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پژوهش ،نوآوری و فناوری امروزه به عنوان مهمرتین عامل در دستیابی جوامع به پیرشفت و توسعه
پایدار تلقی میشود .به طوری که سهم اختصاص یافته به تحقیقات از تولید ناخالص ملی در هر کشوری
معیاری مهم برای ارزیابی توسعه یافتگی کشورهاست.
تجربه چهل ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی در تاکید بر توسعه آموزش عالی ،توجه به حوزههای
مختلف فناوری به ویژه فناوریهای پیرشفته ،تولید علم و گسرتش فعالیتهای تحقیقاتی در راستای نیل
به خودکفایی نیز منونهای عینی از نقش حیاتی پژوهش و فناوری در استقالل و توسعه کشور است.
امسال هفته پژوهش را در حالی آغاز میکنیم که با تشدید تحریمهای ناجوامنردانه آمریکا و مشکالت و
چالشهای اقتصادی ،رضورت پرداخنت به پژوهش به منظور تامین نیازهای داخلی و رسیدن به راهحلهای
علمی و عملی برای حل مسائل و چالشهای موجود بیش از پیش مشخص شده است.
در سالی که گذشت ،مساله کم آبی بیش از همیشه ابعاد نگران کننده و بحرا نزای خود را به رخ کشید
و نشان داد که کاهش تهدیدات ناشی از بحران آب از طریق مدیریت مرصف آب و افزایش بهرهوری
آن در بخش کشاورزی تا چه حد برای امنیت غذایی کشور حیاتی است.
در این رشایط پژوهشگران هم مسوولیتی دو چندان دارند و باید با تالشی بیش از پیش ،بازنگری در روشهای
ناکارآمد و گشودن مسیرهای جدید ،از فرصت تاریخی فراهم شده برای حل چالشهای اساسی کشور نقش
آفرینی بیشرت و ارتقای جایگاه پژوهش و فناوری در روند توسعه پایدار کشور استفاده منایند تا بدین ترتیب
تهدیدها را تبدیل به فرصت برای شکوفایی هر چه بیشرت صنعت و کشاورزی منایند.
به موازات تشدید چالشها و مشکالت ،پژوهشگاه هم در ادامه مسیر پرامید خود ،ارتقای کمی و کیفی
دستاوردهای پژوهشی را با راهکارهایی چون توسعه برنامههای حامیتی برای ارتقای پژوهش ،مشرتی
محوری و جهتگیری تحقیقات به قرارداد با صنعت ،ورود جدی تر به عرصه بازاریابی و تجاری سازی
دستاوردهای پژوهشی ،کمک به توسعه کسب و کارهای دانشبنیان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید
در قالب مرکز رشد و  ...دنبال کرده است.
این اقدامات که حاصل تالش فرد فرد اعضای هیات علمی ،کارشناسان ،پژوهشگران ،دانشجویان و
پشتیبانان بخش تحقیقات در حوزه اداری است ،شعار هفته پژوهش و فناوری امسال را که «پژوهش
هدفمند ،فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی» در عرصه عمل ،عینیت بخشیده است.
اینجانب ضمن تربیک هفته پژوهش به متامی تالشگران عرصه پژوهش و فناوری کشور بهویژه خانواده
بزرگ و فرهیخته پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و ارج نهادن به خدمات و دستاوردهای درخشان
آنها ،سالمتی و توفیق روزافزون عزیزان را از درگاه یکتای بی همتا مسالت دارم.
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بازدید دکرت ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد
ملی نخبگان از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور به عنوان یکی از
زیرمجموعههای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،میزبان معاون
علمی و فناوری رییس جمهور و استاندار گیالن بود .دکرت سورنا
ستاری معاون رییس جمهور در امور علم و فناوری و دکرت ساالری
استاندار گیالن در روز یکشنبه  6آبان ماه از پژوهشکده بیوتکنولوژی
جانوری کشور در رشت بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران،
در این بازدید که به همراهی مهندس درجانی رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن ،دکرت رضی رییس دانشگاه گیالن و دکرت مجید
متقیطلب رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری و مسئول هامهنگی
درون استانی این سفر انجام شد ،دکرت نیراعظم خوشخلقسیام ،رییس
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،ضمن تشکر از حضور و نگاه
ویژه معاون رییس جمهور و استاندار گیالن به پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور ،فعالیتهای
پژوهشی و دستاوردهای شاخص بخشهای مختلف پژوهشی بهویژه
دستاوردهای جدید در سال  1395تا  1397را ترشیح کرد.
دکرت خوشخلقسیام ،با اشاره به تولید و دسرتسی به دانش فنی
خرمای مجول ،اظهار داشت بخش خصوصی آمادگی دارد در تولید
انبوه این محصول رسمایهگذاری کند .بر مبنای این گزارش ،دکرت
ستاری با اشاره به اهمیت استان گیالن در اقتصاد کشور به عنوان
یک استان بسیار شاخص در زمینه دام و گیاه ،تحقیقات انجام شده
در زمینه اصالح نژاد گوسفندان بومی را امری مهم تلقی کرده و
تالشهای انجام شده در خصوص بهرهگیری از جلبکها در تولید برق
حرارتی را مورد توجه قرار داد.
در ادامه این بازدید ،دکرت خوشخلقسیام ،تالشهای انجام شده برای
تولید انبوه لیموترش متحمل به بیامری جاروک ،به عنوان یکی از
دستاوردهای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری حایز اهمیت دانست و
اشاره کرد که بخشی از زمینه های پژوهشی این پژوهشکده ،تحقیقات
روی گیاهان راهربدی منطقه شامل است .وی درهمین باره خواهان
حامیت بیشرت از تولید انبوه این محصول در شامل کشور شد.
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برنج تراریخته ،مکملهای پروبیوتیکی دام ،طیور و آبزیان و همچنین طرح
بیناملللیتوصیفمنابعژنتیکینشخوارکنندگانکوچکآسیا،دستیابی
به پروتکولهای ریزازدیادی گیاهان زینتی و  ...از دستاوردهای
شاخص دیگر پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور بود
که مورد توجه و بازدید قرار گرفت.
توجه به تولید غذای هوشمند ،با استفاده از
گیاهان متحمل به خشکی از جمله،
ارزن و سورگوم با توجه به
اهمیت تغییرات اقلیمی و
عواقب ناشی از آن نظیر گرما
و خشکی ،مبحث نوینی بود که
دکرت خوشخلقسیام به آن اشاره ویژه
داشت و در همین زمینه بیان کرد که میتوان
از این گیاهان برای تولید غذای سامل و سودمند برای
مادران شیرده ،نوزادان و کودکان در حال رشد و همچنین
تولید فراورده های فاقد گلوتن برای بیامرانی که به
آن حساسیت دارند ،استفاده منود و اهمیت
آن را در تولید اقتصادی برای کشاورزان
خرده پا ،توسعه اشتغال روستایی و
همچنین افزایش رفاه خانوارهای
روستایی و جلوگیری از مهاجرت
روستاییان به شهرها برشمرد.
در پایان این بازدید ،دکرت ستاری با ابراز خرسندی
از فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده و توان
باالی پژوهشگاه و پژوهشکده در تامین نیازهای مختلف
کشاورزی و دامی کشور ،از رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی خواست که موارد قابل پیگیری ،نیازهای اساسی و
همچنین موانع احتاملی بوروکراسی در خصوص فعالیتهای پژوهشی
پژوهشگاه را بصورت مکتوب به دفرت ایشان ارسال دارد تا پیگیری
شده و زمینههای حصول نتیجه رسیعرت فراهم گردد.
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در نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی دکرت جهانگیری معاون اول رئیس جمهور:

اطالع رسانی دقیق و علمی درباره محصوالت تراریخته امری رضوری است/
انجمنهای علمی فعال در زمینه محصوالت تراریخته باید از دستاوردهای
علمی خود با رصاحت دفاع کنند
نهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی عرص دوشنبه به ریاست
معاون اول رییس جمهور و با حضور رییس سازمان حفاظت محیط
زیست و وزیر علوم برگزار شد .به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،دکرت
نیراعظم خوشخلقسیام ،دبیر شورای ملی ایمنی زیستی در
این جلسه گزارشی از روند اجرای مصوبات جلسات
پیشین و نیز وضعیت اجرای پروژه توامنندسازی
ایمنی زیستی ارائه کرد.
وی در ادامـه گزارشـی نیـز از اقدامـات
انجـام شـده و برنامـه کاری تحقق
سیاسـتها و راهربدهـای
اجرایـی ایمنی زیسـتی
و توضیحاتـی در
خصـوص وضعیـت
اعـزام هیـات
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جمهـوری اسلامی ایـران در نهمین اجالس متعاهدیـن پروتکل ایمنی
زیسـتی کارتاهنـا در آبـان مـاه ارائـه کـرد.
دکرت اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور طی سخنانی در این
جلسه با تاکید بر اهمیت اطالعرسانی دقیق و به موقع در خصوص
محصوالت اصالح شده ژنتیکی(تراریخته) ،گفت :الزم است دبیرخانه
شورای ملی ایمنی زیستی اطالع رسانی شفافی درباره جزئیات و
بررسیهای علمی صورت گرفته در خصوص این محصوالت انجام دهد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دبیرخانه شورا مسئولیت
سنگینی در زمینه آگاهی بخشی به جامعه درباره محصوالت تراریخته
بر عهده دارد ،ترصیح کرد :با توجه به برخی اخبار و تبلیغات منفی در
خصوص محصوالت تراریخته ،دبیرخانه شورا باید در خصوص سالمت
محصوالت تراریخته ،این موضوع را به صورت دقیق و علمی برای
مردم و دستگاههای نظارتی ذیربط تبیین و آنها را قانع کند تا نگرانی و
دغدغه های موجود نسبت به سالمت جامعه برطرف شود.
دکرت جهانگیری با تاکید بر اینکه انجمنهای علمی فعال در زمینه
محصوالت تراریخته باید از دستاوردهای علمی خود با رصاحت
دفاع کنند ،افزود :برخی مخالفتها که نسبت به کشت محصوالت
تراریخته در رسانهها منترش میشود ناشی از نگرانی دستگاههای
مختلف نسبت به سالمت مردم است که اگر دبیرخانه شورا
بتواند با استفاده از مستندات علمی آنها را متقاعد کند
و به آنان اثبات کند که کشت این محصوالت با
منافع ملی و مصالح مردم در تضاد نیست ،نه
تنها مخالفتها برطرف میشود بلکه شاهد
همکاری این دستگاهها خواهیم بود.
بررسی پیشنویس سند ملی زیست فناوری و اصالح
آییننامه اجرایی بند ب ماده  ۷قانون ایمنی زیستی از
دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت و تصمیامتی نیز اتخاذ شد.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خرب داد واگذاری پنج دانش فنی
جدید پژوهشگاه به بخش خصوصی کشت گیاه شورپسند سالیکورنیا در
 150هکتار از اراضی نامساعد کشور
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از واگذاری چند دانش فنی جدید
حاصل تحقیقات پژوهشگاه به بخش خصوصی از جمله دانش کشت گیاه
شورپسند سالیکورنیا ،تکثیر خرمای مجول به روش کشت بافت ،تولید آنزیمهای
مورد نیاز صنعت و تولید بذور هیربید سبزیجات خرب داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ،دکرت نیراعظم خوشخلقسیام که در
آستانه هفته پژوهش و فناوری در نشستی با خربنگاران سخن میگفت
خاطرنشان کرد :امسال در هفته پژوهش در قالب چند قرارداد با رشکتهای
خصوصی ،تعدادی فناوری و دانش فنی حاصل از تالش محققان پژوهشگاه به
رشکتها واگذار میشود که از جمله آنها دانش فنی کشت بافت خرمای مجول
است .مجول از مرغوبترین و مشرتی پسندترین ارقام خرما است که از تونس
وارد شده و با تولید نهال های هدفمند یکسان و باکیفیت آن به روش کشت
بافت میتوان ضمن کمک به احیای نخلستانها و کمک به معیشت خرماکاران
زمینه خوبی برای صادرات و ارزآوری بیشرت عاید کشور کرد.
وی یادآور شد :یکی دیگر از قراردادهای واگذاری دانش فنی بین پژوهشگاه
و رشکتهای خصوصی در زمینه واگذاری دانش فنی گیاه شورپسند
سالیکورنیاست که تاکنون در  150هکتار از اراضی شور کشور کشت شده و
میتواند اقتصاد کشاورزی نامساعدترین مناطق کشور را متحول کند.
دکرت خوشخلقسیام افزود :عالوه بر این چند دانش فنی دیگر از جمله تولید
والدین بذور هیربید به روش مهندسی معکوس نیز در آستانه واگذاری است که
با استفاده از این فناوری میتوان کشور را از واردات بذر سبزی و صیفیجات
که در حارض تا  95درصد وارداتی هستند بی نیاز کرد.این روش در مورد خیار و
فلفل و  ...با موفقیت استفاده شده و به زودی در مورد گیاه گوجهفرنگی هم
قابل استفاده خواهد بود .رییس پژوهشگاه ترصیح کرد :از دیگر فناوریهای
در رشف واگذاری پژوهشگاه دانش فنی تولید آنزیمهای موردنیاز صنعت و
دانش فنی تولید شیر تخمیری است.
وی در ادامه با اعالم این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از لحاظ تولید
علم در رده اول موسسات پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی است و باالترین
شاخص هرش و استنادات را در بین موسسات تحقیقاتی دارد اظهار داشت:
رویکرد پژوهشگاه در بخش تحقیقات کامال کاربردی و مشرتی محور است
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که به طوری که تصویب پروژهها منوط به
وجود یک مشرتی و متقاضی از بخش
خصوصی در کنار محققان است.
خوشبختانه معاونت علمی
و فناوری ریاست
جمهوری و
ستاد
توسعه
زیست
فناوری هم از
رسمایهگذاری رشکتها
در تولید محصوالت دانش
بنیان حامیت میکنند و زمینه
خوبی برای واگذاری
فناوریهای جدید
به رشکتهای
خصوصی
وجود دارد.
خو شخلقسیام
اضافه کرد :تا سال 1404
باید سه درصد صادرات کشور
به محصوالت با فناوریهای سطح
باال اختصاص داشته باشد که در حال حارض
فاصله زیادی با این هدف داریم .البته در بخش
پزشکی و دارویی موفقیتهای خوبی داشته ایم اما از
ظرفیتهای باالی بیوتکنولوژی کشاورزی تاکنون چندان
استفاده نشده است.
رییس پژوهشگاه ترصیح کرد :گردش مالی بذور تراریخته در دنیا بالغ
بر  20میلیارد دالر و کل محصوالت تراریخته حدود  200میلیارد دالر است
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که متاسفانه تنها سهم ما از این بازار رو به گسرتش واردات است.
وی در خصوص روند رهاسازی و تولید انبوه محصوالت
تراریخته در کشور گفت :در پی درخواست صدور
مجوز کشت پنبه تراریخته مقاوم به کرم رسخ
پنبه و کرم قوزه پنبه با عنوان رخداد
 Mon531که در بیش از  13کشور
دنیا کشت شده و مجوز
مرصف در کشورهای
اتحادیه اروپا را
نیز دارد سازمان
محیط زیست
مستندات ارائه شده را
تایید کرده و وزارت بهداشت
نیز با تایید مصارف بهداشتی این پنبه
تایید مصارف خوراکی آن را منوط به ارائه
مستندات بیشرت کرده که امیدواریم
با تایید مستندات مربوط به
مرصف خوراکی که به
وزارت بهداشت ارائه
شده کمیته رهاسازی
گیاهان تراریخته در وزارت
جهاد کشاورزی مجوز کشت پنبه
تراریخته در کشور را صادر کند.
وی خاطرنشان کرد :در مورد برنج تراریخته هنوز
به مرحله درخواست مجوز نرسیدهایم و باید مرحله
کشت آزمایشی میدانی را بگذراند و در مورد سیبزمینی
تراریخته هم منتظر موفقیت محصول در آزمایشهای میدانی
هستیم.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی خاطرنشان کرد :از سال  1385تا  1394مبادی
کشور بر واردات بیرویه و بی ضابطه محصوالت تراریخته باز بود و ساالنه
حدود پنج میلیارد دالر محصوالت تراریخته وارد میشد تا این که از سال 94
دولت رس و سامانی به این بخش داد و در حال حارض متام ارقام وارداتی
محصوالت تراریخته پیش از ورود به کشور و حتی قبل از سفارشدهی دقیقا
ارزیابی شده و تنها به رخدادهای مجاز امکان ورود داده میشود.
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خوشخلقسیام ترصیح کرد :پژوهشگاه یکی از آزمایشگاههای اصلی کنرتل
واردات محصوالت تراریخته را در اختیار دارد که براساس مصوبه کمیته صدور
مجوز محصوالت تراریخته تنها به رخدادهایی مجوز میدهد که در کشور مبدا
مجوز تولید و مرصف داشته باشد ،در دو کشور پیرشفته دیگر یا چهار کشور
در حال توسعه نیز قبال وارد و مرصف شده باشد ،آنالیز ارزیابی ریسک رخدادا
موردنظر در اتاق تهاتر ایمنی زیستی ثبت شده باشد و کمیته صدور مجوز
مالحظه دیگری در مورد آن نداشته باشد .بر این اساس کمیته مذکور از بین
 144رخداد ذرت تراریخته تنها به  22رخداد مجوز داده است.
وی در پاسخ به سوال خربنگاری مبنی بر این که با توجه به فشارهای سیاسی
و غیرعلمی که در مخالفت با کشت محصوالت تراریخته در کشور وجود دارد
صدور مجوزهای قانونی تا چه حد میتواند کارشکنیها و مانع تراشیهای
مخالفان تولید ملی محصوالت تراریخته را بیاثر کند ،گفت :به هر حال ما
معتقدیم باید طبق قانون عمل کنیم و براساس قانون شورای ملی ایمنی زیستی
که به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور سه وزیر و یک معاون رییس
جمهور(رییس سازمان حفاظت محیط زیست) و منایندگانی از مجلس شورای
اسالمی و جامعه علمی کشور تشکیل شده عالیترین مرجع سیاستگذاری و
تصمیم در این خصوص است .نپذیرفنت قانون به معنای تن دادن به همین رشایط
پر هرج و مرج فعلی است که یک نفر به خود اجازه میدهد خالف نظر مراجع
ذیصالح پزشکی ،کشاورزی ،زیست محیطی و  ...کشور و دنیا هزار انگ و ادعای
واهی را در مورد محصوالت تراریخته مطرح کند .طبیعی است در رشایطی که
با کشت تراریختهها در کشور منافع واردکنندگان بذر و محصوالت خارجی و
همچنین واردکنندگان سموم و  ...به مخاطره میافتد با تولید محصوالت تراریخته
در کشور مخالفت میکنند ولی اعتامد ما این است که خصوصا در رشایط فعلی
که با تحریمهای شدید مواجهیم و در سالی که به عنوان سال حامیت از کاالی
ایرانی نامگذاری شده نباید جلو تولید هیچ ماده غذایی ساملی را بگیریم و میدان
را به واردکنندگان محصوالت خارجی واگذار کنیم.
وی گفت :برخالف برخی مدعیان ،محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
نه فقط وارداتچی نیستند که حتی از تولید داخلی این محصوالت هم هیچ
گونه نفع شخصی منیبرند و دانش فنی تولید این محصوالت هم مثل همه
فناوریهای حاصلشده در این پژوهشگاه به رشکتهای متقاضی واگذار
خواهد شد و این دقیقا رسالتی است که در یک اقتصاد مبتنی بر دانش و
پژوهش برعهده مراکز تحقیقاتی است و تا زمانی که در این مسیر حرکت
نکنیم اقتصادی همچنان تک محصولی و وابسته به نفت خواهیم داشت.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

