریت حوزه کشاورزی هم سهم قابل توجهی در این زمینه داشته
است که از تالش همه آنها تشکر میکنم .رییس جمهور گفت :تالش ما
در دولت یازدهم و دوازدهم تنها این نبود که نیاز مردم را تامین کنیم
و صرفاً به سمت خودکفایی حرکت کنیم ،بلکه اقدام بزرگی را در دستور
کار خود داشتیم و آن این بود که زمین را آباد کنیم.
روحانی اضافه کرد :اینکه امروز در استان خوزستان  960هزار تن
شلتوت و بیش از  500هزار تن برنج سفید به دست آمده است،
در کنار نزول باران رحمت الهی ،ناشی از تصمیم دولت یازدهم و
دوازدهم مبنی بر این بود که  550هزار هکتار زمین کشاورزی در
استان خوزستان و ایالم آباد شود و امروز با اقدامات انجام شده بیش
از  300هزار هکتار زمین در این استانها آباد شده است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد :دولت در استان خوزستان بیش از 4
هزار و  500میلیارد تومان سرمایهگذاری کرده است و فقط امسال در
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این استان  5هزار میلیارد تومان ارزش محصول برنج بوده است ،لذا
بیش از آنچه سرمایهگذاری کردهایم محصول برنج به دست آمده است.
روحانی خاطر نشان کرد :در دولت یازدهم و دوازدهم تا امروز حدود
 37سد افتتاح شده و در کنار آن اقدامات گستردهای در زهکشی و
تجهیز زمین و وسایل کشاورزی انجام شده است و محصوالت کشاورزی
در دولت یازدهم و دوازدهم  28میلیون تن اضافه شده است و از
 97م ی ل یون تن در ابتدای دولت یازدهم امروز به  125میلیون تن
رسیدهایم یعنی ساالنه به طور متوسط  5هزار تن به میزان محصوالت
کشاورزی اضافه شده است که یک کار بسیار بزرگی محسوب میشود.
رئیس جمهور گفت :آثار آنچه این دولت در بخش زمین و آب انجام
داده است ،برای دهها سال دیگر نیز در کشور باقی خواهد ماند و
نسلهای آینده نیز از آن بهرهمند خواهند بود.
روحانی با بیان اینکه از ماههای آغازین دولت یازدهم با حضور در
وزارت جهاد کشاورزی برنامه  6 ،5سالهای را برای توسعه بخشهای
مختلف کشاورزی تنظیم کردیم ،اظهار کرد :در این برنامه مشخص
کردیم که در این برهه زمانی قرار است در چه محصوالتی خودکفا
شده و در چه محصوالتی گامهای بلندی به سمت خودکفایی برداریم
و د ر ا ین راستا در گندم ،برنج ،چغندر ،شکر ،دانههای روغنی و
محصوالت گلخانهای اقدامات بزرگی تاکنون انجام شده است.
رییس جمهور گفت :کل گلخانههای کشور تا ابتدای دولت یازدهم8 ،
هزار و  800بوده و امروز تقریباً امروز به  17هزار و  400رسیده است
و تقریباً  2برابر شده است و محصوالت آن از یک میلیون و  6دهم به
 2میلیون و  4دهم افزایش یافته است.
روحانی در ادامه اهمیت توجه به زراعت چوب و مفید و ضروری
بودن آن را مورد تأکید قرار داد و گفت :امروز برای تولید محصوالت
مختلف و کاغذ نیازمند چوب هستیم و خوشبختانه اقدامات خوبی
در زمینه زراعت چوب آغاز شده است و باید ادامه پیدا کند ،ضمن
اینکه کشورمان از استعداد بسیار خوبی در این بخش برخوردار است.
رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه کشاورزی توجه به خاک به همان
اندازه وجود و حفظ آب اهمیت دارد ،اظهار داشت :آب در بخش
کشاورزی وقتی مفید است که خاک مناسب وجود داشته باشد ،لذا
باید خاک کشور را حفظ کنیم و توجه کنیم که آب و خاک دو سرمایه
بسیار بزرگی است که باید از آنها مراقبت کنیم.
روحانـی همچنیـن بـا تاکیـد بـر لـزوم اسـتفاده از علـم و دانـش و
تکنولـوژی در حـوزه کشـاورزی ،گفـت :امـروز دیگـر دوره کشـاورزی
سـنتی بـه سـر آمـده اسـت و بـا رونـد افزایـش جمعیـت کشـور بایـد
خودمـان را بـرای تولیـد محصـوالت بیشـتر آمـاده کنیـم .لـذا بـا توجه
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بـه محـدود بـودن آب و خـاک در کشـور میتوان با اسـتفاده از علم و
دانـش و تکنولـوژی محصـوالت بیشـتری تولیـد کـرد.
رییس جمهور همچنین جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی
را مورد تأکید ق رار داد و گفت :جلوگیری از هدررفت و ضایعات
محصوالت کشاورزی به مانند آن است که از هدررفت میلیاردها متر
مکعب آب جلوگیری میشود.
روحانـی خاطرنشـان کـرد :بـا اسـتفاده از ظرفیـت شـرکتهای دانـش
بنیـان اسـت کـه میتـوان توانایـی تولیـد محصـول را چندیـن برابـر
افزایـش داد و لـذا بـا فنـاوری و علـم و دانـش میتوانیـم مقـدار و
حجـم تولیـد محصـوالت زراعـی ،باغـی و دامـی را افزایـش دهیـم و
در ایـن راسـتا بایـد از ظرفیـت دانشـگاهها ،مراکـز تحقیقاتـی و فـارغ
التحصیلان دانشـگاهی بیـش از پیـش اسـتفاده شـود.
سند الگویکشت ملی آماده است
عباس کشاورز ،سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هم طی سخنانی
در این مراسم بر دان شبنیان کردن کشاورزی تاکید و تصریح کرد:
کشاورزی ما به انتقال دانش و علمیتر شدن نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد کرد :در سال  ۱۳۹۳به رییسجمهور قول دادم
امنیت غذایی کشور را به  ۸۰درصد میرسانیم ،االن اعالم میکنم بیش
از این مقدار را رد کردهایم .با مشکالتی که در حوزههای مختلف مثل
آب و تحریم ها داریم ،اراده به خرج دادیم.
وی ادامه داد :مشکل اصلی کشاورزی ما آب است .دانش بشر و لطف
خداوند این اجازه را به ما م یدهد که از طریق خانواده کشاورزی
مشکالت این حوزه را برطرف کنیم.
کشاورز گفت :فضای کشور با این تحریم ظالمانه و جنگ اقتصادی
نابرابر به گونهای است که نباید از تولید غفلت کنیم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت :باید گندم خودکفا بماند و جو
در سالهای آتی باید خودکفا شود .تولید شیر باید اضافه شود .مرغ،
تخم مرغ و ماهی باید به اندازه نیاز تولید شود .تولید شکر به قبل از
سال  ۹۶برگردد .عظم جدی برای حل مشکل روغن داشته باشیم .ظرف
پنج سال آینده خوداکتفایی ما باید به  ۵۰درصد برسد .عدد پایین
روغن و کنجاله ننگ ما در حوزه کشاورزی است.
وی به حوزه دیم در کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد :در مورد تولید
شیر و گوشت و وابستگی به یونجه مشکل داریم .پکیجی برای اصالح
مدل علوفه با تاکید بر علوفههای جدید در دو دامداری ایجاد شده است.
کشاورز سپس گفت :در گذشته به خاک بی توجه بودیم .بنای توسعه
خاک است .حاصل خیزیاش در حال افت است .امروز تجربیات به ما
تکنولوژیهایی داده است که بتوانیم خاک را باز گردانیم .با این کار و
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مدیریت آب حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد افزایش تولید داشته باشیم.
• وی تاکید کرد نباید وارد خاک شمال شد
کشاورز افزود :بانک کشاورزی نیاز به تزریق سرمایه دارد .کشور ما
از نظر پدیدههای ناخواسته مثل سیل تک است .مدیریت ریسک را
باید در نظر بگیریم.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در صحبتهایش به سند الگوی
کشت ملی اشاره کرد و گفت :این سند آماده اجراست و خانواده
کشاورزی نیز باید آماده همکاری باشند .از دولت و مجلس خواهش
دارم ساختارهایی برای برون رفت از این نابسامانیها از طریق این
الگوی کشت پیش ببرند.
• تولیدکننده مجاهد است
همچنیـن حجتاالسلام والمسـلمین تقـوی هـم در ایـن مراسـم
گفـت :اسلام ،تولیـد بـرای جامعـه را ،هـم ارزش جهاد در راه اسلام و
تولیدکننـده را مجاهـد میدانـد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تسلیت شهادت سپهبد
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قاسم سلیمانی ،جانباختگان حادثه کرمان و سقوط هواپیما ،اظهار کرد:
در فرهنگ اسالمی تولید ارزش محسوب میشود.
وی ادامه داد :تولید صدقه جاریه است .کیمیای اکبر است .برکات و
دستاوردهای تولید زیاد است .تولید ادامه وجود حیات است.
تقوی گفت :تولید ،نماینده اعتماد به نفس است .عزت و سرافرازی
را باید در سایه تولید به دست آورد .موجب عزت ملی و قدرت ملی
است .قدرت ملی را باید با تولید افزایش داد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت :رونق تولید،
دینداری را مستحکم میکند.
پیامبر (ص) فرمودهاند فقر را باید با تولید از بین برد .کسی که امکان
تولید داشته باشد ولی سراغ تولید نرود ،از رحمت خدا به دور است.
حجت االسالم تقوی ادامه داد :خدا خود را تولیدکننده میداند .پیامبر
دست تولیدکننده را میبوسد .مقام تولیدکننده باال است.
وی در پایان گفت :اینکه در دوران تحریم کمبود مواد غذایی نداریم،
دانش و توانایی جهاد کشاورزی است.

بازدیــد دکــر خوشخلقســیام و هیــات همراه از پژوهشــکده
بیوتکنولــوژی صنايع غذايی
پنجـم آذر ،98سـركار دکتـر خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه
بیوتکنولوژی کشـاورزی به همراه دکتر حبشـی و دکتر زین العابدینی
از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنايـع غذايـی بازدیـد کردنـد.
در ابتــدای ایــن بازدیــد ،آقــای دکتــر حجــازی ،ضمــن خوشــامدگویی
بــه میهمانــان ،در یــک جلســه اختصاصــی ،دربــاره پیشــرفت پروژههــا
و گزارشــات مالــی توضیحاتــی ارائــه دادنــد.
رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی سـپس در نشسـتی عمومی
بـا اعضـای هیات علمـی ،پژوهشـگران و همـکاران اداری و پشـتيبانی
پژوهشـکده شـرکت کـرد .در ایـن نشسـت ،همـکاران پژوهشـکده
ضمـن معرفـی خود بـه بیان گـزارش مختصـر عملکرد خـود پرداخته و
همچنیـن دیدگاههـا و پیشـنهادهای خـود را مطـرح کردنـد.
دکتــر خوشخلقســیما بــا بیــان اینکــه بایــد تــاش کنیــم کارهــای
تحقيقاتــی و پژوهشــی را بــه ســمت تولیــد و تجاریســازی ببریــم و
در قالــب تولیــد ،ثروتآفرینــی کنیــم .و در پايــان جلســه بــه پــاس
 30ســال تــاش از زحمــات دو نفــر از همــكاران بازنشســته تجليــل و

قدردانــی شــد.
وي افـزود ،نشسـتی
اختصاصـی بـا حضور
محتـرم
رياسـت
پژوهشـكده ،اعضـای
محتـرم هيـات
علمـی و
هیات
همراه
برگزار
كرد نـد .
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بـه همـت کرسـی ترویـج علم یونسـکو برگـزار شـد :نخسـتین رویداد
«گفتمان پیشرو علمی» با مشـارکت اعضای هیات علمی پژوهشـگاه
نخستین رویداد گفتمان پیشرو علمی کرسی ترویج علم یونسکو که به
مناسبت روز جهانی زنان و دختران در علم به ارائه ایده ها و تجارب زنان
در حوزه علم و فناوری اختصاص داشت با مشارکت جمعی از اعضای هیات
علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این مراسم
که روز بیست و نهم بهمن ماه  ،98همزمان با هفته بزرگداشت مقام مادر
و زن و در گرامیداشت روز جهانی زنان و دختران در علم با حضور معاون
حقوقی رییس جمهور در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
در این مراسم جمعی از پیشکسوتان و زنان پژوهشگر برجسته کشور ،همچنین
جمعی از محققین و پژوهشگران موسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات
و آموزش و ترویج کشاورزی به همراه رییس و جمعی از بانوان عضو هیات علمی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز حضور داشتند.
در این رویداد از بین  70ایدهی رسیده در جشنواره 6 ،ایده
نوآورانه برتر در قالب سخنرانی انتخاب شد که  4ایدهی آن
متعلق به سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج بود و
همچنین  13ایده در قالب پوستر ارائه شد.
ایدهی برتر رویداد بر اساس رای مدعوین
جلسه به دکتر شهره آریائینژاد،
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عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اعطا شد و بعد از
ایشان خانم دکتر الله مشرف ،عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
اصفهان بیشترین رای را کسب نمودند .دیگر سخنرانان این بخش ،دکتر
پریسا جنوبی ،عضو هیات علمی وپژوهشگر برتر دانشگاه خوارزمی ،فرانک
کبیری ،دکترای شهرسازی و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد ،دکتر مریم
میربخش ،عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،و
دکتر نیکروز باقری ،عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی بودند.
در این مراسم همچنین به طور رسمی از شبکه علمی متخصصان کشور
رونمایی شد .این شبکه با هدف شناخت جامع و دقیق از توانمندیها و
ظرفیتهای کشور به خصوص شناخت ظرفیت متخصصان ،پژوهشگران و
اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به
همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به بهرهبرداری رسیده و قرار است
اطالعات همه اعضای هیات علمی و پژوهشگران کشور در آن بارگذاری شود.
در این مراسم عالوه بر سخنرانی دکتر لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رییس
جمهور ،کریستینا رادی ،سفیر اسلوونی در تهران ،دکتر وحید احمدی،
مشاور وزیر علوم و رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،دکتر
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مالنظری ،رییس دانشگاه الزهرا(س) ،دکتر محمدی ،رییس مرکز ارتباطات
و امور بینالملل شهرداری تهران و دکتر اکرم قدیمی ،معاون پژوهش و
فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ،پنلی با حضور سه تن از
زنان پیشکسوت برگزار و همچنین سه نفر از دختران دانشآموز به ارائه
طرحهای نوآورانه خود پرداختند.
بازدید از نمایشگاه فعاالن ترویج علم و پوستر آثار منتخب رویداد از دیگر
برنامههای این مراسم بود.