دبیر شورای ملی ایمنی زیستی خرب داد:

کاهش حد آستانه تراریختگی برای برچسبگذاری به صفر درصد

دبیر و سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی با تاکید بر این که برخالف ادعای
برخی رسانهها مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی تا پیش از انتقال به وزارت
جهاد کشاورزی در اختیار وزارت امور خارجه بوده و نه سازمان حفاظت
محیط زیست اعالم کرد :انتقال این مرجعیت به وزارت جهاد کشاورزی
که پس از  ۲۲سال صورت گرفته با فرض واگذاری ماموریتهای مربوط به
سازمان حفاظت محیط زیست در این کنوانسیون به سازمان صورت گرفته و
عالوه بر این مرجعیت تسهیالت جهانی محیط زیست هم از وزارت خارجه
به سازمان منتقل شده است.
ب ه گزارشروابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکرت نیراعظم
خوشخلقسیام که در نخستین نشست خربی شورای ملی ایمنی زیستی
در محل سازمان حفاظت محیط زیست سخن میگفت خاطرنشان کرد:
طی  ۲۲سال گذشته که مرجعیت کنوانسیون با وزارت امور خارجه بود تنها
یک بار مناینده سازمان محیط زیست در جلسات کنوانسیون تنوع زیستی
حضور پیدا کرده بود و در سالهای دیگر صندلی محیط زیست همواره در
کنوانسیون تنوع زیستی خالی بود ولی امسال ( )۲۰۱۸که برخی رسانههای
خارجی با ادعای انتقال دبیرخانه کنوانسیون از سازمان حفاظت محیط
زیست به وزارت جهاد کشاورزی جنجال می کنند ،دکرت امیدینیا معاون
آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ،به عنوان مناینده سازمان حفاظت
محیط زیست در کنوانسیون تنوع زیستی رشکت داشت.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی با اشاره به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
و پروتکل الحاقی که کشورهای متعهد به کنوانسیون تنوع زیستی آنها را
امضا کردهاند گفت :مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ایران دکرت
بهزاد قرهیاضی است و طبیعی است که به عنوان مناینده ایران در اجالس
این پروتکل که همزمان با اجالس کنوانسیون تنوع زیستی برگزار میشود
رشکت کند با این حال در اجالس امسال که در رشم الشیخ مرص برگزار شد
برخالف ادعای برخی رسانهها که مدعی شده بودند وزارت جهاد کشاورزی
دکرت قرهیاضی را به جای مناینده سازمان محیط زیست به اجالس اعزام
کرده ،اساسا دکرت قرهیاضی در اجالس مذکور رشکت نداشت .در مورد اجالس
پروتکل ناگویا هم که همزمان با اجالس کنوانسیون تنوع زیستی و اجالس
پروتکل کارتاهنا در مرص برگزار شد با توجه به این که موضوع این پروتکل
الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی ،دسرتسی به منابع ژنتیکی و تسهیم
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عادالنه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها است اگر
فرضا منایندهای از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
(وزارت جهاد کشاورزی) در نشستهای
مربوطه حارض شود ،ایرادی ندارد.
سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی
در ادامه با اشاره به این که از
سال گذشته برچسب
گذاری محصوالت
تراریخته الزامی
شده است
اظهار داشت:
در جلسه اخیر شورای
ملی ایمنی زیستی به ریاست
معاون اول رییس جمهور مقرر
شد که حد آستانه تراریختگی برای
برچسبگذاری از  ۲درصد به
صفر درصد کاهش پیدا
کند به این ترتیب
هر محصوالتی که
کمرتین ذرهای از
ارقام تراریخته در آن باشد
مشمول برچسبگذاری است.
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط
زیست در فناوریهای نو در ادامه با اشاره
به تشکیل کارگروه ایمنی زیستی در سازمان
حفاظت محیط زیست به منظور تدوین آییننامه
و دستورالعملهای الزم برای نظارت بر جنبههای زیست
محیطی تولید و رهاسازی تراریختهها گفت :ارزیابی ریسک
محصوالت تراریخته در کار گروه ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط
زیست صورت میگیرد .نتایج بررسیهای این کارگروه به وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت بهداشت اعالم میشود.
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سخنگوی شورای ملی ایمنی زیستی خاطرنشان کرد :در وزارت بهداشت و
وزارت جهاد کشاورزی هم کمیتههایی برای نظارت بر محصوالت تراریخته
وجود دارد .کمیت ه صدور مجوز واردات و رهاسازی محصوالت تراریخته در
وزارت جهاد کشاورزی از سال  ۹۴این کمیت ه با حضور منایندگان دستگاههای
مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت علوم ،وزارت
بهداشت و دفرت محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و سایر بخشهای
مرتبط و موسسات تحقیقاتی وزارتخانه تشکیل شده است در حالی که تا
قبل از تشکیل این کمیته یعنی از سال  ۱۳۸۴محصوالت تراریخته بدون
هیچ گونه نظارتی وارد کشور میشدند.
خوشخلقسیام در خصوص روند صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته به
کشور گفت :بر اساس آییننامههای کمیت ه صدور مجوز واردات و رهاسازی
محصوالت تراریخته ،تنها محصوالتی اجازه واردات به ایران را دارند که اجازه
واردات حداقل به چهار کشور اتحادیه اروپا و چهار کشور پیرشفته دیگر از
قبیل آمریکا ،کانادا ،روسیه و ژاپن صادر شده باشد و در کشور مبدا هم اجازه
کشت و مرصف داشته باشند .بر این اساس از  ۱۴۹رخداد ذرت تراریخته در
دنیا وزارت جهاد کشاورزی تنها به  ۲۲رخداد مجوز داده است.
وی ترصیح کرد :آزمایشگاههای پیرشفته در پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی
(وزارت جهاد کشاورزی) و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
(وزارت علوم) برای ردیابی و آنالیز ریسک محصوالت تراریخته تجهیز شده اند
که از همه محصوالت تراریخته متقاضی واردات منونهبرداری میکنند.
به گزارش دیدهبان علم ایران ،مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست
در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اهمیت واگذاری مرجعیت
تسهیالت جهانی محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
( GEFتسهیالت جهانی محیط زیست) بودجه بسیار خوبی در اختیار دارد
که برای حفظ زیر ساختهای محیط زیست به کشورها ارائه میدهد .این
تسهیالت تاکنون طی هفت فاز تخصیص پیدا کرده که متاسفانه ایران تنها

از فاز یک و فاز چهار استفاده کرده و پروژهای برای استفاده از تسهیالت
مالی سایر فازهای «جف» از سوی ایران ارائه نشده است.
خوشخلقسیام با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست
در این زمینه در دوره های گذشته گفت :اتفاقا کسی که بیشرتین مخالفت را
با واگذاری مرجعیت «جف» از وزارت امور خارجه به سازمان محیط زیست
داشت ،رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بود .او این طور مطرح
میکرد که وضعیت سیاسی کشور ما به شکلی است که بهرتاست مرجعیت
ملی (فوکال پوینت) «جف» بر عهده وزارت امور خارجه باشد.
در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک نهاد غیر سیاسی
بهرت میتواند اعتبارات «جف» را به منظور تقویت زیرساختهای محیط
زیستی دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد :طی  ۲۲سال گذشته ایران تنها  ۱۷۰میلیون دالر تسهیالت
مالی از «جف» دریافت کرد ه در حالی که برزیل  ۸۳۶میلیون دالر  ،فیلیپین
 ۵۹۲میلیون دالر  ،هند  ۷۳۴میلیون دالر  ،مرص  ۴۸۴میلیون دالر  ،آرژانتین
 ۳۹۴میلیون دالر  ،ترکیه  ۳۱۹میلیون دالر و حتی افغانستان  ۱۹۶میلیون دالر
دریافت کرده اند .بهرهمندی ضعیف ما از این تسهیالت در رشایطی است که
حق عضویت هم پرداخت میکنیم.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی در پایان در پاسخ به سوالی درباره
روند صدور مجوز کشت گیاهان تراریخته در کشور گفت :درخواستی
در زمینه صدور مجوز کشت پنبه تراریخته از سوی یکی از محققان
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه شده که در کمیتههای مربوطه
در دستگاههای مختلف در دست بررسی است .سازمان حفاظت محیط
زیست با درخواست کشت این محصول موافقت کرده و وزارت بهداشت
هم اعالم کرده که مرصف پنبه تراریخته مذکور در لوازم آرایشی و بهداشتی
بالمانع است و تایید مرصف آن در روغنهای خوراکی را نیز منوط به ارائه
مستندات بیشرت کرده که در حال پیگیری است.

فرم اشرتاک خربنامه
نام و نام خانوادگی:

شغل:

میزان وگرایش تحصیلی:

شماره تماس:

خواهشـمند اسـت درصـورت تمایـل بـه دریافـت خبرنامـه پژوهشـگاه 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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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

ارائه دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه در کنگره ملی گل و گیاهان زینتی
دومین کنگره بیناملللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی با همکاری
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی برگزار
شد .به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این
کنگره سه روزه که با حضور محققانی از رسارس کشور در محالت برگزار شد
محققانی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز طی مقاالتی دستاوردهای
تحقیقاتی خود در حوزه گل و گیاهان زینتی را ارائه کردند.
دکرت آزادی ،رییس انجمن گل و گیاهان زینتی و از دبیران علمی کنگره طی
سخنانی در افتتاحیه کنگره اظهار داشت :کشور ما ظرفیت باغبانی دارد ولی
اشتباها به سمت زراعت رفته که با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی ،فارغ از تعصبات
این مسیر در حال اصالح است .وی با بیان این که با توجه به بحران آبی راهی
جز توسعه گلخانهها نداریم اظهار داشت :بازار جهانی گل و گیاه  300میلیارد
دالر است که انتظار داریم حداقل یک میلیارد دالر آن را به خود اختصاص دهیم.
دبیر علمی سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی خاطرنشان کرد :در پی
فراخوان کنگره  162مقاله دریافت شد که  153مقاله پذیرفته شد 29 .مقاله
در قالب سخرنانی و بقیه به صورت پوسرت پیشنهاد میشود.
آزادی با بیان این که رویکرد دبیرخانه کنگره با توجه به اهداف مورد انتظار
از هر کنگره و نشست علمی پذیرش حداکرثی به منظور تعامل بیشرت
محققان بوده اظهار داشت در پایان کنگره یک سخرنانی دانشجویی و پنج
پوسرت به عنوان مقاالت برتر معرفی و تقدیر میشوند.
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• ایران در توسعه گلخانه ها در رتبه اول دنیاست
دکرت بنی عامری ،مجری طرح توسعه گلخانههای کشور هم با بیان این که ایران در
توسعه گلخانهها در رتبه اول دنیاست اظهار داشت با امتام طرح ده ساله توسعه
گلخانه های کشور در سال  1404بیش از  58هزار هکتار گلخانه خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد :گل و گیاهان زینتی که از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی
هستند در رشد بیش از  300درصدی فضاهای گلخانه ای کشور در این دوره
دهساله سهم قابل توجهی دارند به طوری که  20هزار هکتار از  58هزار هکتار
فضای گلخانههای کشور در سال  1404به گل و گیاهان زینت ی اختصاص خواهد
داشت.
بنی عامری با اشاره به پیش بینی رسمایهگذاری  100هزار میلیارد تومانی در
طرح ده ساله توسعه گلخانههای کشور گفت :هیچ بخشی از کشاورزی ما به
اندازه تولید گل و گیاهان زینتی درآمدزایی ندارد به طوری که هر مرتمربع آن
 100تا  300هزار تومان ارزش دارد.
• صادرات  20میلیون دالر گل و گیاه زینتی از محالت
مهندس قمری ،فرماندار محالت با بیان این که  90درصد صادرات ماهیان
زینتی کشور از این شهرستان صورت میگیرد از احداث نخستین شهرک
پرورش ماهیان زینتی کشور در محالت خرب داد.
وی خاطرنشان کرد :محالت پایتخت گل وسنگ ایران شناخته میشود و رتبه
اول تولید و صادرات این دو محصول مهم را در کشور دارد 12 .درصد تولید
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سنگهای زینتی کشور در این شهرست و این شهرستان با دارا بودن هزار
هکتار گلخانه سال گذشته  18تا  20میلیون دالر صادرات گل داشته است.
به گفته فرماندار محالت برگزاری منایشگاهها و جشنوارههای گل و گیاه و
سنگهای زینتی از عوامل موثر در جلب گردشگران است به طوری که امسال
بالغ بر  200هزار نفر از این منایشگاهها بازدید کرده اند.
وی در ادامه برگزاری جشنوارهها و منایشگاهها را گامی موثر در زمینه
تجاریسازی عنوان و از طرح احداث بزرگرتین واحد منایشگاهی گل و گیاه
خاورمیانه توسط بخش خصوصی در محالت خرب داد.
فرماندار محالت در پایان با دعوت از بخش خصوصی برای تعامل بیشرت با
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی اظهار داشت :دکرت ستاری معاون علمی و
فناوری رییس جمهور که این هفته از شهرستان محالت و پژوهشکده بازدید
داشت با تحسین دستاوردهای پژوهشکده گل و گیاهان زینتی اعالم کرد در
صورت تعریف طرحهای مشرتک بین پژوشکده و بخش حصوصی معاونت
علمی و فناوری  50درصد هزینه طرح را متقبل خواهد شد.
• سهم ایران از بازار  30میلیارد دالری گل منطقه تنها  25میلیون دالری است
ابراهیمی ،رییس اتحادیه گل و گیاهان زینتی ایران با ابراز تاسف از سهم
 25میلیون دالری سال گذشته ایران از بازار  30میلیارد دالری گل منطقه
اظهار داشت :پژوهشکده گل و گیاهان زینتی با بضاعت مالی بسیار اندک
دستاوردهای بزرگی داشته و با حامیت دولت و بخش خصوصی میتواند
صنعت گل کشور را متحول کند.
وی در افتتاحیه سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی خاطرنشان کرد:
فعالیتهای علمی تحقیقاتی و برگزاری چنین کنگرههایی قطعا اثر مثبتی بر
تولید و صادرات گل دارد .در همه دنیا حداقل یک درصد تولید ماخالص ملی
را به تحقیقات اختصاص میدهند اما متاسفانه پژوهشکدهای مثل پژوهشکده
گل و گیاهان زینتی با همه دستاوردهای بزرگی که داشته به دلیل عدم توان
مالی قادر نیست انتظارات بخش خصوصی را پاسخ دهد.
وی با بیان این که اتحادیه گل و گیاهان زیستی تعامل خوبی با اعضای هیات
علمی پژوهشکده داشته و از کمک به آن دریغ منیکند اظهار داشت :در حال
حارض بخش خصوصی فعال در صنعت گل و گیاهان زینتی توان مالی حامیت
از محققان را دارد ولی انتظار میرود که بخش دولتی هم مثل همه کشورها
سهم کافی از درآمد ناخالص ملی را به مراکز پژوهشی تخصیص دهد.
رییس اتحادیه گل و گیاهان زینتی خاطرنشان کرد :روسیه به دلیل رسمای
شدید و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل رشایط نامساعد همیشه
واردکننده گل باقی خواهند ماند و وظیفه مسووالن است که با افزایش توان
مالی پژوهشکده امکان دستیابی بخش خصوصی به سهمی درخور از بازار
منطقه را فراهم کنند .در حال حارض حتی یک پانزدهم نیاز گل عراق را هم
ABRII Institute | 14

که بزرگرتین مقصد صادراتی ماست تامین منی کنیم.
ابراهیمی با اشاره به سخنان دکرت آزادی ،رییس انجمن علمی گل و گیاهان
زینتی ایران مبنی بر پیش بینی ظرفیت یک میلیارد دالری صادرات گل و
گیاهان زینتی ایران این رقم را کامال قابل تحقق دانست و گفت :سال 1381
هم بخش خصوصی اعالم کرد در صورت حامیت دولت تا سال  85حجم
صادرات گل و گیاهان زینتی را به  250تا  500میلیون دالر میرساند .اگرچه به
دلیل فراهم نشدن رشایط حداکرث صادرات ساالنه گل و گیاهان زینتی ما 80
میلیون دالر بوده ولی مطمئنیم که با توجه به ظرفیتهای موجود در صورت
توامنند شدن بیشرت بخش حصوصی در حوزه تجاریسازی امکان رسیدن به
رقم یک میلیارد دالر صادرات را هم داریم.
وی ترصیح کرد :بازار گل بسیار متنوع و در حال تغییر است مثال محققان
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی موفق شدهاند بیش از  800نوع مختلف
گلهای داوودی با رنگهای بسیار متنوع تولید کنند .در دنیا بیش از 167
هزار واریته مختلف گل رز با رنگهای مختلف و گلهای میخک با بیش از
 30رنگ مختلف وجود دارد که باید برای پاسخگویی به این بازار متنوع آماده
باشیم .چه بسا مثال چهار سال دیگر گل رز زرد در دنیا مد شد در آن صورت
برای موفقیت در صادرات این گل باید توان تولید رسیع آن را داشته باشیم.
مراسم اختتامیه کنگره ،مهامنی ویژه داشت .مهندس حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی
که در سخنانی با اشاره به شهرت جهانی محالت در تولید گل و گیاهان زینتی
از راهاندازی نخستین دهکده ماهیان زینتی کشور در این شهرستان خرب داد.
وی ضمن قدردانی از تولید کنندگان بخش کشاورزی محالت عنوان داشت:
شهرستان محالت در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در جهان مشهور است
و دهکده گل و گیاه این شهرستان یکی از افتخارات کشور در زمینه تولید
و صادرات محسوب میشود.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت :راه اندازی دهکده ماهیان زینتی یکی
از مصوبات سفر رییس جمهور به استان مرکزی بود که با توجه به منابع
تخصیص داده شده این دهکده با رسعت در حال ساخت میباشد تا در
شهرستان محالت عالوه بر دهکده گیاهان زینتی بتوانیم دهکده ماهیان
زینتی منونهای را نیز در این شهرستان ایجاد کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی توسعه گلخانه ها در کشور را از طرحهای اقتصاد مقاومتی
دانست و گفت :در تولید سبزیجات حدود  ۹۰درصد کاهش مرصف آب را داشتیم
و توانسته ایم افزایش بهرهوری را در استفاده از تولیدات گلخانهای داشته باشیم.
وی ادامه داد :در شش ماهه اول امسال در تولیدات گلخانهای نزدیک به
هزارو  ۴۰۰هکتار به بهرهبرداری رسید که با توجه به حامیتهای صورت
گرفته امیدواریم تا پایان سال دو هزار و  ۵۰۰هکتار را به بهرهبرداری برسانیم
و شاهد رشد هر چه بیشرت در بخش تولیدات گلخانهای باشیم.
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عرضه تازهترین دستاوردهای پژوهشگاه در جشنواره گیاهان دارویی،
فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی
چهارمین جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب
ایرانی (سنتی) به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در
مصلی امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.
مراسم افتتاحیه جشنواره سهشنبه  22آبانماه  ،97با حضور دکرت ستاری،
معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مهندس حجتی ،وزیر جهاد
کشاورزی و برخی مسووالن کشوری ،فناوران و فعاالن عرصه گیاهان
دارویی و طب ایرانی برگزار شد.
پژوهشکده متابولیتهای ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم با
حضور در این جشنواره تازهترین دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری خود را در
حوزه گیاهان دارویی در معرض دید عالقمندان قرار داده است.
از جمله دستاوردهای عرضهشده پژوهشکده در منایشگاه دو نوع بیوراکتور
حبابی و کیسه ای ،گل راعی و آنغوزه تکثیر شده به روش کشت ریشه در
بیوراکتور و هشت مورد گیاه دارویی تکثیر شده درون شیشهای شامل
شیرینبیان ،سنبلالطیب ،گل راعی ،زرین گیاه ،استویا ،آنغوزه و  ، ...فناوری
جدید کشت عمودی (هیدروپونیک) گیاهان دارویی و طرح جمعآوری و
آنالیز منونههای مختلف شیرین بیان در کل کشور است .اهمیت صنعت
گیاهان دارویی هامنند صنعت نفت است.
دکرت ستاری ،معاون علمی و فناوری رییس جمهور طی سخنانی در مراسم
افتتاح چهارمین منایشگاه و جشنواره ملی گیاهان دارویی ،فرآوردههای
طبیعی و طب ایرانی با بیان اینکه این روزها کشور مشکالت زیادی را
تجربه میکند ،گفت :ما برای حامیت از رشکتهای دانش بنیان در رشایط
تحریمی برنامههای مفصلی را تدارک دیدیم و درصدد هستم تا در عمر
باقی مانده دولت از پتانسیلهای نیروی انسانی جوان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در این حوزه مشکالت نقل و انتقاالت مالی برای این
رشکتها وجود دارد ،اظهار کرد :ما با بسرتهایی که ایجاد کردیم در صدد رفع
چالش نقل و انقاالت مالی هستیم ولی در این راستا آنچه که بسرت اقتصاد
مقاومتی را میسازد نوآوری جوانان مستعد کشور است.
ستاری با اشاره به حوزه تولید نرمافزارها افزود :محققان جوان کشور
تولیدات خوبی در حوزههای نرم افزار داشتند و در هر جا که کشور نیازی
داشت این جوانان با تولیدات خود موانع را از رس راه کشور برداشتند.
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه برنده این رقابتها
جوانان مستعد کشور هستند ابراز امیدواری کرد :رشکتهای دانش بنیان
بتوانند در رشایط فعلی فعالیت خود را ادامه دهند.
ستاری با اشاره به صنعت گیاهان دارویی در کشور گفت :اهمیت صنعت گیاهان
دارویی هامنند صنعت نفت است .در صنعت نفت اقدام به خام فروشی
کردیم که دلیل آن نبود فناوری در این صنعت است.
وی با تاکید بر اینکه حوزه گیاهان دارویی نیز وارد عرصه
خام فروشی شده است ،افزود :در هر بخشی که
دانش استفاده نشود مترضر شدهایم و این در
حالی است که پایه اقتصاد دانش بنیان،
تزریق دانش و مشارکت نیروهای
انسانی است.
ستاری به وضعیت نیروی
انسانی موجود در کشور اشاره
کرد و گفت :براساس آمارهای جهانی
ایران رتبههای دو تا سه از نظر تعداد
نیروهای انسانی جوان را دارد .از این رو در
کمرت کشوری میتوانیم  ۳۳میلیون جوان
ببینیم که بخش قابل توجهی از آنها
تحصیالت دانشگاهی دارند.
معاون علمی و
فناوریرییس
جمهور با تاکید
بر لزوم تزریق
نیروهای مستعد جوان در
بخشهایصنعتیکشور،گفت:
ما در این راستا به مدلهای موفقی
دست یافتیم که قابل توسعه است و تالش
داریم تا در عمر باقی مانده این دولت در این
راستا اقدام کنیم.
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ستاری با تاکید بر اینکه در حوزه گیاهان دارویی رشکتهای دانش بنیان زیادی
متولد شده اند ،افزود :برگزاری جشنواره گیاهان دارویی با حضور رشکتهای بخش
خصوصی صورت گرفته و بسیار خوشحامل که در آن بخشهای دولتی حضور ندارند
چراکه هر جا که پول دولتی وارد شد موفقیت زیادی حاصل نشد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه پول دولتی برای رشکتهای
دانش بنیان سم است ،اظهار کرد :ماهیت پول دولتی حذف نوآوری است که باید
زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود.
وی در عین حال با بیان اینکه این روزها مشکالت زیادی را تجربه خواهیم کرد،
افزود :ما باید با همدلی این روزها را پشت رس بگذاریم و تصور من نیز بر آن است
که هیچ سدی مانع جوانان با اراده و با انگیزه نخواهد بود.
وی با بیان اینکه با ایجاد رشکتهای دانش بنیان فرهنگ جدیدی در حوزه کسب
و کارهای نوین ایجاد شده است ،برگزاری منایشگاه گیاهان دارویی را منادی از این
فرهنگدانست.
ستاری با اشاره به ظرفیتهای گونههای گیاهان دارویی در کشور ،اظهار کرد :به
عنوان مثال در استان کهکیلویه و بویراحمد بیش از  ۲۰۰۰گونه گیاه دارویی رویش
دارد که ما باید از این پتانسیل باال استفاده کنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به ایجاد  ۱۷۰رشکت دانش بنیان در
حوزه گیاهان دارویی اضافه کرد :ایران جزو کشورهایی با تنوع باالی گیاهان دارویی
است و میطلبد که مسئوالن به این حوزه توجه بیشرتی داشته باشند چراکه شاهد
هستیم در دنیا سطح زیرکشت گیاهان دارویی رو به افزایش است و رشکتهای
دانش بنیان ،حوزه گیاهان دارویی را به استفاده از فناوری سوق دادهاند.
مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز طی سخنانی در افتتاحیه منایشگاه
گفت :در بخش گیاهان دارویی ایران از خام فروشی به ارزش افزوده حاصل از تولید
محصوالت زراعی در راستای رفاه و سالمت مردم سوق یافته است.
وی با اشاره به تنوع گیاهان دارویی در کشور افزود :با توسعه رشکتهای دانش
بنیان در این حوزه شاهد هستیم که بخش گیاهان دارویی از خام فروشی به ارزش

ABRII Institute | 16

افزوده حاصل از تولید محصوالت زراعی در راستای رفاه و سالمت مردم گرایش
یافتهاست.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برگزاری جشنواره و منایشگاه ملی گیاهان دارویی
و فرآوردههای طبیعی خاطرنشان کرد :برگزاری این منایشگاه برآوردهشدن یکی از
خواستههای دیرینه ما است که شامل تکمیل زنجیره تولید تا ارزش افزوده میشود.
وی با بیان اینکه ما در بخش کشاورزی همیشه در مزرعه کار کردهایم ،افزود :در
این بخش همواره به خام فروشی توجه شده است ولی امروزه شاهدیم که با حضور
رشکتهای دانشبنیان در تالش هستیم تا فناوری در این بخش تزریق شود.
چهارمین جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی ،فرآورده های طبیعی و طب ایرانی
(سنتی) در محورهای صنعت بذر و اندامهای تکثیری گیاهان دارویی ،تألیفات و
نرش آثار مرتبط با گیاهان دارویی وطب سنتی ،آموزش و آموزشکده در صنعت
گیاهان دارویی و طب سنتی ،شبکه پخش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی؛ طب
سنتی و فرآورده های مرتبط با آن و دمنوشهای گیاهی در حال برگزاری است.
در چهارمین جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب
ایرانی (سنتی) دستاوردهای  ۱۷۰رشکت دانش بنیان و رشکتهای بخش خصوصی
فعال در حوزههایی همچون گیاهان دارویی ،داروها ،مکملهای گیاهی ،اسانس
و عصاره ،آرایشی و بهداشتی ،عسل ،گالب و عرقیات ،غذا و دارو و نوشابههای
گیاهی ،تجهیزات و ماشینآالت اختصاصی در صنعت گیاهان دارویی ،فناوریهای
نوین در کشت و فرآوری محصوالت ارگانیک ،دمنوشهای گیاهی و طب سنتی و
فرآوردههای مرتبط با آن عرضه شده است.
در این جشنواره ضمن عرضه  132فناوری قابل تجاریسازی در بخش فن بازار از
 ۴۸طرح ویژه نیز که به مرحله تولید انبوه رسیده و خط تولید آن راهاندازی شده
است ،رومنایی میشود.
چهارمین جشنواره و منایشگاه گیاهان دارویی ،فرآوردههای طبیعی و طب ایرانی
(سنتی) به همت ستاد توسعه فناوریهای گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت
علمی تا  24آبان  1397در مصلی امام خمینی(ره) تهران ادامه دارد.
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ارائه دستاوردهای پژوهشگاه در منایشگاه هفته پژوهش الربز
تازهترین دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در منایشگاه
هفته پژوهش و فناوری استان الربز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پنجمین
منایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان الربز از  24تا  28آذرماه  ،97در
محل دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است.
در این منایشگاه که با همکاری استانداری الربز ،شهرداری کرج ،مراکز
دانشگاهی و تحقیقاتی استان ،پارک علم و فناوری استان ،رشکت شهرکهای
صنعتی استان الربز و دستگاههای اجرایی استان در حال برگزاری است
پژوهشگران و فناوران دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی و
صنعتی آخرین دستاوردهای خود را ارائه کرده اند.
دکرت عبدالله کامکار ،معاون هامهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
انسانی استاندار الربز طی سخنانی در آیین افتتاحیه منایشگاه هفته
پژوهش و فناوری استان الربز که روز یکشنبه  25آذر ماه  ،97در دانشگاه
خوارزمی برگزار شد ضمن تربیک به مناسبت فرارسیدن یکصدمین سالگرد
تأسیس این دانشگاه گفت :الربز قطب علم و فناوری کشور محسوب
میشود و بر همین اساس برازنده استان است که هفته پژوهش را به
باشکوهترین وجه ممکن ارج بگذاریم.
وی بر لزوم رهایی از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت تاکید و
خاطرنشان کرد :برای این کار نیاز به تولید و ایجاد اشتغال داریم که الربز
با داشنت سه هزار و  500واحد تولیدی در این زمینه پتانسیل خوبی دارد.
کامکار ادامه داد :این واحدهای تولیدی امروز رسبازان نربد اقتصادی
هستند چون شکل جنگ امروز ما با جنگ دیروز متفاوت است و در
اقتصاد دنبال میشود.
وی با اشاره ظرفیتهای خوب الربز در حوزههای مختلف علمی خاطرنشان
کرد :واحدهای تولیدی ما به پژوهشگر و فناور نیاز دارند .در استان الربز
استارتاپهایی داریم که کارهای خوبی انجام دادهاند.
کامکار از الربز به عنوان قطب دارویی کشور یاد کرد و گفت :داروهای
تولیدی در این استان از چنان کیفیتی برخوردارند که اخیرا در یک مناقصه
دارویی در روسیه ،رشکتی از الربز توانست رقبای اروپایی و آمریکایی خود
را کنار بزند و برنده شود.
دکرت عزیزالله حبیبی ،رییس دانشگاه خوارزمی هم در سخنانی به اعامل
ABRII Institute | 17