ارائه پوستری:
مژگان کوثری :تولید و فرموالسیون پروبیوتیک جدید گیاهی (بیوکنترل/
بیوفرتیالیزر) مبتنی بر سویههای بومی قارچ تریکودرما
اکرم صادقی :تولید و ارزیابی کارایی سه محصول فرمولهشده بر پایه
باکتریهای محرک رشد در کشت گلخانهای خیار ،گوجهفرنگی و
فلفلدلمهای
مریم جعفرخانی کرمانی :دانش فنی تولید انبوه نهالهای سالم سیب
با فناوری کشت بافت و انتقال آن به بخش خصوصی
فوژان بدیعی ،مریم هاشمی :تولید نانوالیاف از پسماندهای پروتئینی
مریم هاشمی  -افزایش ماندگاری جوانه گندم با استفاده از فناوری
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پالسمای سرد
ندا مفتون آزاد :تولید زیست حسگر (بیوسنسور) بر پایه پلیمرهای
زیستتجزیهپذیر برای تشخیص فساد موادغذایی
فروغ سنجریان :تولید زخمپوش ضدمیکربی گیاهی
سمیه سادات آخشیک :خانهتکانی ذهنی ،عبور از دانستههای بیحاصل
بهاره طاهری دزفولی :طراحی وزن متر برای تخمین وزن درگاومیشهای
استان خوزستان
معصومه هاشمپور :مالت و قطعات پیشساخته گچی فرآوری شده
تزایی پایین و عدم
با نانوسیلیس  /تولید بتن سد با قابلیت حرار 
ترکخوردگی
راضیه جعفری :تجربه در صنعت گردشگری و مردمشناسی
آسو شجاعی :تجربه پیاده سازی روش Universal Design for
 Learningدر استان کردستان
شهین مسعودی :طراحی و ساخت واکسن زنده دوگانه نیوکاسل(La
 + )Sotaبرونشیت عفونی (( )H-120طرح اول) /طراحی و ساخت
واکسن زنده برونشیت عفونی طیور سویه ( IB12IRطرح دوم)

بازدید رییس موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور از پژوهشگاه
رییــس موسســه آموزشــی تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی کشــور و جمعــی از
کارکنــان ســازمان اتــکا در راســتای اســتفاده از ظرفیتهــای پژوهشــگاه در
زمینــه توســعه واحدهــای کشــت و صنعــت و امنیــت غذایــی از پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بازدیــد کردنــد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،امیر دریادار
دوم فرهاد امیری و هیات همراه در بدو ورود به پژوهشگاه از نمایشگاه
دائمی دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید
کردند و در ادامه در نشستی با حضور دکتر خوشخلقسیما ،رییس
پژوهشگاه و جمعی از معاونان و مدیران پژوهشگاه شرکت کردند.
در این نشست گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه
ارایه و در خصوص زمینههای همکاری فیمابین با توجه به ظرفیت باالی
سازمان اتکا در زمینه توسعه واحدهای کشت و صنعت و تولید محصوالت
غذایی در راستای تامین امنیت غذایی بحث و تبادلنظر شد.
دکتر نیراعظم خوشخلقسیما ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از حضور امیر دریادار دوم امیری و

هیات همراه در پژوهشگاه و تسلیت وقایع تاسف بار
هفته گذشته به بیان تاریخچهای از تاسیس و توسعه
پژوهشگاه پرداخت و گفت:
پژوهشـگاه در سـال  ۱۳۷۸بـا ارتقـای
بخشـی از موسسـه تحقیقـات اصلاح
بذر در قالب موسسـه تحقیقات
بیوتکنولـوژی کشـاورزی
تشـکیل شـد و بـا توسـعه
فعالیتهـا طـی کمتـر از
دو دهه در حال حاضر عالوه
بـر پژوهشـکده مرکزی مسـتقر در
کـرج دارای پژوهشـکدههایی تخصصـی
در حوزههـای صنایـع غذایـی ،بیوتکنولـوژی
جانـوری ،متابولیتهـای ثانویـه و گیاهـان دارویـی
در تبریـز ،رشـت و اصفهـان اسـت .مدیریـت منطقـهای
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پژوهشـگاه در مشـهد هـم قـرار اسـت بـه مرکـز رشـد تبدیـل شـود.
در ادامــه ایــن نشســت بــا اشــاره بــه ایــن کــه محورهــای ماموریــت
پژوهشــگاه ،تامیــن امنیــت غذایــی و توســعه پایــدار کشــاورزی کشــور
بــا غلبــه بــر چالشهایــی چــون تنشهــای محیطــی ،هزینههــای تولیــد،
آلودگــی محیــط زیســت و ارتقــای کمیــت و کیفیــت محصــوالت و رویکــرد
اصلــی تحقیقــات پژوهشــگاه ،عرضــه دســتاوردهای قابــل تجاریســازی
اســت بــه اهمیــت مهندســی ژنتیــک و گســترش روزافــزون ســطح زیرکشــت
محصــوالت تراریختــه در دنیــا پرداختــه شــد.
در ایـن نشسـت تصریـح شـد کـه در حـال حاضـر محصـوالت تراریختـه
متعـددی بـا صفـات نسـل دوم مثل مقاومت به خشـکی و شـوری یـا دارای
راندمـان باالتـر فتوسـنتز یـا جـذب بیشـتر مـواد از خـاک و نیـز محصوالتی
بـا ترکیـب صفـات نسـل اول و دوم در دنیا در شـرف تجاریسـازی هسـتند.
هم در کنار فعالیتهایی که در زمینه
در این پژوهشگاه
تولید محصوالتی با صفات نسل
اول از سالها قبل پیگیری
میشده ،روی محصوالت
با صفات نسل دوم
با تمرکز بر
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مقاومت به خشکی هم کار میشود.
یکـی از طرحهـای مهـم پژوهشـگاه در ایـن زمینـه کـه در نشسـت مطـرح
شـد طـرح تغییـر سـاختار ریشـه برنـج بـا انتقـال ژنهـای موثـر در تعـداد،
طـول ،قطـر و زاویـه قرارگیـری ریشـهها از گونههای وحشـی برنـج به برنج
خوراکـی اسـت کـه امیـد مـیرود در نهایـت بـه تولیـد برنجی با ریشـههای
توسـعه یافتـه و حداکثـر عملکـرد در شـرایط خشـکی منجر شـود.
در ادامـه بـا اشـاره بـه وابسـتگی کشـور بـه واردات بـذور هیبریـد در
محصوالتـی مثـل خیـار و گوجهفرنگـی بـه موفقیتهـای قابـل توجـه
محققـان پژوهشـگاه در دسـتیابی بـه دانـش تولیـد بـذور هیبریـد اشـاره و
تاکیـد شـد در سـایر زمینههـای مهندسـی ژنتیـک و بیوتکنولوژی کشـاورزی
نیـز پروژههـای کاربـردی متعـددی در حـال اجراسـت کـه از جملـه آنهـا
طـرح "افزایـش مقاومـت برنـج بـه علفکـش" و "افزایـش کیفیـت یکـی از
روغنهـای خوراکـی بـا فناوری کریسـپر" و "تولید و پرورش گیاه شورپسـند
سـالیکورنیا و بـه زراعـی آن" اسـت کـه طبق بررسـیهای دقیق انجام شـده
کشـت ایـن قبیـل گیاهـان سـازگار بـا شـرایط خشـکی و کمآبـی از لحـاظ
و بازگشـت سـرمایه وضعیـت بسـیار خوبـی دارنـد.
اقتصادی
پــس از ایــن نشســت بازدیدکننــدگان در بخشهــای
مختلــف تحقیقاتــی پژوهشــگاه حضــور یافتــه
و از نزدیــک بــا فعالیتهــای تحقیقاتــی
پژوهشــگاه آشــنا شــدند.
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بازدید هیات عالی آکادمی علوم کشاورزی یانان چین از پژوهشگاه
هیـات عالـی آکادمـی علـوم کشـاورزی یانـان چیـن کـه در راسـتای
توسـعه همکاریهـای پژوهشـی و عملیاتـی کردن  28طـرح تحقیقاتی
مشـترک بـه ایـران آمدهانـد از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی هیات
کشـاورزی چیـن شـامل دکتـر وانـگ ،معـاون ارشـد و دکتـر لیچـی لی،
معـاون امـور بینالملـل آکادمـی علـوم کشـاورزی ( )YASSیانان چین
در بازدیـد از بخشهـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه در گفتوگو
بـا اعضـای هیـات علمـی و دیگـر محققـان پژوهشـگاه از نزدیـک بـا
فعالیتهـا و توانمنـدی هـای ایـن مرکـز پیشـروی تحقیقـات زیسـت
فناوری کشـاورزی در کشـور آشـنا شـدند.
ایـن بازدیـد در راسـتای اجرایـی شـدن یادداشـت تفاهـم همـکاری
بیـن سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و آکادمـی علوم
کشـاورزی ایالـت یانـان چیـن صـورت گیرد کـه دوم آبان ،98امسـال با
هـدف توسـعه همکاریهـای مشـترک آموزشـی و پژوهشـی در محـل
آکادمـی ،بـه امضـاء طرفین رسـیده اسـت.
در ایـن راسـتا 28 ،عنـوان طـرح در بسـتر برنامه عملیاتـی در حوزه
هـای چـای ،ابریشـم ،گیاهـان زینتـی ،دانههـای روغنـی ،گنـدم و
مدیریـت دانـش بـه امضـاء طرفهـای ایرانـی و چینـی رسـیده اسـت.
هیـات چینـی پیـش از عزیمـت بـه کـرج و بازدیـد از پژوهشـگاه بـا
حضـور در سـازمان تحقیقـات آمـوزش و ترویج کشـاورزی در نشسـتی
بـا حضـور دکتـر خـاوازی ،معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رییـس
سـازمان و جمعـی از معاونـان و مدیـران سـازمان شـرکت کردنـد.
دکتـر خـاوازی در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه توانمندیهـای سـازمان
تحقیقـات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی ،از امکان بهرهمنـدی از تجارب
و دانـش طـرف چینـی در راسـتای ماموریتهـای ایـن سـازمان بـه
منظـور توسـعه بخـش کشـاورزی اسـتقبال کـرد.
وی بـا برشـمردن نقـاط مشـترک در توسـعه همکاریهـای دوجانبـه
ضمن اشـاره به امضاء یادداشـت تفاهم همکاری ،این سـند همکاری
را دارای بنیـادی مسـتحکم بـه عنـوان نقطه عطف در برقـراری ارتباط
با کشـور چیـن توصیـف کرد.