تحریمهای جدید علیه کشور اشاره و ترصیح کرد :اگر پیریزی ما در حوزه دانش
و پژوهش خوب باشد آسیبپذیری ما در برابر تحریم به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به قرار گرفنت در آستانه  40سالگی انقالب اسالمی به تحوالت
دانشگاه در چهار دهه اخیر اشاره و خاطرنشان کرد :در اوایل انقالب ،دانشگاه
یک نهاد آموزشی بود اما به تدریج زمینه پژوهش برای اساتید و سپس
دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم شد و در حال حارض هم مدتی است
که به مقوله دانشگاههای نسل سوم وارد شدهایم.
وی ادامه داد :در این رشایط تکلیف ما این است که با
نگاهی به جامعه و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به
دردهای جامعه بپردازیم و راهکار ارائ ه دهیم .بر
همین اساس دانشگاه باید در بطن جامعه
و صنعت در بطن دانشگاه قرار گیرد.
حبیبی به برپایی منایشگاه هفته
پژوهش در دانشگاه خوارزمی
اشاره و اعالم کرد :این منایشگاه
حاصل تالش دانشگاهها ،مراکز پژوهشی
صنعتی ،آموزش و پرورش و نهادهای دولتی
است که رهاورد یکساله خود را در عرصه
علم ،کارآفرینی و ایدهپردازی به منایش
میگذارند.
وی ادامه داد :این منایشگاه در
پنج هزار مرتمربع و در
قالب بیش از 170
غرفه برپا شده و در
آن  400طرح فناورانه
به منایش گذاشته شده و در
طول برگزاری از  90طرح جدید هم
رومنایی خواهد شد.
حبیبی افزود :در طول برگزاری منایشگاه240 ،
کارگاه هم برگزار خواهد شد.
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عرضه دستاوردهای پژوهشگاه
در منایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با رشکت در نوزدهمین منایشگاه
دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار تازهترین دستاوردهای خود را در
معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکرت خاوازی،
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی در
بازدید از غرفه متمرکز سازمان در منایشگاه که برای نخستین بار موسسات
مختلف سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی را گرد هم آورده
است از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنوژی نیز بازدید کرد.
در این بازدید ،دکرت نیراعظم خوشخلقسیام ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی با ارائه گزارشی از تازهترین دستاوردهای محققان پژوهشگاه از
جمله طرح تولید نهال خرمای مجول با استفاده از روش جنی نزایی غیرجنسی،
طرح تولید الینهای والدینی بذور هیربید ،شیر تخمیری فراسودمند ،گیاه
شورپسند سالیکورنیا ،تولید رنگدانههای مختلف از ریزجلبک و مواد آرایشی
بهداشتی غنیسازی شده با جلبک ،افزایش ماندگاری جوانه گندم به روش
پالسامی رسد و پروبیوتیک گیاهی مبتنی بر تریکودرما به اقدامات صورت
گرفته در زمینه تجاریسازی این دستاوردها پرداخت.
وی با اشاره به واگذاری دانش فنی تولید الینهای والدینی بذور هیربید
و تولید گیاه شورپسند سالیکورنیا به بخش خصوصی در هفته پژوهش
امسال و تاکید بر این که طرحهای دیگری از جمله دانش فنی شیرتخمیری
و طرح تکثیر خرمای مجول نیز در آستانه انعقاد قرارداد هستند ترصیح کرد:
رویکرد پژوهشگاه در اجرای طرحهای پژوهشی کامال کاربردی و در جهت
رفع نیازهای صنعت و تجاریسازی است و در این راستا تالش داریم بخش
خصوصی را از ابتدای طرحها در کنار محققان خود داشته باشیم.
دکرت مریم شهبازی ،مدیر ارتباط با صنعت و تجاریسازی پژوهشگاه نیز
توضیحاتی در خصوص فعالیتهای پژوهشگاه در زمینه ایجاد شبکه ارتباط
با صنعت و شناسایی  700رشکت خصوصی فعال در حوزههای مرتبط با
پژوهشگاه و اقدامات و برنامههای اجرا شده به منظور معرفی توامنندیها
و زمینههای همکاری پژوهشگاه با این رشکتها ارائه داد.
دکرت خاوازی ،رییس سازمان نیز با ابراز خرسندی و تقدیر از موفقیتها و
دستاوردهای پژوهشگاه در زمینه تجاریسازی دستاوردها و انعقاد قرارداد انتقال
دانش فنی به رشکتهای خصوصی بر رضورت توسعه طرحهای فناورانه به ویژه
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تولید الینهای والدینی بذور هیربید که در مورد خیار و
فلفل به نتیجه رسیده و روی گیاه گوجه فرنگی در
حال پیگیری است تاکید کرد.
وی بـا ارائـه رهنمودهایـی ترصیـح
کـرد رونـد انتقـال دانـش فنـی
بایـد بـه فنـاوری هـای
مختلـف پژوهشـگاه
نیـز گسترش یابـد.
دکرت رفیعی پور،
رییس سازمان دامپزشکی
کشور و دکرت زارع ،معاون سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج هم از دیگر
مسووالنی بودند که در نخستین ساعات برپایی
منایشگاه از دستاوردهای پژوهشگاه بازدید کردند.
•بخشهایدانشبنیانجزوبخشهایپویایکشورهستند
دکرت ستاری ،معاون علمیوفناوری رییسجمهور
طی سخنانی در مراسم افتتاحیه نوزدهمین
"منایشگاه دستاوردهای پژوهش،
فناوری و فن بازار و ششمین
منایشگاه تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی ساخت
ایران که از سوم
تا ششم دی ماه
 ،97در محل دامئی
منایشگاههای بیناملللی تهران
در حال برگزاری است با اشاره به
چالشهای اقتصادی در کشور ،گفت:
علیرغم مشکالت در بخشهای اقتصادی ،ولی
فروش رشکتهای دانشبنیان بسیار چشمگیر است
که این امر نشان میدهد بخشهای دانشبنیان جزو
بخشهای پویای کشور هستند.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

وی افزود :با متام مشکالت و چالشهای اقتصادی ،حجم اقتصاد دانشبنیان
به شدت در حال افزایش است.
ستاری با بیان اینکه فروش رشکتهای دانشبنیان روند افزایش را نشان میدهد،
اظهار کرد :این امر نشان میدهد که رشکتهای دانشبنیان بخش پویایی هستند.
ستاری ادامه داد :امروز پارکهای علم وفناروی و مراکز رشد در دانشگاهها
توسعه یافتهاند ،ولی باید فناوریهایی که از سوی این رشکتها تولید میشوند،
به زندگی مردم وارد شده تا آنها از شیرینی و حالوت این فناوریها بهرهمند شوند.
معاون علمی و فناوری رییسجمهور با بیان اینکه این دو منایشگاه بزرگرتین
منایشگاه فناوری در کشور محسوب میشوند ،خاطر نشان کرد :این دوره
از منایشگاه با همکاری و هامهنگی دو نهاد معاونت علمیوفناوری
ریاستجمهوری و وزارت علوم برگزار شده و
امیدواریم خروجی خوبی داشته باشند.
تولیدکنندگان داخلی به فضای فکری
ایجادشده در کشور اطمینان کنند
دکتر منصـور غالمـی،
علـوم،
وزیـر
تحقیقـات و
فنـاوری

هـم طی
سـخنانی در
ایـن مراسـم بـا بیان
ایـن کـه علیرغـم اینکـه
ایـن وزارتخانـه سـهم کمـی از
اعتبـارات پژوهشـی را در اختیـار
دارد ،ولـی حامیـت از پژوهـش و فنـاوری
را در دسـتور کار دارد ،گفـت :از تولیدکننـدگان
داخلـی درخواسـت دارم تـا بـه فضـای فکـری ایجادشـده داخلـی
اطمینـان داشـته باشـند و بـا آنهـا همـکاری کننـد.
وی با تاکید بر ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز علمی،
افزود :در رتبهبندیهای علمی انجام شده ایران از نظر تولید علم رتبه
شانزدهم دنیا را کسب کرده است و از نظر رسعت رشد تولیدات علمی در
سال میالدی گذشته رتبه اول را کسب کردهایم.
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وی با بیان اینکه بعد از ایران ،کشورهای چین و روسیه رسعت تولید علم
باالیی دارند ،در ادامه خاطر نشان کرد :ایران همچنین در منطقه رتبه اول
تولید علمی را کسب کرده است.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که این اعداد ظرفیت علمی
کشور را نشان میدهد ،گفت :عالوه بر این در حوزههایی مانند نانو
تکنولوژی و بیوتکنولوژی و برخی دیگر از رشتهها ایران رتبههای کمرت از
 10را کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حا ل حارض اساتید و محققان مراکز تحقیقاتی سایر
دستگاهها به ظرفیتهای علمی کشور اضافه شدهاند ،در این باره توضیح داد:
از این رو ظرفیت بزرگ علمی در کشور ایجاد شده است و بر این اساس رویکرد
وزارت علوم در سالهای اخیر حرکت به سمت تولید فناوری و کاربرد دانش و
فناوری ها در جامعه و همچنین تولید ثروت است.
غالمی در ادام ه با بیان این که در حا ل حارض  43پارک علم و فناوری در کشور
راهاندازی شده است ،اضافه کرد :در کنار علمو فناوری و مراکز رشد ،رشکتهای
دانشبنیانی شکل گرفتهاند و بر این اساس وزارت علوم در راستای حامیت از
تبدیل دانش به فناوری و کاربردی کردن دستاوردهای علمی حامیتهای مالی از
بخشهای پژوهشی داشته است.
وی با اشاره به این که حامیتهای ما به سمت حامیت از رشکتهای جوان
دانشبنیان است ،گفت :این در حالی است که وزارت علوم سهم کمی از
منابع پژوهشی را در اختیار دارد و اگر همه دستگاهها این جهت را در
برنامههای خود قرار دهند ،طبعا منابع بیشرت مالی به حوزههای علمی و
فناوری اختصاص خواهد یافت.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به صندوقهای حامیت از پژوهش و
فناوری اشاره کرد و گفت :در این راه صندوق نوآوری و شکوفایی میتواند
نقش موثری در رسمایهگذاری ریسکپذیر ایفا کند.
وی ضمن ابراز امیدواری به اینکه به علم و فناوری کشور و همچنین اساتید
خوشفکر و صاحب نظر علم توجه بیشرتی صورت گیرد ،گفت :هر چند که ما در
این مسیر تجربه زیادی نداریم ،ولی منونههای موفقی در کشور ایجاد شده است
و امیدوارم در جمعی که در روز دوشنبه  3دیماه 97تشکیل شده است ،در آینده
نیز یک روند رو به رشدی داشته باشند.
وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری خطـاب بـه تولیدکننـدگان داخلـی ،تاکید
کـرد :از تولیدکننـدگان داخلـی درخواسـت دارم کـه بـه فضـای فکـری
ایجادشـده در کشـور اطمینـان کننـد و در ایـن صـورت قطعـا میتواننـد
حامیتهـای مـورد نیـاز را دریافـت کننـد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد :تالش ما بر این است که
خودباوری را در نسل جوان جامعه افزایش دهیم.
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دکرت شهبازی خرب داد:

 14فناوری حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی آماده واگذاری به صنعت /انتخاب
مشاوران صنعتی پژوهشگاه از بین رشکتهای دانش بنیان
مدیر ارتباط با صنعت و تجاری سـازی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
بـا اشـاره بـه انعقـاد قراردادهـای واگذاری  15مـورد فنـاوری حاصل
از تحقیقـات ایـن پژوهشـگاه بـه بخـش خصوصـی از آمادگـی
پژوهشـگاه بـرای واگـذاری  14فنـاوری دیگـر خرب داد.
دکتر مریـم شـهبازی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی اظهـار
داشت :پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
بـا هـدف اسـتفاده از فناوریهـای
نویـن کشـاورزی و توسـعه
ایـن فناوریهـا در جهـت حل
مشکالت بخش کشـاورزی ،تامین
امنیـت غذایـی کشـور و حفاظـت از
منابـع پایـه و زیسـتگاه هـای اکولوژیک کمرت
از دو دهه پیش تشـکیل شـده اسـت .واحد فناوری
پژوهشـگاه در راسـتای تحقـق ایـن اهـداف و نیز
بسرتسـازی بـرای توسـعه ،عرضـه و تجـاری
سـازی فناوریهـای زیسـتی حاصـل
در اسـفند  1395تشـکیل شـده
اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن واحد
در آینـده نزدیـک بـه صـورت یـک
معاونـت مسـتقل ادامه فعالیـت خواهد
داد ،خاطرنشـان کـرد :ماموریـت دیگـر واحـد
فنـاوری ،هدایـت و جهـت دهی محققان به سـمت
ارائـه پـروژه هـای تحقیقاتی مشـکل محـور ،کارآفرینی و
ایجاد کسـب و کار براسـاس زیسـت فناوری و البته درآمدزایی
اسـت .در سـاختار تشـکیالتی ایـن معاونـت سـه بخـش مجزا شـامل
توسـعه فنـاوری ،ارتبـاط بـا صنعـت و تجاریسـازی و مالکیـت فکـری و
انتقـال فنـاوری دیده شـده اسـت.
شهبازی افزود :بخش ارتباط با صنعت و تجاری سازی که از اردیبهشتماه
امسال آغاز به کار کرد ،عهدهدار ایجاد شبکه ارتباط با صنعت و جلب
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مشارکت بخش خصوصی ،هدایت و نظارت بر انجام طرحهای فناورانه و
نیز ترویج یافتههاست .این مدیریت در نخستین گام و برای ایجاد شبکه
ارتباط با صنعت ،بانک اطالعاتی وسیعی از مشخصات رشکتهای خصوصی
فعال در هفت حوزه مرتبط با فعالیتهای پژوهشگاه مشتمل بر بیش از
 700رشکت تشکیل داده است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه حوزه
فعالیت این رشکتها شامل کشت بافت و ریزازدیادی ،صنایـع غذایی،
صنایع دارویی ،صنایع بهداشتی و آرایشی ،نانو ،خوراک دام ،طیور و آبزیان
و نیز تولید و خدمات کشاورزی است ،خاطرنشان کرد :مدیریت ارتباط با
صنعت ،مکاتبات رسمی خود را با این رشکتها ،ضمن معرفی توامنندیهای
پژوهشگاه آغاز کرده و در حال حارض آمادگی کامل برای مشارکت و
هماندیشی با این رشکتها را داراست .مقرر است در آینده نزدیک ،از
همیاری و مشاوره تعدادی از رشکتهای حائز رشایط ،در صورت متایل
آنها ،به عنوان مشاوران صنعتی در حوزههای مختلف به منظور انتخاب
ایدههای کاربردی و تقویت پروژه های محققان کمک گرفته شود.
شهبازی با اشاره به اینکه همکاری پژوهشگاه با رشکتهای خصوصی
معموال در قالب قرارداد مشارکت در تولید یا انتقال دانش فنی صورت
میگیرد ،اظهار داشت :در حال حارض بالغ بر  15فناوری با قرارداد واگذاری
وجود دارد که اثربخشی اقتصادی تعدادی از این فناوریها در سطح کالن
کشور برآورد شده است .همچنین  14فناوری آماده واگذاری موجود است
که مشخصات فنی و کاربردها و مزایای آنها در کتابچه فناوری های سال
 97پژوهشگاه به چاپ رسیده است.
مدیر واحد ارتباط با صنعت و تجاری سازی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در پایان با بیان این که این واحد ،ترویج یافتههای تحقیقاتی
محققان پژوهشگاه را نیز بر عهده دارد ،اظهار داشت :فعالیت ترویجی
واحد در قالب انتشار یافتهها و نرشیات فنی ترویجی متناسب با بهرهبرداران
تخصصی مانند رشکتهای دانش بنیان و کشاورزان و دامداران پیرشو انجام
میشود .در این راستا در حال حارض  15یافته و چهار دستورالعمل ترویجی
در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و حوزههای مرتبط حاصل از طرحهای
پژوهشی محققان پژوهشگاه ،مراحل داوری و ارزیابی را میگذرانند که
در صورت تایید ،منترش شده و در دسرتس بهرهبرداران قرار خواهد گرفت.
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شناسایی باکرتی های پروبیوتیک در مرغهای بومی ایران /افزایش چشمگیر
سود مرغداریها با تجاریسازی پروبیوتیکهای بومی طیور
رییس اداره بازاریابی و تجاریسـازی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
بـا اعلام واگـذاری سـویههای پروبیوتیـک به بخـش خصوصـی در صنعت
طیـور و بررسـی سـویههای جدیـد بـرای واگـذاری بـه متقاضیـان تاکیـد
کـرد صنعـت دام و طیـور کشـور بـه سـه ،چهـار میلیـون کیلوگـرم انـواع
پروبیوتیـک هـای دامـی نیـاز دارد که با کاربـرد آن ضمن افزایـش کیفیت
محصـوالت ،هزینههـای تولیـد در واحدهـای پـرورش طیـور هـم بـه نحـو
قابـل توجهـی کاهـش مییابد.
دکتر مریـم شـهبازی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی اظهـار داشـت :صنعـت تولیـد پروبیوتیکهـای
دام و طیـور در کشـور صنعتـی نوپاسـت و در حـال حـارض نیـز تعـداد
انگشتشماری رشکـت خصوصـی در ایـن زمینـه رشوع بـه فعالیـت
کردهاند.باکرتیهـای پروبیوتیـک بـا بـازار جهانـی معـادل  3.6میلیـارد
دالری در صنایـع دام ،طیـور و آبزیـان ،دارای اهمیـت فراوانـی در کاهش
مصرف آنتیبیوتیکهـا ،افزایـش سلامت طیـور و شـاخصهای عملکردی
و کیفـی طیـور دارنـد.
وی بـا اشـاره بـه تولیـد بـاال و ظرفیتهـای قابـل توجـه در صنعـت طیـور
کشـور گفت:
ایـران بـا تولیـد سـاالنه بیـش از دو میلیـون تـن گوشـت طیور جایـگاه نهم
دنیا و سـوم آسـیا را داراسـت و طبق برنامه ششـم و سـایر اسـناد باالدستی
ایـن میـزان بایـد در سـال  1400و  1404به ترتیب بـه  2.5و  2.8میلیون تن
برسـد .رسانه مرصف گوشـت مرغ در کشـور هم بالغ بر  26کیلوگرم اسـت
کـه تقریبـا دو برابر مرصف گوشـت قرمز در کشـور اسـت.
شـهبازی بـا بیـان ایـن کـه بـا کاربـرد پروبیوتیکهـای اختصاصـی مـی توان
بسـیاری از مشـکالت صنعـت طیـور در ایـران از قبیـل مصرف بـاالی انواع
آنتیبیوتیـک بـرای مقابلـه بـا بیامریها ،میـزان باالی چربـی ،رضیب تبدیل
بـاال و بـازده پاییـن الشـه را تـا حـد زیـادی کاهـش داد ،اعلام منـود کـه
تعـدادی از سـویههای بومـی پروبیوتیکهـای اختصاصـی طیـور بـه بخـش
خصوصـی (رشکـت فنـاوری زیسـتی طبیعـت گـرا) قبلا واگـذار شـده و
سـویههای بیشتری از پروبیوتیکهای اختصاصی در دسـت بررسـی اسـت.
بـا توجـه بـه اهمیـت شناسـایی و تولیـد پروبیوتیکهـای اختصاصـی بومی
ABRII Institute | 21

بـرای طیـور در کشـور ،طـرح جداسـازی ،شناسـایی و ارزیابـی باکرتیهـای
پروبیوتیـک از مرغهـای نژاد بومـی اصفهان ،مازنـدران ،آذربایجان غربی و
فـارس بـا هدف دسـتیابی به باکرتیهـای بومی با کارایی بـاالی پروبیوتیکی
بـرای اسـتفاده در صنعـت طیـور بـرای اولیـن بـار در کشـور اجـرا شـده
وسـویههای بومـی بـا پتانسـیل پروبیوتیکـی بـاال انتخـاب ،شناسـایی و در
قالـب کلکسـیون پروبیوتیکهـای اختصاصـی طیـور در بانـک ژن میکروبی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ثبت شـدند.
بـه گفتـه رییـس اداره بازاریابـی و تجاریسـازی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی نتایـج تحقیقـات پنـج سـاله طـرح در سـطح آزمایشـگاهی و در
سـطح مرغـداری نشـان داد کـه باکرتیهـای پروبیوتیـک جداسـازی شـده
دارای توانایـی بـاالی پروبیوتیکـی از قبیـل تحمـل دمایـی  4تـا  40درجـه
سلسـیوس ،تحمـل منـک و منکهای صفـراوی ،تحمل  pHاسـیدی و قلیایی،
قابلیـت اتصـال پایـدار بـه سـلولهای سـطحی سیسـتم گـوارش طیـور و
خصوصیـات ضدمیکروبـی علیـه پاتوژنهـای مختلف طیور بـوده و به طور
معنـی داری بـه افزایـش وزن رسانه (عملکرد) و بازده الشـه ،کاهش رضیب
تبدیـل غذایـی ،کاهـش مصرف خـوراک ،افزایـش شـاخصهای سلامتی،
افزایـش شـاخصهای سلامتی ،کاهـش میـزان کلسترول و تـری گلیسـیرید
در خـون جوجههـا و تجزیـه و خنثیسـازی آفالتوکسـین در خـوراک طیـور
منجر میشـود.
وی بـا بیـان ایـن کـه پروبیوتیک هـای اختصاصی طیـور در مرغـداری های
پـرورش مـرغ گوشـتی و تولیـد تخـم مـرغ ،واحدهـای پـرورش بلدرچیـن،
بوقلمـون و سـایر طیـور کاربـرد داشـته و نیـاز مرغداریهای کشـور به این
محصـول کـه حدود سـه تـا چهار میلیـون کیلوگرم بـرآورد میشـود را تامین
میکنـد ،اظهـار داشـت افزایش  50تـا  100گرمی وزن جوجههای گوشـتی و
بهبـود رضیـب تبدیـل و بازده الشـه ،کاهش حدود  50گرمـی میزان خوراک
مرصفـی هـر مـرغ در دوره پـرورش و افزایـش حـدودا  25تـا  30میلیـون
تومانـی درآمـد دامـدار به ازای هر  50هزار راس مـرغ در یک دوره پرورش
از جملـه مزایـای ایـن فنـاوری اسـت که میتـوان به آن اشـاره کرد.
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تجلیل از خانوادههای ایثارگران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با
حضور مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان الربز
مراسم تجلیل از خانواده های شهدا ،جانبازان و ایثارگران شاغل در
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان الربز ،عرص چهارشنبه 4 ،مهرماه  ،97در محل سالن آمفی
تئاتر پژوهشگاه برگزار شد که طی این مراسم از خانوادههای ایثارگران
پژوهشگاه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،در این مراسم
که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور جمعی از مدیران،
کارکنان و خانوادههای ایثارگر پژوهشگاه بیوتکنولوژی برگزار شد ،دکرت
نیراعظم خوشخلقسیام ،رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تبیین
جایگاه شهید و شهادت در فرهنگ تشییع به فرازهایی از کتاب شهادت نوشته
دکرت رشیعتی اشاره کرد و گفت :شهید به تعبیر دکرت رشیعتی «قلب تاریخ»
است و هامنند قلب به رگهای خشک اندام ،خون ،حیات و زندگی میدهد.
• معجزه شهادت برای جامعه امروز و تاریخ معارص
وی اظهار داشت :شهید همچون قلبی ،به اندامهای خشک جامعهای که رو
به مردن میرود ،به جامعهای که فرزندانش ایامن خویش را به خویش از
دست دادهاند و به جامعهای که به مرگ تدریجی گرفتار است ،جامعهای
که تسلیم را متکین کرده است ،به جامعهای که احساس مسئولیت را از یاد
برده است و به جامعهای که اعتقاد به انسان بودن را در خود باخته است،
و به تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش بازمانده است ،خون
خویش را میرساند و بزرگترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل،
ایامن جدید به خویشنت را میبخشد.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان خاطرهای از نخستین
روزهای جنگ تحمیلی اظهار داشت :در هامن ابتدای جنگ که مردم تازه
با مبباران و خاموشی و دیگر تبعات جنگ مواجه میشدند ایثارگرانی پا به
میدان نربد گذاشتند و به مردم درس شجاعت و ایستادگی دادند.
خوشخلقسیام با تاکید بر رضورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در
جامعه گفت :در دورهای که برای تحصیل به ژاپن رفته بودم مشاهده کردم
که به چه زیبایی خاطره جنگ جهانی و مبباران امتی را در دل بچهها زنده
نگه میدارند .شاید اگر آن اتفاقات نبود ژاپن هم آن قدر پیرشفت منیکرد
همچنان که شاید اگر دفاع مقدس نبود ما هم آن قدر پیرشفت منیکردیم.
وی با اشاره به تعبیر دیگری از شهید در کالم دکرت رشیعتی بدین مضمون که
شهید در عرص نتوانسنت و غلبه نیافنت ،با مرگ خویش بر دشمن پیروز میشود و
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اگر دشمنش را منیکشد ،رسوا میکند ،اظهار داشت :مصداق
این تعبیر 24 ،شهید حمله تروریستی اهواز هستند که با
خون خود دشمنان را رسوا کردند.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با
بیان اینکه هر چه میگذرد بر قدر و
احرتام فرزندان و خانوادههای
شهدا افزوده میشود،
خاطرنشان کرد:
پیام برگزاری چنین
مراسمی این است
که اگر شهدا نیستند ما به
خوبی از عزیزانشان نگهداری کرده
و تکریم شان میکنیم .البته بعضی از
فرزندان و خانواد شهدا در پژوهشگاه هستند
که اصال دوست ندارند اسمی از آنها بربیم.
وی افزود :همه شام فرزندان و خانواده شهدا ،عزیزان ما
هستید چون اگر زنده ایم و پیرشفتی داشتهایم و اگر
امروز میتوانیم به آسودگی در این پژوهشگاه
کار کنیم همه را مدیون خون پدران شام
هستیم و قدر و احرتام شام نزد ما
باالتر از آن است که بتوانیم
توصیفکنیم.
• آمار باالی
افتخارات شهدا و
ایثارگران استان الربز
در کشور
مهندس طاهرنژاد ،مدیرکل بنیاد
شهید و ایثارگران استان الربز نیز در این
مراسم طی سخنانی با گرامیداشت یاد و نام
شهدا و ابراز خرسندی از حضور در جمع خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران در پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی اظهار داشت :داستان دفاع مقدس ،شهدا و ایثارگران
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بسیار مفصل است که هر چه راجع به آن صحبت کنیم ،حق مطلب ادا
نشده است .برخی مفهوم ایثارگری را متناظر با بخشش میدانند در حالی
که بخشش معموال به مفهوم گذشنت از امکانات اضافی خود و دادن آن به
دیگری است اما ایثار ،گذشنت از چیزی است که به آن احتیاج مربم داریم مثل
فدا کردن جان یا گذشنت از دارایی ناچیز خود هامنند آنچه در دوران جنگ
شاهد بودیم که برخی خانوادهها حتی از نان شب خود میگذشتند.
وی با اشاره به شوق جوانان برای پیوسنت به مدافعان حرم تاکید کرد:
فرهنگ ایثار اجتامعی هنوز در بین جامعه ما هست و ان شاالله از این
گلوگاه سخت اقتصادی هم با مقاومت و ایثارگری عبور میکنیم.
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان الربز در ادامه به برخی افتخارات
ایثارگری استان نوپای الربز اشاره کرد و گفت:
مساحت استان الربز  ۵۱۴۰کیلومرت مربع یعنی
تقریبا  ۴دهم درصد مساحت کشور
است با این حال  ۵۲۵۰شهید
تقدیم انقالب کرده بعنی به
ازای هر یک کیلومرت
مربع یک شهید
که چندین

برابر
متوسطکشوری
است.
وی با اشاره به اینکه
جمعیت الربز در حال حارض،
حدود دو میلیون و  600هزار نفر
است و جمعیت مناطقی که امروز به عنوان
استان الربز شناخته می شود در سال  67حدود
 ۵۰۰هزار نفر بوده ،اظهار داشت :این استان با وجود سهم بسیار
ناچیز از مساحت کشور که به نیم درصد هم منیرسد ،دو درصد شهدا ،دو
درصد جانبازان و دو و نیم درصد کل آزادگان کشور را به خود اختصاص
داده است.
طاهرنژاد ،وجود  362شهید دانش آموز  80شهید روحانی و  95شهید
مدافع حرم که  25نفرشان ایرانی 10 ،خانواده دارای سه شهید و 200
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خانواده دارای دو شهید و بیشرت را از دیگر افتخارات ایثارگری استان الربز
عنوان کرد و گفت :همچنین گلزار شهدای ما در مرکز استان از پرجمعیت
ترین گلزارهای شهداست که در داخل شهر قرار دارد.
وی افزود :استان الربز متعلق به شهدایی همچون آیت الله طالقانی،
شهیدان فهمیده ،شهید رضا پناهی ،رسلشکر شهید فالحی ،شهید بهنام
محمدی و شهید شعبان نصیری از شهدای مدافع حرم است و عالوه بر آن،
دو روستا در اطراف این استان که زمان دفاع مقدس هر کدام حدود 2000
نفر جمعیت داشتند ،هر یک  50شهید دادهاند.
مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران استان الربز گفت :مظهر قدرت ایران ،شهدا
هستند که جامعه را بیدار و خون تازهای به جامعه تزریق میکنند و این تعبیر
که «شهید ،زنده است» از اعتقادات ویژه مسلامنان خصوصا تشیع است.
وی ادامه داد :شهدا قدرت آفرین هستند ،چون در زندگی ما تاثیر دارند.
آنها متعلق به همه هستند زیرا متاثر از امام حسین و فرهنگ عاشورا
نگذاشتند یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.
• آمار شهدا و ایثارگران پژوهشگاه
همچنین دکرت فواد مرادی ،مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی در ابتدای این مراسم ضمن تشکر از مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان الربز برای حضور در این مراسم که در هفته دفاع مقدس برگزار
میشود ،اظهار داشت 19 :نفر از کارکنان پژوهشگاه را شهدا و ایثارگرانی تشکیل
میدهند که در هشت سال جنگ تحمیلی ،از مرزهای کشور دفاع کردند.
وی با اشاره به خاطراتی از جنگ تحمیلی در جنوب ایران گفت :با توجه
به سکونت در جنوب کشور در نخستین روزهای جنگ ،شاهد نخستین
مببارانهای دشمن در آن زمان بودیم و واقعا باید نام آن را دفاع مقدس
بگذاریم چون ما جنگ را آغاز نکردیم.
• تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگر پژوهشگاه
در این مراسم ،از حسین هداوند میرزایی ،مرجان ملکمحمدی ،شهال
کیانامیری و کوثر مرادی ،به عنوان فرزند شهید و رمضان شاهنظری از
ایثارگران پژوهشگاه با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
در منت لوح سپاس ریاست پژوهشگاه خطاب به ایثارگران و خانواده های آنان
که در این مراسم تقدیر شدند ،آمده است« :ایثارگری ،مدال افتخاری است که
خالق یکتا ،نصیب بندگان مخلص و بیآالیش خود میمناید؛ نصیب انسانهایی
که به خاطر مام میهن ،در مسیر قرب الهی ،از هستی و جان خویش گذشتند
و صرب و مقاومت را پیشه خود ساختند؛ پس سالم خدا بر شام باد که از نفس
افتادید تا ما از نفس نیفتیم ،و درود حق نثارتان باد که قامت راست کردید
تا ما قامت خم نکنیم .گرچه تکریم فداکاری شام بزرگواران ،در هیچ گفتار
و نوشتار منیگنجد ،لیکن به پاسداشت اکرام و احرتام به همت و حمیتتان
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برای پاسداری از عزت و عظمت ،استقالل و آزادی ،سعادت و سیادت ایران
اسالمی ،این لوح سپاس تقدیمتان میگردد .دوام توفیقات شام را در پاسداری از
دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،آرمانهای بلند امام راحل(ره) و
شهدای گرانقدر ،در سایه سار عنایات حرضت ولی عرص (عج) و در اجرای منویات
مقام معظم رهربی (مدظله العالی) از درگاه ایزد منان مسئلت میمنایم .امیدوارم
مهر وجودتان همواره پوینده و پاینده و توفیق ،رفیق طریق تان باشد».