دکتـر وانـگ ،معـاون ارشـد آکادمـی علـوم کشـاورزی ( )YASSیانـان
چیـن هـم ضمـن تشـکر از دعـوت سـازمان تحقیقـات
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی تاکیـد کـرد :آکادمـی
علـوم کشـاورزی یانان نسـبت بـه بهرهمندی
از تجـارب و دسـتاوردهای سـازمان در
حوزههـای پژوهشـی و تبـادل
دانـش فنی اسـتقبال مـی کند.
وی ضمن برشـمردن زمینههای
همکاریهـای
اصلـی
دوجانبـه بـا سـازمان،
بـر اجراییکـردن
برنامه
عملیاتی

اشاره
کرده
طرحهـای
و
مصـوب  28گانـه
بـه امضـاء رسـیده
توسـط نقـاط تماس
سـازمان و آکادمـی
را زمینـه اصلـی ورود بـه
تعاملات دوجانبه عنـوان کرد.
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پیام تسلیت ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت
شهادت رسدار قاسم سلیامنی و همرزمانش
وَلَ تَحْ سَ بَنَّ ا َّلذِینَ ُق ِتلُوا فِی سَ بِیلِ اللَّـ ِه أَ ْموَاتًا بَلْ أَحْ یَا ٌء عِن َد َر ِّبهِمْ ُی ْر َزقُونَ 
سردار رشید اسالم ،سپهبد قاسم سلیمانی از یادگاران مکتب امام (ره) و
دوران دفاع مقدس و فرمانده بیادعا و خاکی نبرد با جنایتکاران پلید
داعش به پاداش عمری ایمان و مجاهدت خالصانه در راه خدا به آرزوی
دیرینه خود رسید و در کنار جمعی از یارانش به فیض عظیم شهادت نایل
شد .شیرینی وصال و حضور در جوار حضرت حق ،گوارای وجودش باد.
شهادت قهرمانانه این سردار سرافراز سپاه اسالم که قلب رئوفش ،همه
عمر برای امنیت و آرامش ملت ایران و مسلمانان مظلوم منطقه میتپید
اندوه و حسرتی بیپایان در جان همه ایرانیان و آزادگان جهان ریخت.
آنچه در این ماتم بزرگ تسلی بخش دلهای سوخته ماست ،ایمان و
باور به این حقیقت محتوم است که خون مطهر سلیمانی و همرزمان
شهیدش هیچگاه پایمال نخواهد شد؛ همچنان که هیوالی وحشت و
جنایت برساخته استکبار جهانی در لباس داعش به قهر دوزخ واصل
شد به برکت خونهای به ناحق ریختهشده این مجاهدان فی سبیل
الله بساط ظلم و تجاوز و خودکامگی به زودی زود در منطقه پرآشوب
ما برچیده خواهد شد.
اینجانب به سهم خود با محکوم کردن جنایت وحشیانه دولت آمریکا،
شهادت مظلومانه سردار سرفراز و شریف اسالم سپهبد قاسم سلیمانی و
یاران شهیدش بهویژه سردار ابو مهدی المهندس را به خانوادهها ،همرزمان

و عموم مردم شریف ایران و عراق تبریک و تسلیت عرض کرده از درگاه الهی
میخواهم ارواح مطهر این شهیدان بلند مرتبه را با اولیاء الله و سرور آزادگان
حضرت سید الشهدا (ع) و یاران با وفایشان محشور فرماید.
نیراعظم خوشخلقسیما
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دیماه ۱۳۹۸

حضور رییس و جمعی از اساتید ،کارکنان و اعضای بسیج پژوهشگاه
در تشییع پیکر رسدار سلیامنی و همرزمانش

ر ی ی س و جمعی از اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور در مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد
قاسم سلیمانی و یارانش ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهدا بر
ادامه راه آنان تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکتر نیراعظم
خوشخلقسیما ،رییس پژوهشگاه و جمعی از اعضای هیات علمی و کارکنان
از جمله اعضای پایگاه بسیج شهید هداوند پژوهشگاه با عزیمت به تهران
در مراسم میلیونی وداع با پیکر پاک سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده
رشید سپاه قدس و همسنگران شهیدش ابومهدی المهندس ،وحید زمانینیا،
حسین پورجعفری ،شهروز مظفرینیا و هادی طارمی که در حمله تروریستی
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آمریکایی ها در بغداد به شهادت رسیدند شرکت کردند.
در این مراسم پس از اقامه نماز بر پیکرهای پاک شهدا به امامت رهبر
معظم انقالب اسالمی در دانشگاه تهران ،پیکرها بر دوش میلیون ها
عزادار تا میدان آزادی تهران تشییع شد.
سردار سپهبد قاسم سلیمانی به همراه تعدادی از همرزمانش در جبهه
مقاومت اسالمی بامداد جمعه  ۱۳دی  ۱۳۹۸در پی حمله تروریستی
هوایی متجاوزان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بار دیگر ترور وحشیانه شهید قاسم
سلیمانی و همراهانش را محکوم کرده و از خداوند متعال توفیق قدم
نهادن در راه آن عزیزان را مسالت مینماید.
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مصاحبه داوطلبان جذب هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی برگزار شد
مصاحبــه متقاضیــان جــذب هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در شــهریور مــاه  98ثبــت نــام
کــرده بودنــد 22،دیمــاه ،98در محــل پژوهشــگاه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
از مجمــوع  292نفــر متقاضیــان جــذب هیــات علمــی پژوهشــگاه
کــه در پــی فراخــوان جــذب ،ثبــت نــام کــرده بودنــد  19نفــر
واجــد شــرایط عمومــی و اختصاصــی شــناخته شــده بودنــد کــه
 13نفــر آنهــا در مصاحبــه علمــی – تخصصــی حضــور یافتنــد.
در نهایــت یــک نفــر از داوطلبــان برگزیــده میشــود کــه پــس
از تاییــد نهایــی در بخــش نانوتکنولــوژی پژوهشــگاه جــذب
خواهــد شــد .مصاحبــه متقاضیــان جــذب هیــات علمــی در قالــب
مصاحبــه در قالــب ســه کمیتــه زبــان انگلیســی ،بیوانفورماتیــک
و علمــی  -تخصصــی در واحــد ریاســت پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی صــورت گرفــت.
دکتـر نیراعظـم خوشخلقسـیما ،رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی ،دکتـر قاسـم حسینیسـالکده ،معـاون پژوهشـی
پژوهشـگاه ،دکتـر علـی مراد سـرافرازی ،محقـق موسسـه تحقیقات
گیاهپزشـکی کشـور و دکتـر منوچهـر وثوقـی عضـو هیـات علمـی
دانشـگاه شـریف ،دکتـر لیلا مامنـی ،رییـس بخـش نانوتکنولـوژی
پژوهشـگاه بـه عنـوان داوران کمیتـه علمـی  -تخصصـی نسـبت
بـه ارزیابـی و سـنجش توانمندیهـای علمـی تخصصـی داوطلبـان
در مصاحبـه اقـدام کردنـد.
همچنیــن دکتــر محمدرضــا غفــاری و دکتــر زهراالســادات شــبر
بــه عنــوان اعضــای کمیتــه بیوانفورماتیــک و دکتــر مریــم
جعفرخانــی و دکتــر بابــک ناخــدا اعضــای کمیتــه زبــان
انگلیســی بــرای جــذب هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بودنــد.

نتایـج مصاحبـه جـذب اعضای هیـات علمی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
بعـد از بررسـیهای الزم متعاقبـا
از طریـق مراجـع ذیصلاح
اعلام خواهـد شـد.
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دوره آموزشــی "بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد" در پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی برگ ـزار شــد
دوره آموزشــی "بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد"
بــه همــت مدیریــت برنامهریــزی ،بودجــه و
تشــکیالت پژوهشــگاه و بــا حضــور جمعــی
از کارشناســان و مدیــران پژوهشــگاه،
بیســت و ششــم آذرمــاه 98
در محــل ســالن جلســات
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی برگــزار شــد.
بــه گـزارش روابــط عمومی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی بــه اســتناد بنــد (ج)
تبصــره ( )20مــاده واحــده قانــون
بودجــه ســال  1398کل کشــور و بــه
منظــور افزایــش اثربخشــی بودجــه
تحقیقاتــی در تولیــد دانــش
فنــی و محصــول ،اســتفاده
از نرمافــزار جامــع
"بودجهریزی
مبتنــی بــر
عملکرد"
ضروری
اســت کــه
هــدف از برگــزاری
ایــن دوره آموزشــی
نیــز پاســخ بــه همیــن نیــاز
اساســی بــوده اســت.
دکتــر محمدرضــا امینــی ،مشــاور
اســتقرار نظــام بودجهریــزی بــر مبنــای
عملکــرد در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در ابتــدای ایــن دوره ضمــن خیــر مقــدم
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بــه مهمانــان ،در خصــوص ضــرورت تغییــر نظــام بودجهریــزی
از بودجهریــزی ســنتی بــه بودجــه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد
نکاتــی را مطــرح کــرد.
وی گفــت :بــا توجــه بــه قوانیــن باالدســتی ،رعایــت ایــن الگــو در
بودجهریــزی از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور الزامــی
اســت .هرچنــد کــه عــاوه بــر ســازمانها و شــرکتهای دولتــی کــه
حســب وظیفــه قانونــی ملــزم بــه اســتقرار آن میباشــند ،برخــی
از شــرکتها و ســازمانهای غیــر دولتــی نیــز بــا درک مزایــای
گســترده ایــن نظــام ،در تــاش بــرای اســتقرار آن میباشــند.
امینــی بــا بیــان مزیتهــای بیشــمار اســتقرار نظــام
بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد ،بــه تفاوتهــای اساســی
در زیرســاختهای اطالعاتــی در ایــران در مقایســه بــا ســایر
کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و گفــت :متناســب
بــا زیرســاختهای اطالعاتــی نــه چنــدان رضایتبخــش در
اکثــر دســتگاهها و ســازمانهای ایــران ،مــدل اجرایــی در ایــران
میبایســت بــه نحــوی بومیســازی شــود کــه بتوانــد بــا تعریــف
مکانیزمهــای جدیــد جمــعآوری اطالعــات عملکــردی ،بخشــی از
خــاء موجــود در زیرســاختهای اطالعاتــی را جبــران کنــد.
وی در ادامــه بــا تبییــن مــدل اجرایــی نظــام بودجهریــزی در
کشــور و ارائــه تجربیــات موفــق دســتگاهها و ســازمانهای
مختلــف ،فرآینــد اســتقرار نظــام بودجهریــزی بــر مبنــای عملکــرد
در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی را تشــریح کــرد .در ادامــه
پــس از تبییــن مــدل اســتقرار ،نحــوه مشــارکت و تعامــل اعضــای
هیــأت علمــی ،مدیــران ،کارشناســان و کارمنــدان در بخشهــای
تحقیقــات ،پژوهشــکدههای مناطــق و مدیریتهــای ســتادی
مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت.
در پایــان ،کارشناســان حاضــر در جلســه بــه بیــان ســواالت و
ابهامــات خــود در خصــوص مــدل اجرایــی و نحــوه مشــارکت
پرداختنــد و مــدرس دوره نیــز بــه ســواالت و دغدغههــای آنهــا
پاســخ داده و راهنماییهــای الزم را ارائــه کــرد.
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کارگاه آشنایی با آخرین آییننامه و شیوهنامه اجرایی ارتقای مرتبه
اعضای هیات علمی برگزار شد
کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا آخریــن آییننامــه و شــیوهنامه اجرایــی
ارتقــای مرتبــه اعضــای هیــات علمــی موسســات تحقیقاتــی ،صبــح
یکشــنبه ،ششــم بهم ن  مــاه  ،98در ســالن آمف ی  تئاتــر پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
دکتــر مهــران عنایتیشــریعتپناهی ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی و عضــو کمیســیون کشــاورزی هیــات
ممیــزه ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در ایــن دوره
ضمــن تشــریح شــیوهنامه اجرایــی آییننامــه جدیــد ترفیــع کــه از
اول فروردیــن مــاه  1399اجرایــی میشــود بــه تبییــن تغییــرات ایــن
آییننامــه پرداخــت.
آشــنایی بــا تشــکیالت هیــات ممیــزه ،معرفــی آییننامــه ارتقــای
مرتبــه اعضــای هیــات علمــی موسســات پژوهشــی مصــوب اســفند
مــاه  1394شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مصوبــات اصالحــی ویــژه
وزارت علــوم بــرای ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی از
دیگــر مباحــث نظــری مطرحشــده در ایــن کارگاه بــود.
در پایــان ،اعضــای هیــات علمــی شــرکتکننده در کارگاه ،مــواد ،2
 3و  5شــیوه نامــه اجرایــی آییننامــه ارتقــای اعضــای هیــات علمــی
موسســات تحقیقاتــی را بــه طــور عملــی بررســی کردنــد.