گفتنی است مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان الربز در پایان
مراسم در دفرت یادبود پژوهشگاه نوشت« :همزمان با ایام الله دفاع مقدس،
افتخاری بود تا در جمع صمیمی روسا و اساتید و کارکنان مرکز بیوتکنولوژی
حضور داشته باشم و تقدیر و تجلیل از فرزندان معظم شهدا و پاسداشت
یاد و نام شهدا و ایثارگران ،بسیار به یادماندنی بود .برای شام عزیزان،
سنگرداران علم و تکنولوژی ،آرزوی توفیق روزافزون دارم».

با استقبال استاندار و جهاد کشاورزی فارس

دستاورد محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در نخلستانهای
فارس به بار مینشیند
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکرت نیراعظم
خوشخلقسیام رییس پژوهشگاه با همراهی دکرت پژمان آزادی ،قائم مقام فناوری
پژوهشگاه در سفر به شیراز با استاندار فارس و رییس سازمان جهاد کشاورزی
استان دیدار و گفتوگو کردند.
دکرت خوشخلقسیام در دیدار با استاندار فارس با اشاره به تجارب و توامنندیهای
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در عرصههای مختلف در خصوص انتقال
دانش فنی تکثیر کشت بافت خرما گزارشی را به استاندار فارس ارائه کرد.
اسامعیل تبادار ،استاندار فارس نیز با ابراز خرسندی از تواناییهای علمی و
دستاوردهای بزرگ پژوهشگاه بیوتکنولوژی خواهان همکاری مشرتک میان
استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
شد و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان را موظف کرد که زمینههای انتقال
دانش فنی از پژوهشگاه به استان فارس را برنامهریزی و پیگیری کند.
استاندار فارس همچنین با اشاره به توامنندیهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی از
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سازمان جهاد کشاورزی استان خواست با یک برنامهریزی دقیق بسرتسازی شود
ظرف سالهای آینده خرمای کشت بافتی در استان تولید شده تا از واردات این
محصول از خارج جلوگیری شود.
براساس این گزارش در این سفر همچنین دکرت خوشخلقسیام در جلسه ای با دکرت
محمد مهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاران این سازمان
در خصوص نحوه انتقال دانش فنی خرمای کشت بافت مذاکره کرده و مقرر شد
انتقال دانش فنی به آن سازمان انجام شود و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در
راهاندازی بخش کشت بافت به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس کمک کند.
در پایان این دیدار رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و هیات همراه با
مدیران مرکز تحقیقات کشاورزی فارس و محققان آن مرکز دیدار و مذاکره کردند
خوشخلقسیام در این دیدار آمادگی پژوهشگاه را برای همکاری مشرتک
در حوزههای نانو ،کاهش ضایعات ،اصالح ملکولی و مهندسی ژنتیک با مرکز
تحقیقات استان فارس اعالم کرد.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

برگزاری هامیش روز جهانی خاک به میزبانی
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور
روز سه شنبه  13آذر  ،97در آستانه پنجم دسامرب که روز جهانی خاک
نامگذاری شده ،هامیش روز جهانی خاک با همکاری سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن و انجمن علمی علوم و مهندسی خاک دانشگاه
گیالن ،با شعار "برای آلودگی خاک ،راه حل باشیم" در تاالر آمفی تئاتر
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور در رشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده به نقل از خربنگار گروه استانهای
باشگاه خربنگاران جوان از رشت و روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان گیالن ،علی اصغر آقابیگی معاون مدیریت آب و خاک سازمان جهاد
کشاورزی گیالن در این هامیش گفت :خاک یکی از عنارص مهم کره زمین
است و باید با شناسایی و رفع تهدیدات ،زمینه توسعه و رونق هرچه بیشرت
تولید را فراهم سازیم .خاک اهمیت به سزایی در توسعه هر جامعه دارد
و هر میزان که خاک حاصلخیز و بدون آلودگی باشد ،بیشک شاهد رونق
تولید محصوالت کشاورزی سامل و افزایش درآمد کشاورزان خواهیم بود.
وی افزود :گیالن با حدود  ۳۱درصد اراضی کشاورزی نسبت به کل وسعت
استان ،رتبه چهارم را در بین استانهای کشور دارا است ،بنابراین وجود خاک
حاصلخیز و رفع تهدیدها و معضالت خاک برای داشنت اقلیم مناسب برای
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کشت و کار میتواند زمینه توسعه و افزایش تولید را بیش از پیش فراهم سازد.
وی تاکید کرد :یکی از پروژههای مهم و بارز که با محوریت مدیریت آب و خاک
سازمان جهاد کشاورزی گیالن در حال اجرا بوده و مرتبط با مسائل خاک میباشد،
تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری است که تاکنون بیش از  ۸۴هزار هکتار از آن
به مرحله اجرا در آمده و اجرای این پروژه ،مزایای زیادی برای بهره برداران بخش
کشاورزی به همراه داشته و همواره مورد استقبال آنان واقع شده است.
وی افزود :یکی دیگر از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی ترویج و
اطالعرسانی انجام آزمون خاک توسط کارشناسان است که البته این مهم
در قبل و بعد از اجرای تجهیز و نوسازی توسط آزمایشگاههای خاکشناسی
معترب استان انجام میشود و پس از تفسیر نتایج به همراه توصیه کودی در
اختیار کشاورزان عزیز قرار میگیرد.
معاون آب و خاک و فنی مهندسی سازمان ،آبخیزداری و نقش آن در حفاظت
خاک ،مروری بر یافتههای پژوهشی در مسائل مرتبط با روابط آب خاک و
گیاه ،منابع آالینده خاک در استان گیالن و نقش کارآفرینان بخش خاک در
جذب متخصصین علوم و مهندسی خاک را از محورهای هامیش برشمرد.
در ادامه این هامیش تخصصی ،بهمن علیزاده معاون برنامهریزی و امور
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اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن در سخنانی بیان داشت :گیالن
در تولید محصوالت مهم کشاورزی از جمله تولید برگ سبز چای ،فندق ،بادام
زمینی ،پیله ابریشم ،صید و صیادی ،صنوبرکاری ،گل گاوزبان ،برنج ،کیوی ،آبزی
پروری ،تولید مرغ و جوجهکشی جزو رتبههای اول تا سوم در کشور است.
وی گفت :رفع تهدیدهای خاک میتواند گام مهمی در صنعت کشاورزی
استان ایجاد کند چرا که گیالن ظرفیت تولید بیش از پیش محصوالت
کشاورزی و غذایی را دارد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن با
اشاره به اینکه میلیونها سال طول میکشد تا یک سانتیمرت خاک تولید شود
افزود :با توجه به اهمیت خاک باید بیش از پیش در زمینه شناسایی و رفع
تهدیدهای خاک از جمله منابع آالینده ،فرسایش و رانش زمین تالش شود.
علیزاده از تنظیم سند آمایش رسزمین در استان خرب داد و گفت :تدوین وتنظیم
این سند راهربدی میتواند یک گام خیلی مهم در صنعت کشاورزی باشد.
وی اجرای طرح تجهیز و یکپارچهسازی اراضی کشاورزی را یکی دیگر از اقدامات
سازمان جهاد کشاورزی در حفظ و حاصلخیزی خاک عنوان کرد و افزود ۱۶۰ :هزار
هکتار از اراضی شالیزاری گیالن مستعد اجرای این طرح است و در حال حارض ۸۵
هزار هکتار از این اراضی تجهیر و یکپارچه سازی شده است.
همچنین در هامیش روز جهانی خاک ،باقر رفعتی از کارشناسان و

پژوهشگران سازمان جهاد کشاورزی گفت :باید به خاک عالوه بر اراضی
تولید محصول به عنوان یک امر مهم یاد کرد ،زیرا خاک نامرغوب میتواند
با فرسایش مواجه شود و در هنگام سیل و بارندگی دچار رانش شود و
حوادث جربان ناپذیری به وجود آورد.
رفعتی به وضعیت آب و هوایی استان نیز اشاره کرد و افزود :مطالعه و اجرای
طرحهای مختلف تامین آب از قبیل :سدهای کوتاه خاکی ،آب بندان ها ،زهکشی
واستخرهای بتونی ذخیره آب باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی ترصیح کرد :مطالعه و اجرای سامانههای نوین آبیاری در بیش از  ۱۴هزار
هکتار از اراضی زراعی و باغی ،احداث ساختامن شبکههای فرعی آبیاری و
زهکشی در  ۳۰هزار هکتار از جمله اقدامات انجامپشده در زمینه حفظ و
حراست از خاک با هدف رونق تولید و افزایش درآمد بهره برداران است.
یادآوری میشود هامیش روز جهانی خاک با شعار برای آلودگی خاک راه حل
باشیم ،با حضور حدود  ۲۰۰دانشجو و کارشناس امور خاک ،استادان دانشگاه
و پژوهشگران در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور در رشت برگزار
شد .از اهداف برگزاری هامیش روز جهانی خاک می توان به توجه بیشرت به
مقوله خاک و اهمیت دادن به مدیریت بهینه و پایدار خاک اشاره منود .در
این هامیش دالیل فرسایش خاک ،اهمیت آبخیزداری در حفظ خاک ،جلوگیری
از رانش زمین و راهکارهای افزایش حاصلخیزی خاک بررسی شد.

با امضای تفاهم نامه مشرتک تاکید شد

گسرتش همکاریهای تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
و دانشگاه علوم پزشکی گیالن
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در روز
شـنبه  21مهرمـاه  ،97در پایـان نشسـت مشترکی کـه بـا حضـور مدیران
و اعضـای هیـات علمی پژوهشـکده و مدیران پژوهشـی دانشـگاه علوم
پزشـکی گیلان برگـزار شـد ،تفاهـم نامـهای به امضا رسـید.
از جملـه مفـاد این تفاهمنامه سـه سـاله ،اجرای پروژه هـای تحقیقاتی–
کاربـردی موردنیـاز تـا مرحلـه تبییـن دانشفنـی ،ارائـه سـمینارها،
دورههـای تخصصـی و کارگاههـای آموزشـی کوتـاه مـدت ،شناسـایی و
تعریـف موضـوع جهـت پروژههـای تحقیقاتـی ،تدوین و تالیف اسـناد و
مـدارک علمـی و تبـادل آنهـا ،داوری ،نظارت و بررسـی نتایـج پروژههای
تحقیقاتـی در داخـل و خـارج کشـور اسـت.
در ایـن تفاهمنامـه کـه بـه امضـای دکتر مجیـد متقیطلـب ،رییـس
ABRII Institute | 26

پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانوری و دکرت
شـادمان نعمتـی ،معـاون تحقیقات
و فنـاوری دانشـگاه علـوم
پزشـکی گیلان رسـیده
همچنیـن بـر برگـزاری
دورههـای آموزشـی
کوتـاه مـدت بـه منظـور
ارتقـای تـوان علمـی کارشناسـان
و محققـان پژوهشـکده و دانشـگاه،
هدایـت و پشـتیبانی از پایاننامههـای
تحصیلـی بـه ویـژه در مقاطـع کارشناسیارشـد و
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دکتری در راسـتای نیازهـای پژوهشـی پژوهشـکده ،بهرهگیـری متقابل
از کتابخانههـا و فیلمهـای عمومـی و انجام بازدیدهـای متقابل علمی
بـرای دانشـجویان توافـق شـده اسـت.
دکتر متقیطلـب ،رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن نشسـت کـه در
محـل پژوهشـکده برگـزار شـد ضمـن معرفـی کلـی فعالیتهـای
پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری و پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی بـا اشـاره بـه وجـود نیروهـای جـوان و پرتلاش در ایـن
مجموعـه بـر ظرفیـت پژوهشـکده در ارایـه دسـتاوردهای بزرگ در
عرصـه کشـوری و بیناملللـی تاکیـد کـرد.
وی بـا تبییـن توامنندیهـا و دسـتاوردهای مختلـف پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی و پژوهشـکدههای زیرمجموعـه آن
خواسـتار انجـام پژوهشهـای مشترک فناورانـه و محصـول محـور
میـان پژوهشـکده و دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان شـد.
در ادامه ،جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده
به معرفی توامنندیها و فعالیتهای پژوهشی خود پرداخته و
پیشنهادهایی را درباره انجام پروژههای مشرتک ارائه کردند.
دکتر شـادمان نعمتـی ،معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم
پزشـکی گیلان نیـز ضمـن تشـکر از دعـوت پژوهشـکده در معرفـی
توامنندیهـای ایـن دانشـگاه گفـت :دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان
بـا دارا بـودن  450عضـو هیـات علمـی ،حـدود پنـج هـزار و 800
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دانشـجو در مقاطـع مختلـف تحصیلـی و  20مرکـز تحقیقاتـی
همچـون مرکـز تحقیقـات بیوتکنولـوژی ،مرکـز تحقیقـات گیاهـان
دارویـی و مرکـز تحقیقـات چـای و زیتـون ،دارای پتانسـیل باالیـی
بـرای فعالیتهـای پژوهشـی اسـت.
وی ،ماموریـت ویـژه دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان را فعالیـت در
حـوزه گیاهـان دارویی عنوان و آمادگی دانشـگاه بـرای ایجاد ارتباط
نزدیکتـر بـا پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری و همکاریهـای
مشترک در زمینههـای مختلـف را اعلام کـرد.
در ادامـه ایـن نشسـت مدیـران بخشهـای مختلـف معاونـت
تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان ،ضمـن معرفـی
خـود و فعالیتهـای پژوهشـی شـان ،ایدههایـی را در زمینـه انجـام
پروژههـا و طرحهـای مشترک بیـان کردنـد.
در پایان این نشست دو طرف ضمن امضای تفاهمنامه همکاری
دوجانبه ،بر ایجاد یک کارگروه مشرتک با نقشه راه عملیاتی،
برپایه زمانبندی مشخص و نشستهای مشرتک و منظم در راستای
پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز جامعه تاکید کردند.
بازدیـد از آزمایشـگاههای ژنومیکـس و بیوتکنولـوژی جانـوری و
همچنیـن کشـت بافـت گیاهـی و بازدیـد از امکانـات دسـتگاهی و
سـختافزاری ویـژه ماننـد دی ان ای آناالیـزر ،ریـل تایـم پـی سـی
آر ،میکـرو اینجکتـور ،دسـتگاههای ترمـال سـایکلر و سـانرتیفیوژها
پایـان بخـش ایـن نشسـت مشترک بـود.
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تقدیر از دو عضو هیات علمی پژوهشگاه در جمع برترین های کتاب و
کتابخوانی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
در مراسـم بزرگداشـت بیسـت و ششـمین دوره هفتـه کتـاب در سـازمان
تحقیقـات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در بخـش برترینهـای کتـاب و
کتابخوانـی سـازمان از دکتر میثـم طباطبایـی و دکتر حسـین قنواتـی،
نویسـندگان کتـاب " "Biogasاز انتشـارات اشـپرینگر تقدیـر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،کتـاب
"( "Biogasبیـوگاز) نوشـته دکتر طباطبایـی و دکتر قنواتـی اعضـای هیـات
علمـی پژوهشـگاه یکـی از کاملرتیـن و جامعتریـن کتابهـا در حـوزه
انرژیهـای نـو بـا موضوع بیوگاز اسـت کـه توسـط « »Springer-Nature
بزرگرتیـن نـارش علمـی جهـان ،چـاپ و در معـرض اسـتفاده دانشـمندان،
دانشـجویان ،محققـان و فعـاالن صنعـت بیـوگاز قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن کتـاب میتوانـد بـه عنـوان مرجعـی دانشـگاهی و صنعتـی در حـوزه
بیوگاز باشـد.
مباحثـی کـه در ایـن کتـاب بـدان هـا پرداختـه شـده اسـت شـامل متامـی
اصـول الزم در سـاخت ،راه انـدازی ،بهـره برداری و عیب یابی سیسـتمهای
هاضـم بیهـوازی بـه شـکل جامـع و کامل اسـت .همچنیـن در ایـن کتاب
بـه موضوعاتی همچـون ارزیابی چرخه حیـات ،ارزیابی اقتصـادی ،ارزیابی
ترمودینامیکـی (اکسرژی) و مـدل سـازی سیسـتمهای هاضـم نیـز پرداخته
شـده است.
مطالـب ایـن کتـاب از یک سـو قابـل اسـتفاده بـرای دانشـجویان ،محققان
و دیگـر مجامـع دانشـگاهی و پژوهشـی اسـت و از سـوی دیگـر کتابـی
کاربـردی و قابـل اسـتفاده توسـط مهندسـان در صنعـت و کارخانههـای
صنعتـی در ایـن حـوزه نیـز محسـوب میشـود.
مراسـم بزرگداشـت بیسـت و ششـمین دوره هفتـه کتـاب وزارت جهـاد
کشـاورزی بـا شـعار "کتـاب ،دانایـی و توانایـی کشـاورزی" بـا حضـور دکرت
خـاوازی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات ،آمـوزش و ترویـج
کشـاورزی  ،دکتر حسـینی پـور دبیر اجرایی بیسـت و ششـمین دوره هفته
کتاب کشـور ،دکرت اسـکندر زند مشـاور وزیر و مشـاور عالی رئیس سازمان،
حجـت االسلام تقـوی مناینده ولی فقیـه در وزارت جهاد کشـاورزی ،حجت
االسلام سـعیدیان مسـوول حـوزه منایندگـی ولی فقیـه در سـازمان ،مدیران
کل دفاتـر سـتادی ،محققـان و کتابـداران موسسـهها و مراکـز تحقیقاتـی
تابعه سـازمان در سـالن فجر سـازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزی
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برگزار شـد.
رومنایـی از پایـگاه آرشـیو "مقـاالت کنفرانسهـای علمـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی" ،تجلیـل از محققـان برجسـته سـازمان بـه عنـوان
نویسـنده کتابهـای علمـی و معرفـی برترینهـا در حـوزه
نشر مجالت ،کتـاب ،آثار ترویجـی ،کتابخانه و کتابدار
برتـر ،پورتـال شایسـته و موسسـههایی کـه آثـار
ترویجـی منحرصبفـردی داشـتند ،از دیگـر
بخشهـای ایـن مراسـم بـود.
دکتر فرازمنـد رئیـس سـتاد
هفتـه کتـاب بـا بیـان
اینکـه سـازمان تحقیقـات
آمـوزش و ترویج کشـاورزی
بـه عنـوان مناینـده وزارت جهـاد
کشـاورزی طـی سـالهای متوالـی
مسـئول برگـزاری مراسـم هفتـه کتـاب بوده
اسـت ،گزارشـی از اقدامـات سـتاد هفتـه کتـاب
کشـاورزی در سـال  97را بیان داشـت .وی فعالیتها را
شـامل راهانـدازی پورتـال دبیرخانـه دامئی سـتاد هفته کتاب،
راه انـدازی سـایت بیسـت و ششـمین هفتـه کتـاب کشـاورزی،
تشـکیل کمیتـه داوران بـرای انتخـاب برترینهـای حـوزه کتـاب ،مجلـه،
کتابـدار و کتابخانـه ،برپایـی منایشـگاه کتب و منابع چند رسـانه ای ،
برپایـی موزه اطالعـات علمی وزارت جهاد کشـاورزی ،عضویت
رایـگان کتابخانـه هـای عمومـی کشـور ،اجـرای طـرح کتابگرد
در سـتاد سـازمان ،انتخـاب شـعار هفتـه و بازدیـد همـکاران از
بـاغ کتـاب تهـران برشـمرد .
وی در سـخنان خـود از دکتر خـاوازی رئیـس سـازمان  ،حجـت االسلام
سـعیدیان مسـئول حـوزه منایندگـی ولـی فقیـه ،مدیـران و همـکاران مرکـز
فنـاوری اطالعـات و اطالعرسـانی کشـاورزی در همـکاری بـرای برگـزاری با
شـکوه ایـن مراسـم قدردانـی منـود.
حجـت السلام تقـوی ،مناینـده ولـی فقیـه در وزارت جهـاد کشـاورزی نیز
طـی سـخنانی فرارسـیدن هفتـه کتـاب و تقـارن آن بـا والدت بـا سـعادت
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نبـی گرامـی اسلام و امـام جعفـر صـادق (ع) را مبـارک توصیـف کرد.
وی هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامی ایـران را فرصـت مناسـبی بـرای توجـه
بـه امـر مطالعـه و رشـد علمی دانسـت و از مدیریـت سـازمان و همکاران
ایشـان بـرای تلاش در عرصـه فرهنـگ و تقویـت کتابخوانـی قدردانی کرد.
حجـت االسلام تقـوی گفـت :امتیـاز انسـان بـر سـایر موجـودات و عامـل
قـوام زندگـی بشر عقـل و دانـش اسـت که با منـاد "بیـان زبانـی" و "رفتار
و عمـل" در جامعـه ظهـور مـی یابـد .کتاب همچنیـن بازگوکننده اندیشـه
انسـان و مجموعـهای از تفکـر نویسـنده اسـت.
وی کارکـرد کتـاب و نوشتن را شـامل بـه نظـم درآمـدن افـکار علمی ،نرش
علـم و توسـعه آن ،ذخیـره دانـش ،راه آسـانی بـرای حفـظ مطالـب علمی،
اتصـال گذشـته بـا آینـدگان و صـواب اخروی دانسـت.
دکتر حسـینیپور ،دبیـر اجرایـی بیسـت و ششـمین دوره هفتـه
کتـاب کشـور بـا قدردانـی از دکتر شـهمیرزادی مناینـده
سـازمان در سـتاد هفتـه کتـاب و سـایر همـکاران وی
بـرای پیگیـری برنامههـای متنوعـی کـه در سـتاد
سـازمان اجـرا شـد ،همیـاری سـازمان تحقیقـات
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی در سـتاد هفته کتاب
را بسـیار مسـئوالنه توصیـف کـرد و اعلام آمادگـی کرد
تـا در جهـت احیـاء کتابخوانـی ترویجـی در روسـتاها بـا
سـازمان همـکاری منایـد.
وی عنـوان داشـت کـه در زمینه تولیـد محتوای
پژوهشـی در حوزه کشـاورزی بـا توجه به
حجـم فـارغ التحصیلان ایـن حـوزه
در سـال  1396بیـش از 100
نـارش فعالیت داشـته اند
کـه در بخشهـای
تا لیفـی ،
ترجمـه و
گـر د آ و ر ی
اثـر  ،حـدود 340
اثـر تولیـد شـده اسـت.
دکتر حسـینیپور همچنیـن
از آمادگـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی برای نشر کتابهای کشـاورزی و
اهـدای آن بـه مراکـز تحقیقـات کشـاورزی در
اسـتانها خبر داد
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دکرت اسـکندر زند مشـاور وزیر و مشـاور عالی رئیس سـازمان نیز با اشـاره
بـه تاریـخ پیدایـش کـره زمیـن و نسـبت آن بـا تاریـخ متـدن حیـات بشر،
انسـان را در حفـظ محیـط زیسـت ناپختـه و کم تجربه دانسـت و پایداری
اکوسیسـتم را منـوط بـه کاربـرد عقـل و دانـش و خردورزی عنوان داشـت.
وی هـم چنیـن بـا اشـاره به دیـدگاه های یکی از نویسـندگان مشـهور دنیا،
کتـاب را بزرگرتیـن اختراع بشر دانسـت کـه موجـب آغـاز تعامـل برش بر
کـره زمین شـده اسـت .مشـاور عالـی سـازمان ،تعامـل رفتاری و یـا انقالب
شـناختی را رشوع سلسـه ارتباطـات شـامل اختراع خـط و ظهـور چـاپ،
اینرتنـت و شـبکه مجـازی دانسـت کـه همگـی از نشر کتاب نشـات گرفته
اسـت .دکتر زنـد مطالعـه را اندیشـیدن بـا اندیشـههای دیگـران نـام برد و
بهرتیـن راه ارتبـاط بـا دیگـران را مطالعـه آثـار آنـان توصیـف کرد.
ایـن مراسـم بـا تجلیـل از برترینهـای بخشهـای مختلـف ادامـه یافـت
و دکتر خـاوازی معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان از منایشـگاه کتـاب برپـا
شـده در حاشـیه ایـن مراسـم بازدیـد کـرد .در بخـش دوم برنامـه ،نشسـت
هماندیشـی مرکـز فنـاوری اطالعـات و اطالعرسـانی کشـاورزی بـا حضـور
کتابـداران و اطالعرسـانان موسسـه هـا و مراکـز اسـتانهای تهـران و کـرج
برگـزار شـد تـا راهکارهـا ،نوآوریهـا و مشـکالت پیشرو بـه بحـث گـذارده
شـود ،مقـرر شـد ادامـه هماندیشـیها بـه صـورت فصلـی پیگیـری شـود.
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تقدیر ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از برگزیده علمی آسیا
خانم دکرت نیراعظم خوشخلقسیام ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
با اهداء لوح تقدیر از دانش آموز سال یازدهم رشته ریاضی دبیرستان فرزانگان
 ٣کرج ،که جایزه ویژه مدال طالی مسابقات علوم و اخرتاعات آسیا را برای
جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورده بود ،قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نازنین برزین که
در سال جاری با کسب رتبه یک کشوری در بخش سمینارهای علمی  /نانو
شیمی در جشنواره ملی دانشآموزی ابن سینا مجوز ورود به Expo Sciences
 Asia 2018در کره جنوبی را کسب منود و سپس با ارائه دستاوردهای خود
در این مجمع بیناملللی دانش آموزی ،برنده جایزه ویژه هیات داوران در
منایشگاه علوم و اخرتاعات کره جنوبی  2018شد.

دکتر خوشخلقسـیام درلـوح تقدیـر اهدایـی بـه نازنیـن برزیـن یـاد
آور شـده اسـت درخشـش دخرتان ایرانی در مسـابقات علمی و
بیناملللی بیانگر این است نسل جدید نوجوانان کشورمان
در عرصـه علـوم و فناوریهـای نویـن از مرزهـای ملی
فراتـر رفتهانـد تا قلههـای معرفت و علم ایرانیـان را به
جهانیان و سـایر اقوام و ملل بشناسـانند.
شایان ذکر است که خانواده نازنین برزین نیز از پژوهشگران
عرصه علمی کشور بوده و مادر ایشان رسکار خانم دکرت مژگان کوثری
به عنوان عضو هیات علمی در بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی مشغول فعالیت و پژوهش علمی هستند.

نشست مشرتک مدیران مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مستقر در
استان گیالن با جمعی از مدیران پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
روز چهارشنبه  28آذر ماه ،97نشست مشرتک مدیران موسسههای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انژی امتی ایران در
وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در استان گیالن با جمعی از مدیران دفرت مدیریت پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور در رشت برگزار شد.
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در این نشست ،که در راستای بهرهمندی از ظرفیتهای پژوهشی استان
گیالن و منطقه شامل کشور به عنوان یکی از مهمرتین قطبهای کشاورزی
ایران در زمینه تولید فرآوردههای زراعی و دامی و دارنده چندین موسسه
پژوهشی بیناملللی و ملی در حوزه کشاورزی برگزار شد ،مدیران پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای ،ضمن معرفی توامنندیهای پژوهشگاه خود بویژه
پژوهشکده کشاورزی هسته ای ،آمادگی خود را برای آغاز همکاریها و
ارائه طرحهای مشرتک بیان کردند.
در ادامه ،هر یک از مدیران مرکز پژوهشی استان ،ضمن معرفی موسسه
زیر مجموعه خود ،به بیان توامنندیها و نیازمندیهای حوزه کاری مربوطه
پرداختند .همچنین در این نشست درباره چگونگی همکاری مشرتک میان
موسسه های پژوهشی که در حوزه کشاورزی استان گیالن و پژوهشگاه
علوم و فنون هستهای بویژه پژوهشکده کشاورزی هستهای تبادلنظر
شد و قرار شد کارگروه مشرتک با حضور منایندگان دو طرف شکل گرفته
و دبیرخانه آن در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور تشکیل گردد.
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همچنین مسئولیت پیگیری توافقات و هامهنگیهای الزم برای استفاده از
ظرفیتهای طرفین جهت اجرای پروژههای مشرتک بر عهده پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری باشد.
یادآوری میشود در این نشست ،آقای دکرت ملکی؛ معاون سازمان انرژی
امتی ایران و رییس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،آقای دکرت مقیسه؛
رییس پژوهشکده کشاورزی هسته ای ،آقای مهندس کوچکینژاد؛ مناینده
شهرستان رشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی ،آقای دکرت متقیطلب؛ رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
کشور ،خانم دکرت حسینی؛ رییس موسسه تحقیقات برنج کشور ،آقای دکرت
مصطفوی راد؛ رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
گیالن ،آقای دکرت شهدی؛ رییس مرکز منطقهای تحقیقات و آموزش برنج
آسیای مرکزی و غربی ،آقای دکرت باستی؛ رییس پارک علم و فناوری گیالن،
آقای دکرت عبادی؛ معاون موسسه تحقیقات برنج کشور و آقای دکرت شناور
معاون انستیتو تحقیقات بیناملللی تاسامهیان دریای خزر حضور داشتند.