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،مشـخصات خـود را مطابق بـا این فرم
به نشانی  newsletter@abrii.ac.irبا درج عبارت " درخواست اشتراک خبرنامه" در قسمت موضوع ( ،)subjectارسال فرمایید.
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برگزاری دورههای آموزشی به مناسبت ایام دهه فجر
• دوره آموزشی "ایمنی کار در آزمایشگاه" برگزار شد
د و ره آم و زش ی ا ی م ن ی کار در آزمایشگاه به همت پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی در محل سالن همایشهای موسسه نهال و
بذر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این
کارگاه که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه  13و  14بهمن ماه ،98برگزار
شد جمع زیادی از محققان و کارکنان آزمایشگاههای پژوهشگاه و
نیز تعدادی از نمایندگان سایر موسسات سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی در کارگروه ساماندهی آزمایشگاهها حضور داشتند.
هدف از برپایی این دوره ،افزایش آگاهی و آمادگی پژوهشگران
و محققان آزمایشگاهها در مواجهه با عوامل زیانآور محیط کار
و آشنایی با نکات ایمنی و بهداشت محیط کار آزمایشگاه و سایر
الزامات فعالی تهای آزمایشگاهی ،ایمنسازی محیط و پیشگیری از
حوادث شغلی در آزمایشگاه ها بود.
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س رف ص ل ا ی ن د وره آموزشی هم شامل اصول صحیح کار با مواد
شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ،آشنایی با روشهای برچسبگذاری
و فهرستبرداری از مواد شیمیایی ( ،)MSDSعوامل فیزیکی زیان آور
محیط کار آزمایشگاه ،وسایل حفاظت فردی و لزوم استفاده از آنها
در آزمایشگاه ،ارگونومی در آزمایشگاه ،ایمنیزیستی در آزمایشگاهها
وآشنایی با گروههای آتش و روش های مقابله با آن بود.
یکی از مدرسان دوره "ایمنی کار در آزمایشگاه" ،دکتر بنیاعمام بود
که عالوه بر تالیف دو جلد کتاب در این حوزه ،سابقه تدریس در
کارگاه های متعدد  HSEدر دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و
فعالیت در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت
کار را دارد.
دیگر مدرس این دوره ،مهندس وطندوست ،دانشآموخته مقطع
کارشناسیارشد  HSEو مشاور و متخصص در امور ایمنی حریق بود.
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• کارگاه آشنایی با نانوزیست حسگرها در حوزه کشاورزی برگزار شد
کارگاه تئــوری و عملــی آشــنایی بــا نانو(زیست)حســگرها در
حــوزه کشــاورزی بــه همــت بخــش تحقیقاتــی نانوتکنولــوژی
پژوهشــگاه روز پانزدهــم بهمــن مــاه ،98در محــل پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
آشــنایی بــا مفاهیــم ،اصــول و مهارتهــای کاربــردی نانو(زیســت)
حســگرها ،معرفــی کاربردهــا و پتانســیلهای نانو(زیســت)
حســگرها در کشــاورزی ،آمــوزش نظــری و عملــی طراحــی و
تهیــه نانو(زیست)حســگرها و بررســی زمینههــای مشــترک کاری
مابیــن حــوزه تخصصــی شــرکتکنندگان و مدرســین کارگاه از
جملــه اهــداف ایــن کارگاه بــود کــه بــا ارائــه مباحــث تئــوری و
عملــی توســط دکتــر لیــا مامنــی ،دکتــر فــروغ قاســمی و دکتــر
فریبــا دشتســتانی برگــزار شــد.
نظــر بــه رهایــش آالیندههــای شــیمیایی و میکروبــی در مقیــاس
بــاال بــه ویــژه آن دســته از ترکیبــات آالینــده کــه از طریــق
کشــاورزی بــه محیــط زیســت راه مییابنــد ،وجــود تجهیــزات
حســاس و کارآمــد شناســایی بــرای بــازداری از چالشهــای
مربــوط بــه بهداشــت و ســامت انســان ضــروری مینمایــد .در
ایــن بیــن ،نانو(زیست)حســگرها گزینههــای موثــر و دقیقــی
بــرای تشــخیص کمــی و کیفــی آنالیتهــای مختلــف ماننــد بقایــای
ســموم ،نیتــرات و یــا فســاد مــواد غذایــی بــه شــمار میرونــد.
در ایــن کارگاه آموزشــی ضمــن ارائــه مباحــث تئــوری شــامل
نانومــواد مــورد اســتفاده در ســاخت نانوزیســت حســگرها،
نانوحســگرهای رنگســنجی و فلوئوریمتــری ،نانوزیســت
حســگرهای الکتروشــیمیایی و نــوری ،شــرکتکنندگان بــه
طــور عملــی بــا دســتگاههای مشــخصهیابی و ثبــت پاســخ
حســگر ،نانومــواد پایــهای در ســاخت نانوزیســت حســگرها،
طراحــی و کاربــرد نانوحســگر بــر پایــه نانــوذرات پالســمونی و
نانوزیستحســگر بــر پایــه آنزیم/آنتــی بــادی آشــنا شــدند.
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گرامیداشت دهه فجر 12،بهمن 98

جشن گرامیداشت ایام الله دهه فجر در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
گزارش تصویری گرامیداشت ایام دهه فجر در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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رومنایی از دستاورد شاخص تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر

بیوراکتور ارزان قیمت جهت کشت سلول و بافتهای گیاهی رومنایی شد

بــا ســاخت بیوراکتورهــای ارزان قیمــت کشــت ســلولها و
بافتها یگیاهــی در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
امــکان تولیــد متابولیتهــای ثانویــه گیاهــی بــا ســهولت
بیشــتر و هزین ـهای بــه مراتــب کمتــر در کشــور فراهــم شــد.
دکتــر مرتضــی خــان احمــدی ،رییــس پژوهشــکده
متابولیتهــای ثانویــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
در حاشــیه مراســم رونمایــی از ایــن بیوراکتــور کــه بــه
مناســبت چهــل و یکمیــن دهــه فجــر انقــاب اســامی
روز بیســت و یکــم بهمــن مــاه  ،98در محــل پژوهشــگاه
برگــزار شــد بــه روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی گفــت :بیوراکتــور ارزان قیمــت تولیــدی عــاوه
بــر کشــت ریشــه موییــن و ســلولهای گیاهــی در کشــت
برخــی قارچهــا و میکروارگانیســمها کــه نیــاز بــه همــزدن
مکانیکــی ندارنــد قابــل اســتفاده اســت.
وی در خصــوص ضــرورت اســتفاده از بیوراکتورهــا بــا
توجــه بــه امــکان کشــت گیاهــان در طبیعــت گفــت:
متابولیتهــای ثانویــه گیاهــی کاربردهــای فراوانــی
در صنایــع دارویــی ،غذایــی ،آرایشــی و برخــی از
صنایــع دیگــر دارنــد و بــا اقبــال مجــدد مــردم بــه
ترکیبــات طبیعــی پیشبینــی میشــود اســتفاده از ایــن
متابولیتهــا در آینــده افزایــش یابــد.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن متابولیتهــا در گیاهــان بــه
میــزان کــم تولیــد میشــوند و مقــدار تولیــد آنهــا در گیــاه
ثابــت نبــوده و بــه تنشهــای محیطــی زنــده و غیــر زنــده
وابســتگی زیــادی دارد .عــاوه بــر ایــن زراعــت برخــی از
گیاهــان بــه زمــان طوالنــی و شــرایط ویــژه نیــاز دارد کــه
تامیــن آن بــه ســختی امکا نپذیــر اســت و از طــرف دیگــر
برداشــت گیاهــان از رویشــگا ههای طبیعــی نیــز بــه تخریــب
منابــع و انقــراض منابــع ژنتیکــی گیاهــی میانجامــد.
خــان احمــدی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه ایــن مشــکالت در
دهههــای اخیــر کشــت ســلولها و انــدام گیاهــی بهویــژه
ریشــههای نابجــا و موییــن در شــرایط کنترلشــده بــرای
تولیــد متابولیتهــای ثانویــه ارزشــمند گیاهــی مــورد
توجــه دانشــمندان قــرار گرفتــه و تحقیقــات فراوانــی در
ایــن زمینــه در ســطح جهــان در دســت انجــام اســت کــه
برخــی از آنهــا بــه مرحلــه تجــاری وارد شــد هاند .در

ایــن روش بــا کنتــرل شــرایط مــی
تــوان بــه محصولــی باکیفیــت
یکنواخــت و مقــدار ثابتــی
از متابولیتهــای ثانویــه
مــورد نظــر طــی یــک
دوره دو ماهــه دســت
یا فــت .
بــه گفتــه وی ،اســتفاده
از بیوراکتــور بــه
ویــژه در مــورد
گیا ها ن
چند

سا له
بــر خــاف
کشــت مرســوم،
بســیار پربــازده
بــوده و بــا
توجــه بــه
ایــن کــه
تو لید
در محیــط
سربســته انجــام
میشــود ،مســتقل از
فصــول و شــرایط اقلیمــی
مختلــف میتــوان در تمــام
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طــول ســال محصــول تــازه داشــت.
رییــس پژوهشــکده متابولیتهــای ثانویــه پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه اکثــر ایــن
ترکیبــات در بیوراکتورهــای بــزرگ تولیــد میشــوند کــه
ســاخت و راهبــری آنهــا بــه ســرمایه ،زمــان و دانــش فنــی زیــاد
نیــاز دارد ،خاطرنشــان کــرد :اخیــرا مفهــوم بیوراکتورهــای
یکبــار مصــرف مطــرح شــده کــه بــه زمــان و ســرمایه کــم
نیــاز داشــته و راهبــری آنهــا ســهلتر اســت ،بــه ویــژه اینکــه
بــرای ســلولها و بافتهــای گیاهــی بــه دلیــل کنــدی رشــد
بــه کنتــرل دمــا و  pHو هوادهــی شــدید نیــازی نیســت.
وی تصریــح کــرد :پژوهشــکده متابولیتهــای ثانویــه بــا
هــدف توســعه تولیــد اقتصــادی متابولیتهــای ثانویــه در
محیطهــای کنتــرل شــده نســبت بــه ســاخت بیوراکتورهــای
یکبــار مصــرف بــا حداقــل زمــان و هزینــه ســاخت اقــدام
کــرده اســت.
خــان احمــدی تصریــح کــرد :بدنــه یکبــار مصــرف ایــن
بیوراکتــور از جنــس فیلــم پالســتیک پلــی اتیلــن ســاخته
شــده اســت کــه بســیار ارزان قیمــت بــوده و بــه راحتــی
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در اتــوکالو اســتریل میشــود .البتــه اتصــاالت و تجهیــزات
جانبــی ماننــد فیلترهــا یکبــار مصــرف نبــوده و قابــل
اســتفاده مجــدد هســتند.
وی در دســترس بــودن مــواد اولیــه کــه بــه جــز فیلترهــای
هــوا بقیــه شــامل فیلــم پلــی اتیلــن ،فالکو نهــا و قطعــات
ســیلیکونی هســتند کــه بــه راحتــی ســاخته میشــوند و
قابلیــت تولیــد در اشــکال مختلــف بــا توجــه بــه امــکان
تولیــد بدنــه پالســتیکی بیوراکتــور در اشــکال دلخــواه را از
دیگــر مزایــای بیوراکتــور ارزان قیمــت تولیــدی عنــوان کــرد.
رییــس پژوهشــکده متابولیتهــای ثانویــه پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون
بیوراکتورهــای  ۱۵لیتــری از ایــن نــوع بــا موفقیــت بــرای کشــت
ریشــه نابجــای گل راعــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد و
مــاده خشــک  ۱۳گــرم بــر لیتــر تولیــد شــده کــه در حــد مقادیــر
گــزارش شــده در ســطح جهــان اســت .در حــال حاضــر تســت
بیوراکتورهــای  ۱۵لیتــری ۳۰ ،لیتــری و  ۶۰لیتــری بــرای گیاهــان
مختلــف در دســت انجــام اســت و تســت بیوراکتورهــای بزرگتــر
نیــز در دســت بررســی قــرار دارد.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی
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با راه اندازی کمیته  HSEدر پژوهشگاه کلید خورد:

تشکیل پرونده پزشکی و ارائه خدمات طب کار به کارکنان پژوهشگاه

بــا راهانــدازی کمیتــه ( HSEبهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت)
در پژوهشــگاه ،اعضــای هیــات علمــی و کارکنــان پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی از خدمــات طــب کار بهرهمنــد
م ی شــوند.
دکتــر زهــرا ســادات شــبر ،رییــس کمیتــه  HSEدر گفتوگــو بــا
روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی خاطرنشــان
کــرد :بــا پیگیریهایــی کــه از طریــق کمیتــه تجهیــز صــورت
گرفــت ،کمیتــه "بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت" (بــام)
در پژوهشــگاه تشــکیل شــد .در ایــن کمیتــه عــاوه بــر رییــس
کمیتــه ،روســای بخشهــای تحقیقاتــی پژوهشــگاه ،یــک پزشــک
دوره دیــده طــب کار (دکتــر کاریــزی) و یــک متخصــص HSE
(دکتــر بنــی اعمــام) عضویــت دارنــد.
وی تصریــح کــرد :در نخســتین جلســه کمیتــه بــام ()HSE
پژوهشــگاه ،تشــکیل پرونــده پزشــکی بــرای کارکنــان پژوهشــگاه،
حضــور پزشــک دوره دیــده طــب کار در پژوهشــگاه یــک روز در
هفتــه (سهشــنبهها) و طــرح پایــش تندرســتی بعــد از تشــکیل
پرونــده پزشــکی بــرای کارکنــان و اســتعالم از ســازمان محیــط
زیســت اســتان البــرز بــرای امحــای پســماندهای شــیمیایی بــه
تصویــب رســید.
رییــس کمیتــه بــام (بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت)
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی تصریــح کــرد :در راســتای
انجــام آزمایشهــای طــب کار و تشــکیل پرونــده پزشــکی
بــرای همــکاران ،بیســت و ششــم آذرمــاه ،98نمونــه گیــری
خــون و یکشــنبه ،اول دی مــاه ،98تســت اســپیرومتری،
اپتومتــری و ادیومتــری در پژوهشــگاه انجــام شــد.
دکتــر شــبر در پایــان خاطــر نشــان کــرد:
همکارانــی کــه موفــق بــه شــرکت در
ایــن آزمایشهــا نشــد هاند میتواننــد در
مهلــت مقرربــرای انجــام آزمایشــات مذکــور
بــه مرکــز تخصصــی طــب کار دکتــر عظیــمزاده
مراجعــه کننــد.
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بازدید جمعی از دانشآموزان دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشان
شـهید سلطانی از پژوهشگاه
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی  15بهمـن ،98میزبـان
جمعـی از دانشآمـوزان دبیرسـتان دوره دوم شـهید
سـلطانی  3کـرج بـود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ابتــدای
ایــن بازدیــد دکتــر صادقــی ،عضــو
هیــات علمــی پژوهشــگاه
در ســخنانی بــه
معرفــی کلــی
فعالیتهای

پژوهشگاه
بیوتکنولوژی
کشــاورزی پرداخــت و
در ادامــه دانــش آمــوزان بــا
حضــور در بخشهــای مختلــف

تحقیقاتــی پژوهشــگاه در گفتوگــو بــا اعضــای هیــات علمــی و
محققــان هــر بخــش بــا فعالیتهــاو پروژههــای در حــال اجــرا در
پژوهشــگاه آشــنا شــدند.
دکتـر مهـدی آقابالـی ،مسـوول امـور پژوهشـی دبیرسـتان شـهید
سـلطانی ناحیـه  3کـرج دربـاره انگیـزه حضـور دانشآمـوزان ایـن
دبیرسـتان در پژوهشـگاه گفـت :دانشآمـوزان المپیـادی دبیرسـتان
عالقمنـد بودنـد از نزدیـک بـا فعالیتهـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی از جملـه در زمینـه کشـت سـلولی ،تولیـد
ترکیبـات دارویـی و  ...آشـنا شـوند کـه بـا مسـاعدت پژوهشـگاه این
امـکان فراهـم شـد .دانشآمـوزان از ایـن کـه توانسـتند اطالعـات
مورد نظر را از محققان پژوهشـگاه بگیرند بسـیار خوشـحال شـدند.
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تــداوم ارتبــاط و همــکاری
نزدیکتــر دبیرســتان شــهید ســلطانی و پژوهشــگاه ایــن امــکان
بــرای دانشآمــوزان عالقمنــد دبیرســتان فراهــم شــود کــه زیــر
نظــر اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
مطالعــات و تحقیقــات خــود را پیــش ببرنــد.
گفتنــی اســت ،مرکــز اســتعدادهای درخشــان شــهید ســلطانی کــرج
بــا کســب  14نشــان طــا 17 ،نشــان نقــره و پنــج نشــان برنــز
المپیادهــای علمــی جهانــی و ســه نشــان طالیــی المپیــاد جهانــی
مهــارت و  300نشــان رنگارنــگ المپیادهــای ملــی از پرافتخارتریــن
مــدارس کشــور اســت.

همکار گرامی جناب آقای دکرت اسکوئیان
ضایعـــه درگذشـــت پـــدر مهربانتـــان را از صمیـــم قلـــب تســلیت عـــرض میمناییم.
انـــدوه مــا در غــم از دســت دادن آن عزیــز بزرگـوار در واژههـا منیگنجــد .از خداونـد
متعــال ،بــرای آن مرحــوم ،شــادی روح و برای شام و خانــواده محرتمتان ،صبـر جمیـل و
اجــر جزیـل خواهانیـم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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برگزاری مسابقات ورزشی ویژه ایام دهه فجر
• نایب قهرمانی همکاران پژوهشگاه در رالی یادبود
شهید سپهبد سلیمانی
رالی خانوادگی بزرگداشت دهه فجر و
شهید سپهبد قاسم سلیمانی با نایب
قهرمانی تیمی از همکاران
پژوهشگاه پایان یافت.
به گزارش روابط
عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی،
این رالی خانوادگی  16بهمن
ماه ،98از مقابل موسسه تحقیقات
اصالح و تهیه نهال و بذر آغاز شد که
در پایان این رقابتها مهندس مریم فارسی
(راننده) و الله کریمی (نقشه خوان) از همکاران
پژوهشگاه موفق به کسب مقام دوم شدند.
این رقابت ورزشی به همت پایگاه بسیج موسسات تحقیقات کشاورزی
انصارالمهدی (عج) در سطح بسیج ادارات و مساعدت حوزه  2291بسیج
کارمندانوهیاتموتورسواریواتومبیلرانیاستانالبرزبرگزارشد.
• درخشش پژوهشگاه در مسابقات ورزشی ایام دهه فجر
ورزشکارانی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در مسابقات دهه فجر
سازمان موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این دوره
از رقابتهای ورزشی که طی روزهای  19و  20بهمن ماه ،98در سالن
ورزشی مرکز آموزشی امام خمینی برگزار شد ورزشکارانی از موسسات
مختلف سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مستقر در تهران و
البرز در رشتههای مختلف رقابت کردند.
در پایان تیم های طنابکشی پژوهشگاه در هر دو بخش خانمها و
آقایان موفق به کسب رتبه سوم شدند .تیمهای پژوهشگاه شامل خانمها
امیربختیار ،هاتفی و باقری زنوز و آقایان دکتر حسین هداوند ،سعید
سهیلیوند ،رضا کو هزارع ،سیدمحمد حسینی و حمید زبردست بود.
در مسـابقات انفـرادی دارت هـم امیـر ایپکـی در بخـش آقایـان مقـام

اول و محبوبـه محمـد ابراهیمـی در بخـش خانمهـا مقام
دوم را کسـب کردند.
مسابقات ورزشی دهه فجر سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی در بخش آقایان
در رشتههای طنابکشی (گروهی) و
تنیسرویمیز و دارت (انفرادی) و در
بخش بانوان در رشتههای طنابکشی
(گروهی) و آمادگی جسمانی و دارت
(انفرادی) برگزار شد.
• برگزاری مسابقات ورزشی ویژه دهه فجر
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
به مناسبت ایام دهه فجر و چهلمین
و یکمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی و بزرگداشت مقام
شهید سپهبد سلیمانی مسابقات
ورزشی ویژه کارکنان پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،به همت امور
اداری و پشتیبانی ،از  12تا  22بهمن ماه  ،98به
مدت 12روز در محل پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،این
مسابقات که در سه رشته فوتبال دستی ،دارت و تنیس روی میز
و طی  102مسابقه در بین همکاران پژوهشگاه برگزار گردید.
بر اساس این گزارش:
در مسابقه دارت بانوان ،محبوبه محمد ابراهیمی مقام اول را کسب نمود.
در مسابقه دارت آقای امیر ایپکی رتبه اول شد.
در مسابقه فوتبال دستی آقای حسن سمیعی مقاوم اول را به خود
اختصاص داد.
در مسابقه فوتبال دستی بانوان سارا قاسم زاده و بتول آدین ه وند
مقام اول را از آن خود نمودهاند.
در مسابقه تنیس رو ی میز آقای سیدابراهیم آلنبی موفق به کسب
مقام اول شد.
با پایان یافتن مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت ایام دهه فجر
در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،از برگزیدگان مسابقات تقدیر به
عمل خواهد آمد
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با تالش محققان پژوهشگاه صورت میگیرد:

سـاخت و راهانـدازی پایلـوت سیسـتم هاضـم بیهـوازی تولیـد
بیـوگاز از زبالههـای شـهری
طرح ساخت و راهاندازی پایلوت سیستم هاضم بیهوازی
تولید بیوگاز از زبالههای کالن شهر اصفهان به محققان
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محول شد.
دکتـر حسـین قنواتـی ،عضـو هیـات علمی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
توگـو بـا
و مجـری طـرح در گف 
روابـط عمومی پژوهشـگاه
بیوتکنولوژیکشـاورزی
اظهـار داشـت :سـازمان
مدیریت پسـماند شـهرداری
اصفهـان که یکی از شـهرداریهای
فعـال در زمینـه مدیریـت پسـماند و
تولیـد کمپوسـت از زبالـه اسـت بـه منظور
بهینهسـازی فراینـد تولید کمپوسـت بـا کیفیت و
بیبـو و کاهـش آلودگیهای زیسـت محیطی کارخانه
بازیافـت در شـرق اصفهـان درصـدد راهانـدازی سیسـتم
هاضـم بیهـوازی برآمـده تـا ضمن ارتقـای کیفیت کمپوسـت خود برق
تولیـدی را نیـز بـه شـبکه بـرق سراسـری وارد کنـد.
وی خاطرنشان کرد :سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان که در
این راستا با چند شرکت خارجی از جمله یک شرکتی آلمانی نیز وارد
مذاکره شده قصد دارد.

ابتدا پایلوت بوم یسازی شده سیستم هاضم این شرکت آلمانی را
راهاندازی کند تا میزان دقیق بیوگاز قابل استحصال از مواد آلی پسماند
شهر مشخص شده و از اقتصادی بودن پروژه مطمئن شود .در این راستا
فراخوانی در سطح کشور انجام شده که در نهایت با توجه به تخصص
و تجارب قابل توجه مدیریتی از جمله مدیریت کارخانه تولید بیوگاز از
پسماند تهران و مشاوره چندین کارخانه مدیریت پسماند و نیز نگارش
مقاالت متعدد بینالمللی و چاپ کتابی به نام بیوگاز از سوی انتشارات
اشپرینگر نیچر که به عنوان رفرنس در مجامع بینالمللی نیز معرفیشده،
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان پروژه بهره برداری پایلوت را
به پژوهشگاه محول کرده است.
وی در خصوص روند اجرای این قرارداد گفت :قرارداد که از حدود
دو ماه پیش اجرایی شده در فاز اول (نظارت بر طراحی و ساخت)
است و در فازهای بعد نسبت به بهینهسازی خوراک ورودی به هاضم،
شبیهسازی سیستم ،بهرهبرداری از پایلوت شبیه سازی شده سیستم هاضم
و بهینهسازی تولید بیوگاز در آن اقدام خواهیم کرد.
دکتر قنوانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفقیت آمیز این
پروژه ضمن پاسخ به اعتماد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
و کمک به حل مساله آنها چالشها و موانعی که در مقابل راه اندازی
سیستمهای صنعتی هاضم بیهوازی در کشور وجود داشته نیز برطرف
شده و زمینه بهرهبرداری از این سیستمهای کارآمد در شهرها و مناطق
مختلف کشور فراهم شود.

همکار گرامی جناب آقای اسامعیلی
ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض
میمناییم .انــدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژههـا
منیگنجـد .از خداونـد متعـال ،بـرای آن مرحـوم ،شـادی روح و برای شام و
خانـواده محرتمتان ،صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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قائم مقام فناوری پژوهشگاه:

آمریکا به ازای هر اخرتاع  ۲/۸میلیون دالر رصف تحقیقات میکند
قائـم مقـام فنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا اشـاره بـه
ایـن کـه در کشـورهایی مثـل آمریکا و کانـادا به ازای هر اختـراع2/8 ،
تـا  3میلیـون دالر در زمینـه تحقیقـات سـرمایهگذاری مـی شـود اظهار
داشـت :بـه نسـبت بودجـه بسـیار کـم تحقیقـات در کشـور ،وضعیت
نـوآوری در کشـور نـه تنهـا بـد نیسـت کـه قابل توجه اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،دکتر
پژمـان آزادی  28بهمـن مـاه  ،98کـه در نشسـت «توسـعه فنـاوری،
تجـاری سـازی و تسـهیم منافـع» در جمـع اعضـای هیـات علمـی و
محققـان پژوهشـگاه سـخن میگفـت :در تبییـن اقدامات پژوهشـگاه
در حـوزه فنـاوری گفـت :براسـاس مطالعـهای کـه در زمینـه دفاتـر
انتقـال فنـاوری ( )TTOدر دنیـا داشـتیم ،ایـن مراکز عمدتا دارای سـه
زیربخـش توسـعه فنـاوری ،ارتبـاط بـا صنعـت و تجاریسـازی و نیـز
مالکیـت فنـاوری و انتقـال فنـاوری هسـتند .بـا پیگیریهـای صـورت
گرفتـه بیـش از  80درصد این چارت را در پژوهشـگاه تشـکیل دادهایم
و شـکلگیری کامـل آن را دنبـال میکنیـم.
وی بــا بیــان ایــن کــه یکــی از بخشهایــی کــه در ایــن حــوزه کمتــر
روی آن کار شــده ،مطالعــه فنــاوری اســت ،اظهــار داشــت :بدیــن
منظــور الزم اســت افـرادی را در پژوهشــگاه داشــته باشــیم کــه فقــط
پتنتهــا را ســرچ کننــد و گروهــی دیگــر کــه بــا بررســی ســمت و
ســوی فناوریهــای مختلــف ،همــکاران را راهنمایــی کننــد کــه
تکنولــوژی در دنیــا بــه کــدام ســمت م ـیرود.
در ایــن زمینــه ،چیــن واحدهــای عظیمــی را راه انداختــه تــا محققان و
صنعتــش را راهنمایــی کننــد کــه متناســب بــا رونــد تحــوالت فنــاوری،
مسیرشــان را اصــاح کننــد .ایجــاد چنیــن مرکــزی در پژوهشــگاه هــم
کامــا ضــروری اســت.
قائـم مقام فناوری پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بـا بیان این که
در زمینـه مطالعـات امکانسـنجی کسـب و کار ،فعالیتهـای خوبـی
در پژوهشـگاه اقـدام شـده و قراردادهایی با همـکاری معاونت علمی
و فنـاوری ریاسـت جمهـوری بـرای امکانسـنجی فناوریهـای مختلف
بـه سـفارش دسـتگاههای مختلـف در دسـت اجراسـت ،خاطرنشـان
کـرد :البتـه اتـکای مـا الزامـا بـر امکانسـنجی فناوریهـا نیسـت بلکـه
جلـب همـکاری بخـش خصوصـی را نیـز دنبـال میکنیم.
وی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه منظــور از طرحهــای
فناورانــه چیســت ،اظهــار داشــت :هــر پژوهشــی کــه بــه محصولــی
میرســد کــه محقــق ادعــا دارد قابــل تجاریســازی و ورود بــه بــازار
اســت فنــاوری اســت و در مقابــل ،مطالعــات پایــه کــه مقالهمحــور
هســتند در شــمول طرحهــای فناورانــه قــرار نمیگیرنــد .البتــه

تحقیقــات محصولمحــوری هــم در پژوهشــگاه
انجــام میشــوند کــه بــا توجــه بــه ایــن کــه
جــزو ماموریتهــای ذاتــی پژوهشــگاه
هســتند یــا ســفارشدهنده دولتــی
و مطالبــه حاکمیتــی هســتند
مطالعــات امکانســنجی در
مــورد آنهــا مــاک نیســت
و در ایــن پروســه وارد
نمیشــوند.
آزادی بــا اشــاره بــه اهمیــت
وجــود دســتورالعملهای مشــخص
و متناســب بــا توســعه فنــاوری گفــت:
براســاس نیــاز پژوهشــگاه و شــرایط موجــود،
تدویــن آییننامــه در بعضــی زمینههــا را
پیشــنهاد میدهیــم کــه یکــی از آنهــا
آییننامــه تســهیم منافــع اســت
کــه پــس از تصویــب نهایــی،
اجرایــی خواهــد شــد.
موضـوع دیگـری کـه
در بحـث ارتبـاط
بـا صنعـت و
تجاریسازی
اسـت،
مطـرح
نظـارت دقیـق بـر روند
اجـرای طرحهـای فناورانـه
اسـت کـه بـا پیگیریهایـی کـه
در ایـن راسـتا انجـام دادهایـم امکان
ثبـت تمـام قراردادهـای پژوهشـگاه
در سـامانه کنکـورد کـه بیـس اینترنتـی دارد
فراهم شـده اسـت .مزیت این سـامانه این اسـت
کـه بـا ورود اطالعـات ،تمـام زمانبندیهـای طـرح ها
چـه تعهـدات مـا و چه تعهدات شـرکتها در آن مشـخص
شـده و بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان مهلـت انجـام تعهـدات آالرمهایی
هـم میدهـد.
قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا اشــاره بــه
شــرکت مســتمر پژوهشــگاه در نمایشــگاههای مختلــف بــر ضــرورت
توجــه بیــش از پیــش بــه مقولــه ترویــج فنــاوری تاکیــد کــرد و گفــت:
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بایــد فعالیــت در حــوزه ترویــج فنــاوری را کــه در مــواردی میتوانــد
مقدمــه تجاریســازی فناوریهــای مــا هــم باشــد در پژوهشــگاه
توســعه دهیــم .در حــوزه مالیکــت فنــاوری هــم اقدامــات قبــال
توجهــی صــورت گرفتــه کــه البتــه در بحــث ارزیابــی و ارزشگــذاری
فنــاوری کــه امــر بســیار پیچیــدهای بــوده و وابســتگی زیــادی بــه
بــازار دارد بایــد کارهــای بیشــتری صــورت گیــرد.
آزادی بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث حفاظــت از فنــاوری گفــت :بایــد
قبــل از ثبــت اختـراع و هرگونــه افشــای اطالعــات ،بــه خوبــی ابعــاد
مختلــف مســاله را بــررس کــرده و در انتشــار مقالــه و اعــام جزئیــات
طرحهــا در کنفرانسهــا بــا دقــت و اصولــی عمــل کنیــم.
قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ادامــه
بــا بیــان ایــن کــه امــروزه در دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــی دنیــا
بیــش از درآمدزایــی بــه اثربخشــی طرحهــا توجــه میشــود ،اظهــار
داشــت :طبــق گـزارش انجمــن دانشــگاههای آمریــکا ،طــی ســالهای
 1996تــا  2015بــا انتقــال فنــاوری از دانشــگاهها بــه صنعــت بالــغ
بــر  1/3تریلیــون دالر بــه جامعــه کمــک شــده و  591میلیــارد دالر بــه
تولیــد ناخالــص ملــی آمریــکا افــزوده شــده اســت.
در ســایه ایــن ارتبــاط و انتقــال فنــاوری 11 ،ه ـزار اســتارتاپ جدیــد
شــکل گرفتــه 4/3 ،میلیــون شــغل جدیــد ایجــاد شــده و  380ه ـزار
مــورد افشــای اختـراع صــورت گرفتــه کــه  88هـزار مــورد ثبــت پتنــت
را بــه دنبــال داشــته اســت.
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در آمریــکا از ســال  1980بــه تولیــد 200
محصــول دارویــی جدیــد نیــز منجــر شــده اســت.
به گفته آزادی ،تنها در سال  2017بالغ بر  68میلیارد دالر برای
تحقیقات (نه حقوق محققان بلکه مستقیما برای تحقیقات) هزینه
شده که به شکل گیری هزار و  80استارتاپ و افشای  24هزار اختراع
منجر شده که البته  15هزار مورد برای
ثبت ،فایل شدهاند و نهایتا هفت هزار
اختراع به ثبت نهایی رسیده اند .این
تحقیقات نهایتا به هفت هزار و 800
الیسنس و ارائه  755محصول در سال
مالی  2017منجر شده اند.
قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ادامــه بــا
اشــاره بــه ســرمایهگذاری عظیمــی کــه در
کشــورهای پیشــرفته در بخــش تحقیقــات
و فنــاوری صــورت میگیــرد اظهــار
داشــت :بــه ازای هــر اختـراع در آمریــکا،
 2/8میلیــون دالر ،کانــادا ،ســه میلیــون
دالر ،اتحادیــه اروپــا 3/8 ،میلیــون دالر و
در کشــوری مثــل شــیلی  1/1میلیــون دالر
صــرف میشــود ایــن در حالــی اســت کــه
در خوشــبینانهترین حالــت  25درصــد
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ایــن نوآوریهــا بــه مرحلــه عقــد قـرارداد و انتقــال فنــاوری میرســند
و در نهایــت ســه درصــد اختراعــات بــه بــازار میرســند .ایــن مســاله
نشــان میدهــد کــه ب ـرای رســیدن بــه یــک محصــول قابــل ارائــه در
بــازار چــه ســرمایهگذاری ســنگینی الزم اســت و کشــورهای صنعتــی
بــا اختصــاص بودج ـهای عظیــم بــه بخــش تحقیقــات خــود تــا چــه
حــد امــکان بیشــتری بـرای رســیدن بــه اختراعــات قابــل تجاریســازی
در مقایســه بــا کشــورهایی مثــل ای ـران دارنــد.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد وضعیــت مــا در حــوزه نــوآوری
بــه نســبت بودج ـهای کــه در کشــور بــه بخــش پژوهــش اختصــاص
مییابــد خــوب اســت.
وی در پایان ضمن پاسخ به سواالت همکاران در خصوص سیاستهای
تجاریسازی و توسعه فناوری در پژوهشگاه در خصوص نحوه
تسهیم منافع و سهم مجری و محققان طرحها از فروش و رویالیتی
دستاوردهای فناورانه محققان پژوهشگاه که به بخش خصوصی
واگذار و تجاریسازی میشوند توضیحاتی ارائه داد.
بــه گفتــه وی براســاس آییننامــه تســهیم منافــع کــه پــس از
تصویــب نهایــی مبنــای عمــل ق ـرار میگیــرد اگــر بودجــه طرحهــای
واگذاریشــده توســط پژوهشــگاه تامیــن شــده باشــد ســهم محققــان
از رویالیتــی فنــاوری انتقالیافتــه تــا ســقف  200میلیــون تومــان25 ،
درصــد اســت کــه بــا افزایــش ایــن رقــم کاهــش مییابــد و البتــه بــه
ازای هــر  10درصــد تامیــن هزینــه پــروژه از خــارج پژوهشــگاه 4/5
درصــد بــر ســهم محققــان از رویالیتــی افــزوده میشــود بــه طــوری
کــه اگــر  100درصــد بودجــه یــک طــرح توســط محقــق تامیــن شــده
باشــد در صــورت انتقــال فنــاوری و تجاریســازی طــرح از ســوی
بخــش خصوصــی تــا  70درصــد رویالیتــی دریافــت شــده بــه محقــق
تعلــق خواهــد گرفــت.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

اسفندماه 139۸

در قالب پروژه جایگزینی رسباز نخبه در پژوهشگاه انجام میشود:

پژوهشگاه الینهای امیدبخش پرعملکرد و باکیفیت گیاه دانه روغنی کاملینا
ســرباز نخبــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در طــرح
تحقیقاتــی خــود بــا ارزیابــی عملکــرد و پروفایــل اســیدهای چــرب
در  136الیــن دبــل هاپلوئیــد گیــاه دانــه روغنــی کاملینــا موفــق
بــه شناســایی الینهــای بــا کیفیــت روغــن باالتــر و میــزان اســید
اوروســیک پایینتــر والینهــای بــا عملکــرد مطلــوب جهــت
معرفــی رقــم برتــر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
جهــاد ســورنی در جلســه دفاعیــه ایــن طــرح کــه روز بیســت ونهــم
بهمــن مــاه  ،98در ســالن آمفــی تئاتــر پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی برگ ـزار شــد.
جهــاد ســورنی در توضیــح اهمیــت ایــن طــرح بــه نقــش مهــم
دانههــای روغنــی در تامیــن روغــن مصرفــی انســان ،کنجالــه دام
و طیــور و نیــز صنعــت روغــن اشــاره و خاطرنشــان کــرد :کاملینــا،
گیاهــی روغنــی دارویــی اســت کــه بســیاری از پژوهشــگران
کشــورهای توســعه یافتــه بــه ویــژه آمریــکا و کانــادا در حــال
بررســی جنبههــای مختلــف آن هســتند .ایــن گیــاه کــه بــه تازگــی
وارد کشــور مــا نیــز شــده در کانــادا پــس از کل ـزا بااهمیــت تریــن
گیــاه روغنــی شــناخته میشــود و محصــوالت خوراکــی و آرایشــی
متعــددی از آن روانــه بــازار دنیــا شــده اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه کاملینــا دارای پروفایــل روغــن منحصــر بــه
فــردی از جملــه مقادیــر باالیــی امــگا  3اســت ،اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه ســطح گســترده دیــم زارهــا در ایــران و واردات
بیــش از  95درصــدی روغــن مصرفــی در کشــور ،فعالیتهــای بــه
نــژادی جهــت تولیــد ارقــام ســازگار بــا مناطــق مختلــف کشــور
در دســتورکار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار دارد .لــذا در ایــن
پژوهــش بــه ارزیابــی و شناســایی الینهــای امیدبخــش پرعملکــرد
و باکیفیــت بــا هــدف معرفــی ارقــام برتــر اقــدام شــده اســت.
ســورنی در خصــوص رونــد تحقیقــات ایــن پــروژه کــه بــا راهنمایــی
دکتــر زهــرا ســادات شــبر ،عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی اجــرا شــده ،گفــت :در ایــن تحقیــق
تعــداد  136الیــن دابــل هاپلوئیــد گیــاه کاملینــا حاصــل از 15
تالقــی مختلــف در دو ســال مختلــف در شهرســتان کــرج مــورد
آزمایــش قـرار گرفــت .بــه منظــور غربالگــری الینهــا از نظــر میـزان

اســیدهای چــرب تمامــی ،ایــن الینهــا در شــرایط مزرعــه
در دو ســال کشــت شــد و پــس از برداشــت محصــول،
پروفایــل اســیدهای چــرب از جملــه اســید اوروســیک
در آنهــا اندازهگیــری شــد .پــس از مشــخص
کــردن ترکیــب اســیدهای چــرب ارتبــاط
آنهــا بــا صفــات زراعــی عملکــرد
دانــه ،روز تــا رســیدگی و وزن
هـزار دانــه بررســی شــد و در
نهایــت الینهــای باکیفیــت
روغــن باالتــر و میــزان
اســید اوروســیک پایینتــر
بــه همــراه الینهــای بــا عملکــرد
مطلــوب جهــت معرفــی رقــم شناســایی
و معرفــی شــدند.
ایــن ســرباز نخبــه در پایــان ابــراز
امیــدواری کــرد کــه بــا پیگیریهــای
بعــدی نســبت بــه معرفــی رقــم
برتــر در شــرایط آب و
هوایــی کــرج اقــدام
شــود.
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کتاب بیوتکنولوژی میکروبی در کشاورزی منترش شد
کتاب بیوتکنولوژی میکروبی در کشاورزی؛ عوامل میکروبی مهار
زیستی آفات و بیماریهای گیاهی به قلم دو تن از اعضای هیأت
علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،این
کتاب که نوشته دکتر غالمرضا صالحی جوزانی ،استاد و دکتر
مژگان کوثری ،عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی
میکروبی پژوهشگاه است در  424صفحه و شمارگان هزار نسخه
توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر شده است.
در پیشگفتار کتاب با اشاره به تاثیرات منفی سموم شیمیایی
کنترلکننده آفات و بیماریهای گیاهی بر موجودات غیر هدف
و سالمت انسان و محیط زیست آمده است" :در این راستا در
چند سال اخیر روش مهار زیستی (کنترل زیستی) که در آن از
خود طبیعت برای کنترل آفات و بیماریهای مختلف استفاده
میشود ،توسعه یافته و کاربرد آن روز به روز افزایش یافته است.
خوشبختانه به دلیل درک صحیح از مزایای این روش در
کشورهای دنیا ،میزان مبادالت تجاری این قبیل سموم زیستی در
دنیا در حال گسترش است به نحوی که تاکنون صدها فرموالسیون
مختلف تجاری به عنوان سموم و کودهای زیستی در بازار جهانی
عرضه شدهاند.
این موضوع در کشور ما نیز با تاخیری چند ساله شروع شده و در
حال حاضر نیز توسعه و کاربرد آنها در جریان است .با توجه به
اهمیت این موضوع و لزوم توسعه کاربرد این قبیل فناوریهای
زیستی در بخش کشاورزی در راستای تولید محصول سالم ،این
کتاب با هدف معرفی عوامل میکروبی مورد استفاده در مهار
زیستی حشرات آفت ،عوامل باکتریایی و قارچی بیماریزای
گیاهی و علفهای هرز و نحوه عمل آنها و همچنین نقاط قوت
و ضعف هر کدام تهیه شده است.
عالوه بر این سعی شده است تا تحقیقات صورت گرفته و
برنامههای جاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه
عوامل مهار زیستی نیز به شکل خالصه در کتاب ذکر شود".
کتاب بیوتکنولوژی میکروبی در کشاورزی در  10فصل تدوین
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شده که در فصل اول ،مقدماتی بر بحث میکروارگانیسمها و
بیوتکنولوژی میکروبی و در فصل دوم مقدماتی در زمینه مهار
زیستی آفات و بیماریهای گیاهی؛ اهمیت و پتانسیل اقتصادی
آن ذکر شده است.
فصول سوم تا پنجم کتاب نیز به ترتیب به باکتریها ،ویروسها،
نماتدها و پروتوزوآها و قارچها به عنوان عوامل میکروبی کنترل
کننده حشرات آفت کشاورزی و فصول ششم و هفتم به عوامل
میکروبی کنترل کننده بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
اختصاص دارد.
در فصل هشتم کتاب نیز توسعه عوامل میکروبی مهار زیستی
از مرحله جداسازی تا ورود به بازار مورد توجه قرار گرفته است.
روشهای فرمنتاسیون و فرموالسیون عوامل میکروبی مهار زیستی
و مهندسی ژنتیک و مهار زیستی آفات ،بیماری ها و علف های
هرز نیز موضوعاتی هستند که در فصول نهم و دهم کتاب به
آنها پرداخته شده است.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

اسفندماه 139۸

کتـاب "حقـوق مالکیـت فکـری و انتقـال فنـاوری در عرصـه فنـاوری زیسـتی
کشـاورزی" منتشر شـد
کتـاب "حقـوق مالکیـت فکـری و انتقـال فنـاوری در عرصـه فنـاوری
زیسـتی کشـاورزی" بـه قلـم دکتـر محمدرضـا پرویـن ،عضـو هیـات
علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و سـیده نسـاء واحـدی
مقـدم منتشـر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
دکتـر پرویـن در مقدمـه ایـن کتـاب بـا اشـاره بـه ضـرورت تدویـن
دسـتورالعملهای مالکیـت فکـری در مراکـز پژوهشـی بـه منظـور
حفـظ منافـع سـازمانی در فراینـد انتقـال فنـاوری و نیـز ضـرورت
ایجـاد دفاتـر مالکیـت فکـری و انتقـال فنـاوری کـه سـازمان جهانـی
مالکیـت فکـری بـرای اجـرای موفـق و موثـر مدیریـت داراییهـای
فکـری در فراینـد انتقـال فنـاوری بـه آنهـا پرداختـه آورده اسـت:
"در عرصـه بینالمللـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و اعالمیـه محیـط
زیسـت ریـو ،مفادی دربـاره اهمیت نقـش مالکیت فکـری در فرایند
انتقـال فنـاوری زیسـتی کشـاورزی دارنـد کـه در قالـب مصادیقـی
چـون تسـهیم عادالنـه منافـع حاصـل از انتقـال فنـاوری زیسـتی
کشـاورزی تبلـور یافتـه اسـت.
قراردادهـای عـدم افشـا و موافقتنامههـای تسـهیم منافـع حاصـل
از اسـتفاده منابـع ژنتیـک از دیگـر مصادیق مـورد نیاز بـرای تضمین
و تقویـت نقـش حمایتـی حقـوق مالکیـت فکـری در عرصـه انتقـال
فنـاوری زیسـتی کشـاورزیاند".
در بخـش دیگـری از پیشـگفتار کتـاب بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتقـال
فنـاوری بـه دو شـیوه انتقـال عمـودی و افقـی امـکان پذیـر اسـت
کـه در ایـن کتـاب مقصـود از انتقـال فنـاوری ،انتقـال عمـودی یـا به
بیـان دیگـر ،تجاریسـازی فنـاوری اسـت ،خاطرنشـان شـده اسـت":
در انتقـال عمـودی (انتقـال بـا هـدف تحقیـق و توسـعه) ،اطالعـات
فنـی و یافتههـای مقدماتـی و میانـی تحقیقـات کاربـردی بـه مرحله
توسـعه و طراحـی مهندسـی منتقـل میشـوند و سـپس بـا هـدف
تجاریسـازی فنـاوری وارد فراینـد تولیـد انبـوه میشـوند.
در انتقـال افقـی ،فنـاوری از یـک سـطح توانمنـدی در یـک محـل
بـه همـان سـطح توانمنـدی در محـل دیگـر منتقـل میشـود .تمایـز
بیـن ایـن دو نـوع انتقـال فنـاوری را میتـوان در قالـب تمایـز بیـن
پژوهـش در سـطوح آزمایشـگاهی ،گلخانـهای و صنعتـی تبیین کرد".
کتـاب "حقـوق مالکیـت فکـری و انتقـال فنـاوری در عرصـه فناوری

زیسـتی کشـاورزی" در  420صفحـه مشـتمل بـر پنـج فصـل و بـا
شـمارگان هـزار نسـخه توسـط پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
منتشـر شـده اسـت.
فصـل اول کتـاب بـه بایسـتههای مفهـوم شناسـی بحـث از قبیـل
تعریـف فنـاوری و زیسـت فنـاوری ،مفهـوم انتقـال فنـاوری و
روشهـای آن ،مفهـوم مالکیـت ادبـی  -هنـری و حقـوق مـادی و
معنـوی آن ،مالکیـت صنعتـی و فنـاوری زیسـتی و مدیریـت مالکیت
فکـری اختصـاص دارد .در فصـل دوم نیـز بـه مهمتریـن راهبردهـای
انتقال فناوری (تجاری سـازی) در عرصه فناوری زیسـتی کشـاورزی
پرداختـه شـده اسـت.
چالشهـای فرآینـد انتقـال ایـن فنـاوری و سـازوکارهای حمایتـی
مالکیـت فکـری و نقـش آنهـا در ایجـاد و تقویـت ارزش اقتصـادی
در فناوریهـای زیسـتی هـم موضوعـات فصـول سـوم و چهـارم
ایـن کتـاب هسـتند .فصـل پایانـی کتـاب هـم بـه بررسـی شـیوههای
مدیریـت مالکیـت فکری در فرآیند انتقال فناوری زیسـتی کشـاورزی
اختصـاص دارد.
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اسرتپتومایسـسها بـا رسکـوب بیان ژنهای عوامل رونویسـی ،اثـرات منفی تنش
اکـرم صادقـی
خشـکی را در گوجـه فرنگـی کاهـش میدهنـد
اســتفاده از باکتریهایــی کــه در برابــر تنشهــای غیــر زنــده مقاومــت
میکننــد ،یــک روش امیــدوار کننــده بــرای کاهــش اثــرات منفــی
تنــش خشــکی و افزایــش تولیــد محصــوالت زراعــی اســت .معمــوال
تولیــد -ACCدآمینــاز بــه عنــوان یــک صفــت مهــم بــرای غربــال
باکتریهــای محــرک رشــد گیاهــی اســتفاده میشــود .ایــن آنزیــم
پیــش ســاز اتیلــن را در محیــط رایزوســفر کاهــش میدهــد .در پاســخ
بــه تنشهــای غیــر زیســتی غلظــت اتیلــن در ریشــه زیــاد شــده و
کاهــش رشــد ریش ـه ،کاهــش جــذب آب و عناصــر غذایــی و کاهــش
رشــد گیــاه را در پــی دارد .بــر اســاس تئــوری ،کاهــش پیــش ســاز
اتیلــن توســط باکتریهــای تولیــد کننــده -ACCدآمینــاز در زمــان
تنــش میتوانــد اث ـرات منفــی تنــش بــر رشــد گیــاه را کاهــش دهــد.
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه ایــن فــرض واقعیــت دارد و تیمــار
خــاک بــا باکتریهایــی کــه فعالیــت -ACCدآمینــازی دارنــد موجــب
افزایــش تحمــل گیــاه بــه تنــش و ایجــاد اختــال در انتقــال پیامهــای
تنــش از ریشــه بــه اندامهــای هوایــی میشــود .پژوهشهــای زیــادی
ب ـرای شــناخت روابــط متقابــل گیاهــان و باکتریهــای تولیــد کننــده
-ACCدآمینــاز انجــام شــده اســت .در ایــن میــان بــه باکتریهــای
مقــاوم بــه تنشهــای محیطــی کــه فعالیــت -ACCدآمینــازی ندارنــد
کمتــر توجــه شــده اســت .در مطالع ـهای کــه اخی ـرا در پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی انجــام شــده مشــخص شــد کــه تنهــا تعــداد
کمــی ( )14%از  107استرپتومایســس واجــد صفــات محــرک رشــد

گیاهــی ماننــد انحــال فســفات معدنــی ،تولیــد ســیدروفور و یــا
ممانعــت از رشــد عوامــل بیماری ـزا قــادر بــه تولیــد -ACCدآمینــاز
هســتند .از دو اســترین استرپتومایســس بــا کدهــای  IT25و C-2012
کــه بــه ترتیــب بـرای تولیــد ایــن آنزیــم مثبــت و منفــی بودنــد بـرای
تیمــار گوجــه فرنگــی اســتفاده شــد .اســترین  C-2012هماننــد IT25
(بــدون تفــاوت معن ـیدار) اث ـرات منفــی تنــش خشــکی بــر رشــد و
تولیــد محصــول را کاهــش داد .همچنیــن هــر دو باکتــری در شـرایط
تنــش موجــب حفــظ  RWCو افزایــش محتــوای پرولیــن ،محتــوای
قنــد و فعالیــت پراکســیدازی نســبت بــه شــاهد تیمــار نشــده شــدند.
عــاوه بــر ایـن ،در شـرایط تنـش ،ایــن باکتریهــا بــه صــورت مشــابه
بیــان ژنهــای عوامــل رونویســی دخیــل در انتقــال پیــام ( ERF1و
 )WRKY70را بــه شــدت کاهــش دادنــد .نتایــج ایــن مطالعــه کــه
اخی ـرا در مجلــه  Scientia Horticultureمنتشــر شــد بــه اهمیــت
اســتفاده از باکتریهــای محــرک رشــد مقــاوم بــه تنشهــای محیطــی
کــه از ســازوکارهای مختلفــی ب ـرای افزایــش تحمــل خــود و یــا گیــاه
اســتفاده میکننــد اشــاره دارد.
Abbasi, S., Sadeghi, A., Safaie, N., 2020. Streptomyces
alleviate drought stress in tomato plants and modulate the
expression of transcription factors ERF1 and WRKY70
genes. Scientia Horticulture. 265, Article 109206.

همکار گرامی رسکار خانم قرهخانی
مـادر گوهــر بینظیــر و تابنــده زندگــی اســت ،بـا قلبـی آکنـده از تأسـف و تاثـر،
درگذشـت اندوهنـاک مـادر گرامیتـان را تسـلیت عـرض منـوده ،از درگاه ایزدمنـان
بـرای آن مرحومـه ،غفـران الهـی و شـادی روح ،و بـرای بازمانـدگان ،صرب و شـکیبایی
خواسـتاریم.
ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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تثبیت آنزیم سلوالز بر روی بسرت هیدروژل نانوکامپوزیت تقویت شده با گرافناکسید
الهه معتمدی
به منظور افزایش پایداری آنزیم و بهبود خواص بیوکاتالیستی آن
تثبیـت آنزیـم میتوانـد بـه عنـوان راه حلـی جهـت افزایـش
پایـداری آنزیـم تحـت شـرایط آزمایشـگاهی/صنعت ،و همچنیـن
بـرای اطمینـان از اسـتفاده مجـدد از آن در تولیـد ،در نظـر گرفتـه
شـود .در ایـن راسـتا ،مزایـای چشـمگیر آنزیمهـای تثبیتشـده از
قبیـل پایـداری بیشـتر ،امـکان اسـتفاده چنـد بـاره از یـک منبـع
آنزیمـی و جداسـازی آسـان آن از مخلـوط واکنـش سـبب جلـب
توجـه بسـیار محققـان و صنایـع کاربـر ایـن حـوزه گردیـده اسـت.
اسـتفاده از مـواد نانوسـاختار بـرای تثبیـت و پایدارسـازی آنزیم نه
تنهـا باعـث افزایـش پایـداری فعالیـت آنزیـم میشـود بلکـه سـایر
خـواص ویـژه آن ،بهعنـوان یـک سیسـتم نانوکاتالیسـت زیسـتی ،را
هـم تقویـت میکنـد .بـرای مثـال نانومـواد میتواننـد بـا فراهـم
کـردن سـطح ویـژه بـاال موجـب افزایـش ظرفیـت بارگـذاری آنزیـم
شـوند و همچنیـن بهبـود فعالیـت آنزیـم در گسـتره وسـیعی از
دمـا pH ،و حاللهـای آلـی و قابلیـت اسـتفاده مجـدد آنزیـم را
سـبب شـوند.
اخیرا ،تثبیت آنزیم سـلوالز نوترکیب بر بسـتر هیدروژل نانوکامپوزیت
بـر پایـه بیوپلیمـر کربوکسـی متیـل سـلولز ( )CMCتقویـت شـده بـا
نانوالیههـای گرافـن اکسـید ( )GOگزارش شـده اسـت .براسـاس نتایج
ایـن مطالعـه ،تثبیـت آنزیـم بـر روی بسـتر هیـدروژل نانوکامپوزیـت

منجـر بـه افزایـش چشـمگیری در پایـداری و دوام آنزیـم شـده و
آنـرا بـه یـک کاندیـد مناسـب بـرای اسـتفاده کاربـردی در هیدرولیـز
کـردن ضایعـات لیگنوسـلولزی بـا کارایـی بـاال مبـدل کـرده اسـت .در
ایـن تحقیـق ،یـک اسـتراتژی اتصـال متقابـل دوگانـه ( )DCبرای سـنتز
شـبکههای سـه بعـدی از بیوپلیمـر پیونـدزده شـده بـا منومرهـای
اکریلیـک در حضـور نانوالیههای گرافن اکسـید اسـتفاده شـده اسـت.
نانـو الیههـا بـه عنـوان پرکننـده و کراس-لینکر بـرای ایجـاد پیوندهای
هیدروژنـی بیـن زنجیرههـای پلیمـری بـکار رفتـه انـد .تثبیـت آنزیـم
بـرروی بسـترهای نانوکامپوزیت هیـدروژل تقویت شـده با ،GOمنجر
بـه حفـظ فعالیـت آنزیمـی نزدیک بـه  ٪60حداکثر فعالیـت ،حتی در
دمـای باالتـر از  90 °Cشـده اسـت .علاوه بـر این ،افزایـش قابل توجه
فعالیـت ،افزایـش پایـداری و مانـدگاری در دمـای محیـط ،و همچنیـن
افزایـش کارایی معـادل  ٪۱۵۴در تجزیه ضایعات لیگنوسـلولزی برروی
تفالـه چغنـدر قنـد از مزایـای تثبیـت آنزیـم بـر روی این بسـتر گزارش
شـده اسـت .نتایـج ایـن تحقیـق در مجلـه Carbohydrate polymers
بـه چاپ رسـیده اسـت.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0144861719313293
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نقش گونههای فعال اکسیژن در رشد ریشه و ارتباط با تنظیم کنندههای رشد گیاهی
پریسا کوباز
گونههای فعال اکسیژن( )Reactive Oxygen Speciesمولکولهای
سادهای هستند که در سلولهای در حال رشد در شرایط بیهوازی
وجود دارند .این ترکیبات معموال با تنشهای اکسیداتیو همراه میشوند
و به عنوان مولکولهای واکنشدهندهای در نظر گرفته میشوند که
برای سلولهای دیگر مضر هستند و میتوانند موجب تخریب ،DNA
چربی و پروتیین شوند .با این وجود ،در سالهای اخیر نقش آنها به
عنوان سیگنالهای مولکولی در عملکرد بخش زیادی از سلولهای
گیاهی شناخته شده است .یکی از مهمترین نقشهای  ROSعملکرد
آنها به عنوان تنظیمکنندههای رشد است .این ترکیبات نقش موثری
در رشد و نمو ریشهها دارند که بسیار شبیه هورمونهای گیاهی
است .نقش اصلی  ROSدر ایجاد تعادل بین توسعه و تمایز سلولی
است .علیرغم مضر بودن آنها ،این ترکیبات حتی در شرایط بدون
تنش داخل سلول تجمع مییابند و در واقع برای رشد و نمو ریشه
ضروری هستند .ترکیبات فعال اکسیژن در اثر فعالیت آنزیمهایی
که در غشای پالسمایی ریشه قرا گرفتهاند تولید میشوند .یکی از این
آنزیمها  NADPHاکسیداز است که در اثر فرایند تنفس در میتوکندری
و کلروپالست تولید میشود .اکسیژن تولید شده توسط  NADPHبه
سوپراکسید تبدیل میشود و به دلیل قرارگیری جایگاه فعال آن به
سمت آپوپالست ،سوپراکسید در فضای آپوپالستی آزاد و سپس با عوامل
آنزیمی از جمله پراکسیداز تبدیل به آب اکسیژنه و آب میشود .آب
اکسیژنه هم با فعالیت آنزیمی پراکسیداز نوع سوم تجزیه میشود.
این تجزیه موجب آزاد شدن الکترون میشود  .این الکترون در منطقه
آپوپالستی سولهای منطقه بلوغ ریشه آزادشده و به مونولیگنولهای
دیواره انتقال داده میشود که در پلیمریزاسیون لیگنین در دیواره
ثانویه سلولی و نوار کاسپاری نقش دارد .نسبت و میزان ترکیبات
فعال اکسیژن در مناطق مختلف ریشه متفاوت است و به نسبت این
تغییرات بخشهای مختلف ریشه در تکثیر سلولی ،تمایز و بلوغ نقش
ایفا میکنند .منطقه مریستمی ریشه حاوی سوپراکسید بیشتر است
که این ماده موجب پایداری بیشتر سلولهای اصلی ریشه میشود
( )stem cellولی منطقه طویل شدن ،حاوی آب اکسژنه بیشتری است.
وجود آب اکسیژنه مانع تقسیم سلولی در مرحله  G0تقسیم سلولی
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شده و در نتیجه در این منطقه تمایز سلولی بیشتری انجام میشود.
حضور ترکیبات فعال اکسیژن برای تولید ریشههای جانبی و ریشههای
مویین نیز در منطقه بلوغ ضروری است این حضور با بررسی گیاهان
موتان فاقد  ROSبه اثبات رسیده است .یافته محققان نشان داده
است که بین حضور اکسین ،آبسزیک اسید و ترکیبات فعال اکسیژن
یک ارتباط پیچیده وجود دارد .به طوری که تنشهای غیرزیستی
با افزایش میزان آبسزیک اسید ،ژنهای تولیدکننده ترکیبات فعال
اکسیژن را فعال نموده و از طرف دیگر با کاهش حضور اکسین مانع
رشد ریشه در شرایط تنش میشود .تالقی تنظیمکنندههای رشد دیگر
مانند جیبرلینها ،براسینواستروییدها ،اتیلن ،استریگوالکتونها ،اسید
سالسیلیک و جاسمونیک اسید با گونههای فعال اکسیژن نقشهای
مهمی در تنظیم رشد گیاهی بازی میکنند.

نقش ترکیبات فعال اکسیژن در تنظیم رشد سلول های گیاهی ریشه
Huang H., Ullah et al., 2019.Mechanisms of ROS regulation
of plant development and stress responses. Frontiers in plant
science.,10: 800
Tsukagoshi, H., Control of root growth and development
by reactive oxygen species.2016 .Current opinion in Plant
Biology, 29. 57-63
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حضور گسرتده گیاهان تراریخته در طبیعت
انتقال ژن پدیدهای معمول و طبیعی است که بخوبی در موجودات
پروکاریوت شناخته شده است و عامل مهمی در تکامل به شمار
میرود .تحقیقات نشان داده شده است که این پدیده بیش از
آنچه که تصور میشود ،در یوکاریوتها نیز اتفاق میافتد .ظهور
فناوریهای توالییابی نسل نو و تولید انبوه دادههای ژنومی
برای گونههای مختلف و توسعه ابزارهای بیوانفورماتیکی موجب
شناسایی وقایع متعدد انتقال ژن در گیاهان شده است .یکی از
شناخته شدهترین این مثالها انتقال ژن ( )T-DNAاز اگروباکتریوم
تومه فاشنس و اگروباکتریوم رایزوژنز به ژنوم گیاهان است که سبب
تولید تودههای تاجی شکل و ریشههای مویی در گیاهان میشود .در
مواردی دیده شده است که این ساختارها خودبخود باززایی نموده
و گیاهان جدیدی را ایجاد میکنند که دارای ژن انتقال یافته است و
بهعنوان گیاهان تراریخته یا اصالح شده ژنتیکی طبیعی ()nGMOs
شناخته میشوند .از شناختهشدهترین مثالهای گیاهان تراریخته
طبیعی توتون و سیبزمینی شیرین است .نتایج پژوهشی که اخیرا
در فرانسه با بررسی توالی کامل ژنوم و بانکهای اطالعاتی مربوط
به دادههای بیانی ،مجموعهای از  631گونه دولپهای و  205گونه
تکلپهای انجام شده است وجود  41گونه تراریخته طبیعی را نشان
داده است .برخی از این گونهها شامل گیاهان بسیار شناختهشدهای
مانند چای ،بادام زمینی ،موز ،گردو ،ذغال اخته ،گواوا ،نوعی دارابی
(از خانواده مرکبات) و گیالس سورینام است که مصرف خوراکی
دارند .گواوا معروف به سیب گرمسیری ،یکی از شناخته شده ترین
میوههای هند است که چهارمین محصول باغبانی هند بعد از انبه،
موز و مرکبات به شمار میرود .گیالس سورینام" یا "پیتانگا" نیز
گیاهی درختچهای یا درختی است و دارای میوههایی با طیف رنگی
از سبز تا سیاه است .میوه های با رنگ قرمز تیره تا سیاه ،شیرین و
میوههای سبز رنگ تا نارنجی بسیار ترش مزه هستند.
از این میوهها به خصوص در نواحی بومی به فراوانی در تهیه مرباها
و ژله ها استفاده میشود .این یافتهها نشان میدهد که حدود 7
درصد گونههای گیاهی دولپهای توالییابی شده تراریخته طبیعی
هستند .حدود  175تا  200هزار گونه گیاهی دولپهای وجود دارد و با
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کتایون زمانی

توجه به نتایج به دست آمده تخمین
زده میشود که حداقل  10000گونه
تراریخته طبیعی در طبیعت وجود دارد
که هنوز شناخته نشدهاند.
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