همزمان با ایجاد شبکه ارتباط با صنعت،

نشست مشرتک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با منایندگان رشکتهای
خصوصی فعال در حوزه گیاهان دارویی ،به منظور معرفی دستاوردها و
توامنندیهای پژوهشگاه و تبادل نظر در مورد اولویتهای پژوهشی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در نشست
مشرتک منایندگان رشکتهای خصوصی فعال در زمینه گیاهان دارویی
با آقای دکرت آزادی ،قائم مقام پژوهشگاه در امور فناوری ،خانم دکرت
شهبازی ،رئیس اداره بازاریابی و تجاریسازی ،آقای دکرت خاناحمدی،
رئیس پژوهشکده متابولیتهای ثانویه و جمعی از اعضای هیئت علمی
پژوهشگاه به معرفی برخی پروژههای شاخص اجرا شده و در حال اجرا
در زمینه گیاهان داوریی پرداختند .این نشست ،که در راستای اقدامات
ایجاد شبکه ارتباط با صنعت در واحد فناوری صورت گرفت ،نخستین
نشست مشرتک فیامبین پژوهشگاه بیوتکنولوژی و رشکتهای فعال
در زمینه مرتبط با فعالیت پژوهشگاه میباشد .گفتنی است در واحد
فناوری ،جهت ارتباط با بخش خصوصی شبکه ارتباط با صنعت ایجاد و
اطالعات  700رشکت فعال در زمینه تولید و خدمات کشاورزی ،خوراک
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دام ،طیور و آبزیان ،کشت بافت و سلول،
صنایع غذایی ،صنایع بهداشتی
و سالمتی ،صنایع دارویی و
نانوتکنولوژی کشاورزی
احصاء شده است.
در ایـن جلسـه
دکتر خاناحمـدی،
ضمن اشـاره به پیشـینه
فعالیتهـای پژوهشـکده
بیوتکنولـوژی کشـاورزی منطقـه
مرکزی کشـور ،به تبییـن پروژههای مبنی
بـر گیاهـان دارویـی و متابولیتهـای ثانویـه
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گیاهـان باغـی و زراعـی پرداخـت .وی گفت از جمله زمینههـای تحقیقاتی
پژوهشـکده ،دسـتیابی بـه پروتکلهـای ریزازدیـادی
گیاهـان دارویـی مانند سـنبلالطیب ،بنفشـه معطر
و آلـوورا اسـت کـه بـا زیرسـاختهای کشـت
بافتـی موجـود ،امـکان مطالعـه بـر روی
سـایر گیاهـان دارویـی نیـز وجـود
دارد .خـان احمـدی با اشـاره
بـه انتقـال دانـش فنـی
تکثیر گیاه اسـتویا
بـه یـک
رشکت

تولیدکننده
کـه از پروژههای
شـاخص پژوهشـکده
اصفهـان بـود ،گفـت :از
پروژههـای جاری این پژوهشـکده
شناسـایی ارقـام برتر گیاه شـیرین بیان اسـت که از
لحـاظ صادراتـی دومیـن گیـاه دارویی کشـور اسـت .وی
خاطرنشـان کـرد :بـا توجه بـه تخریب منابع طبیعـی در تأمین
ریشـه شـیرین بیـان و درصد بـاالی آلودگـی در منونههـای وارداتی،
بـه درخواسـت منابـع طبیعـی اصفهـان ،پـروژهای را در زمینـه شناسـایی
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ارقـام شـیرین بیـان قابـل کشـت در دی مزارهای رها شـده اجرا شـده که در
فـاز اول آن از سـال  ۹۴منونههـای شـیرین بیـان از کل کشـور جمـعآوری
و در مزرعـه تحقیقاتـی کشـت شـده اسـت .پـس از بررسـی اثـرات تنـش
هـای خشـکی ،شـوری ،آنالیزهـای مختلـف روی جمعیتهـای متفـاوت
شـیرینبیان ،مطالعـات مولکولـی و مورفولوژیـک ،ارقـام مناسـب بـرای
فازهـای بعـدی طـرح انتخـاب شـدند .وی افـزود :یکـی دیگـر از زمینههای
تحقیقاتـی پژوهشـکده متابولیتهـای ثانویـه ،تولیـد گیاهـان دارویـی در
بیوراکتورهاسـت کـه بـه دلیـل مزایایـی چـون تولید رسیـع ،پیوسـته ،کنرتل
شـده ،مسـتقل بـودن از تغییـرات اقلیمـی ،کیفیـت یکنواخـت ،عـدم نیـاز
بـه آب ،نداشتن باقـی مانـده سـموم و قابلیت دسـتیابی بـه متابولیتهای
هـدف بـا غلطـت باال کاملاً به رصفه و اقتصادی اسـت .رئیس پژوهشـکده
متابولیتهـای ثانویـه بـا اشـاره بـه تجـاری شـدن ایـن فنـاوری در دنیـا و
تولیـد انـواع بافتهـای گیاهـی و متابولیتهـای دارویـی بـه ایـن شـیوه
اظهـار داشـت :بـا سـاخت بیوراکتورهـای آزمایشـگاهی مختلـف ،تولیـد
ریشـه گیاهانـی از قبیـل گل راعـی در اشـل آزمایشـگاهی بـا موفقیـت
صـورت گرفتـه اسـت .در راسـتای رفـع گلـوگاه مهـم ایـن فناوری کـه ارزان
و سـاده سـازی سیسـتم هاسـت تحقیقات روی بیوراکتورهـای یکبارمرصف
و کـم هزینـه  ۲۰و  ۵۰لیتری را بـا موفقیـت بـه پایـان رسـیده اسـت و
در حـال حـارض بیوراکتـور یکبـار مصرف  ۱۰۰لیتری در دسـت بررسـی
اسـت کـه در صورت موفقیـت میتواند پایـهای برای تأمیـن نیازهای
صنعـت در ایـن زمینـه باشـد .خـان احمـدی در پایـان از منایندگان
رشکتهـای خصوصی حارض در نشسـت خواسـت گیاهـان دارویی
دارای اولویـت خـود از لحـاظ ریزازدیـادی ،اصلاح مولکولـی ،تولیـد
در محیـط کنترل شـده و نیـز متابولیتهـای مـورد نیـاز در صنعـت دارو
و همچنیـن مسـائل و مشـکالت خـود در ایـن زمینههـا را اعلام کننـد تا با
مشـارکت پژوهشـگاه برطـرف شـوند.
در ادامــه ایــن جلســه ،آقــای مــدرس کاشــانی ،مدیرعامــل رشکــت
پــاکان بــذر اصفهــان ،بــا تشــکر از دعــوت پژوهشــگاه بــرای شــنیدن
دغدغههــا و نظــرات فعــاالن صنعــت و همــکاری در رفــع مشــکالت
اظهــار داشــت :یکــی از مشــکالت اساســی مــا در زمینــه گیاهــان
دارویــی بیتوجهــی بــه بحــث تعییــن ژنتیکــی گیاهــان دارویــی
اســت .برخــاف آمریــکا و کشــورهای اروپایــی هنــوز تنــوع ارقــام
هــر یــکاز گونههــای گیاهــی کشــور را منیشناســیم .مســاله دیگــر
از بیــن رفــن بســیاری از ذخایــر گیاهــی کشــور اســت .ایــن فعــال
صنعــت گیاهــان دارویــی ،ختمــی خبــازی (پنیــرک) ،آویشــن و گیــاه
ثعلــب را از گونههــای پرطرفــدار و ســودآور عنــوان کــرد و گفــت:
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کار روی گیاهــی مثــل یونجــه هــم میتوانــد بــه عنــوان یــک اولویــت
مــورد توجهقــرار گیــرد .متاســفانه هنــوز یــک شناســنامه ژنتیکــی و
شــاخصهای بــرای شناســایی ارقــام مختلــف ایــن گیــاه دارویــی بــا
ارزش نداریــم.
دکــر آزادی ،قائــم مقــام پژوهشــگاه در امــور فنــاوری بــا بیــان ایــن
کــه پژوهشــگاه بــا توجــه بــه محدودیــت نیــروی انســانی نهایتــاً
میتوانــد روی ســه گیــاه دارویــی اعــم از گیاهــان بومــی یــا گیاهــان
مهــم و دارای بــازار تضمیــن شــده در دنیــا کــه در کشــور مــا کشــت
منیشــوند مثــل جیــن ســینگ مترکــز کنــد ،از رشکتهــا خواســت
زمینههــای مــورد عالقــه خــود را در ایــن دو بخــش اعــام کننــد .دکــر
آزادی در ادامــه بــا ارائــه توضیحاتــی در خصــوص  مــدل قراردادهــای
همــکاری پژوهشــگاه و رشکتهــای خصوصــی کــه شــامل قراردادهــای
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واگــذاری انحصــاری یــا غیرانحصــاری دانــش فنــی اســت اظهــار داشــت:
هــدف پژوهشــگاه از انعقــاد ایــن قراردادهــا اطمینــان از کاربــردی
شــدن نتایــج تحقیقــات اســت و رشکتهــا میتواننــد مطمــن باشــند
در انعقــاد قراردادهــا مســائل مالــی ،محدودکننــده نخواهــد بــود .وی
در پایــان بــار دیگــر از رشکتهــا دعــوت کــرد از تــوان پژوهشــگاه
در قالــب واحــد تحقیــق و توســعه خــود بهــره بربنــد و مشــکالت و
مســایل خــود را بــه محققــان پژوهشــگاه محــول کننــد.
در پایــان نشســت ،مناینــدگان رشکتهــای مدعــو بــه همراهــی دکــر
شــهبازی و دکــر ناخــدا ،از آزمایشــگاهها و بخشهــای تحقیقاتــی
پژوهشــگاه بازدیــد کــرده و بــا امکانــات و توامنندیهــای پژوهشــگاه
آشــنا شــدند.

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.

ABRII Institute | 33

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

رایحه شکوفه های پژوهش در پژوهشگاه روز "پژوهش و فناوری ،مدرسه
و دانشگاه"
در نخسـتین روز از هفتـه پژوهـش و همزمـان بـا نواختـه شـدن زنـگ
پژوهـش ،پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی میزبـان دانـش آموزانـی
بـود کـه بـا حضور پرنشـاط و شـوق پرسشـگری خود رایحـه دلانگیـز بهار
پژوهـش را بـه پژوهشـگاه آوردنـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـن
پژوهشـگاه کـه در متـام طول سـال ،پذیـرای گروههای مختلف دانشـجویی
و دانشآمـوزی اسـت هـر سـال در هفتـه پژوهـش و فنـاوری ،بیشترین
گـروه هـای بازدیدکننـده را میزبانـی مـی کنـد .علاوه بـر ایـن پژوهشـگاه
یـک روز از هفتـه پژوهـش و فنـاوری را بـه عنـوان روز "دربهـای بـاز
"پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی به معرفی دسـتاوردهای پژوهشـگاه
بـه عمـوم شـهروندان و خانوادههـا اختصـاص میدهـد کـه در ایـن روز
بازدیـد متـام عالقمنـدان از هـر گروه سـنی از پژوهشـگاه کامال آزاد اسـت.
امسـال سـومین روز هفتـه پژوهـش روز دوشـنبه  26آذرمـاه ،97به عنوان
روز دربهـای بـاز پژوهشـگاه تعییـن شـده اسـت.
شـنبه  24آذرمـاه ،97کـه در تقویـم ملـی هفتـه پژوهـش بـه عنـوان روز
"پژوهش ،فناوری ،مدرسـه و دانشـگاه" نامگذاری شـده همزمان با نواخته
شـدن زنـگ پژوهـش در مـدارس ،پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
میزبـان گروهـی از دانـش آمـوزان کالس پنجـم دبسـتان ابتدایـی
دخرتانـه سـید جمال الدیـن اسـد آبـادی کـرج بود.
خانـم محمـودی ،آموزگار این کالس که  27سـال سـابقه
خدمـت فرهنگـی معتقد اسـت روحیه پژوهشـگری و
عالقـه بـه تحقیـق را بایـد از کودکـی و کالسهای دوم
و سـوم دبسـتان در دانشآمـوزان ایجـاد کرد.
وی ابـراز خرسـندی کـرد کـه آمـوزش و پـرورش نیـز خصوصـا
در چنـد سـال اخیـر بیـش از گذشـته بـه اهمیـت پژوهـش واقـف
شـده و بسـیار بیشتر از سـالهای ابتدایـی معلمـی او بـر رضورت پـرورش
دانشآموزانـی بـا روحیـه پرسشـگری و تحقیـق تاکیـد میشـود.
محمـودی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه در خصـوص هدف
بازدیـد دانشآمـوزان از پژوهشـگاه خاطرنشـان کـرد اولیـن بـار دو سـال
پیـش دانـش آمـوزان یکـی از کالسهای خود را بـرای بازدید به پژوهشـگاه
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آوردم .جذابیـت آن بازدیـد بـرای دانـش آمـوزان و تاثیـر بـارز آن در
عالقهمنـد کـردن آنهـا به دروس انگیزهای شـد که امسـال هـم دانشآموزان
خـود را بـه بازدیـد از پژوهشـگاه بیـاورم.
وی در پایـان ترصیـح کـرد :اطالعاتـی کـه دانشآمـوزان در بازدیـد از
پژوهشـگاه دریافـت میکننـد هامهنگـی زیادی بـا رسفصلهای
مربوطـه در درس علـوم آنهـا دارد و مطمئنـم کـه ایـن
بازدیدهـا علاوه بـر ایجـاد انگیـزه بیشتر بـرای درس
خوانـدن و تقویـت روحیـه پژوهشـگری در
دانشآمـوزان در جهتدهـی بـه آینـده
تحصیلـی و انتخـاب رشـته آنهـا
هـم اثرگـذار اسـت.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

برگزاری روز دربهای باز در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی روز دوشـنبه همزمـان با سـومین روز
هفتـه پژوهـش بـا برگـزاری مراسـم روز «دربهـای بـاز» ()open day
پذیـرای دههـا تـن از دانشـجویان ،دانشآمـوزان و عالقمنـدان و عمـوم
مـردم بود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،
ایـن پژوهشـگاه کـه بـه طـور معمـول در طـول سـال پذیـرای
بسـیاری از دانشـگاهها ،موسسـات و مراکـز پژوهشـی،
مقامـات و ...بـرای بازدیـد از بخشهـای تحقیقاتی
و دسـتاوردها و محصـوالت خـود اسـت ،هـر
سـاله همزمـان بـا هفتـه پژوهـش بـا
اعلام روزی بـه عنـوان روز دربهـای
بـاز پژوهشـگاه در فراخوانـی از اقشـار
مختلـف مـردم دعـوت میکنـد بـا حضـور
در پژوهشـگاه از بخـش هـای مختلـف آن بازدیـد
کـرده و از نزدیـک با فعالیتها و دسـتاوردهای محققان
پژوهشـگاه آشـنا شـوند.
بازدیدکنندگانـی کـه در روز دربهـای بـاز بـه
صـورت گروهی از پژوهشـگاه بازدید کردند
از دانشـجویان کارشناسـی دانشـگاه
شـهید بهشـتی ،دانشـگاه تهران،
دانشـگاه پیـام نـور کـرج،
دبیرسـتان دخرتانـه
فرزانـگان  4کـرج،
پرسانـه
دبیرسـتان
اندیشـه میلاد فردیـس کرج،
دبسـتانهای دخرتانـه و پرسانـه
سـیدجاملالدین اسـدابادی بودنـد.
در جریـان ایـن بازدیدهـا دکتر نیراعظـم
خوشخلقسـیام ،رییـس پژوهشـگاه بـا حضـور در
جمـع دانشآمـوزان در سـالن اجتامعـات پژوهشـگاه بـا
زبانـی سـاده بـه معرفـی فعالیتهـای پژوهشـگاه پرداخـت و
تعـدادی از اعضـای هیـات علمـی هـم بـا زبانـی سـاده بـه معرفـی
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تحقیقـات و طرحهـای در حـال اجـرای خـود پرداختنـد.
در حاشـیه ایـن بازدیدهـا  ،سـخرنانی توسـط معاون پژوهشـی پژوهشـگاه،
دکتر حسـینی سـالکده بـرای دانشـجویان مقطـع کارشناسـی رشـته
بیوتکنولـوژی دانشـگاه شـهید بهشـتی برگـزار شـد .و همچنیـن توضیحات
تخصصـی در خصـوص آشـنایی بـا میکروسـکوپها در بخـش نانـو بـرای
دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته اصالح نباتات دانشـکده علوم و
مهندسـی دانشـگاه تهـران ارایـه شـد.
محققیـن و کارشناسـان و حتـی دانشـجویان پژوهشـگاه بـا روحیـه علمـی
بـاال و مشـتاقانه بـرای بازدیـد کننـدگان فعالیتهـا و دسـتاوردهای علمـی
پژوهشـگاه بـرای آنهـا ترشیـح میکردنـد و بـا حوصلـه متـام بـه سـئواالت
آنهـا پاسـخگو بودنـد  ،هـدف از برگـزاری بازدیـد "دربهـای بـاز" تعامـل
دانشـگاهها و مـدارس و عمـوم مـردم بـا فعالیتهـا و دسـتاوردهای علمی
پژوهشـگاه بـود .
در ایـن مراسـم از ،رشکـت هـای همچـون کیمیا پخش شـباب البرز مناینده
انحصـاری نیـک منـش ،کـوه گل ،ریـووالت ،خجسـته ،آرتاکیـش و طلوع در
سـطح اسـتان البرز بـرای ارایه محصوالت خـود بصورت اسـپانرس غذایی در
راسـتای برگـزاری این مراسـم دعوت شـده بود.
همچنیـن در ایـن روز بازارچـهای از دسـتاوردها و فـروش برخی محصوالت
فناورانـه و توامنندیهـای هنری دانشـجویان و کارکنان پژوهشـگاه از قبیل
هرنهـای دسـتی چـرم  ،بافتنـی ،گلـدوزی و دمنوشهـای کشـتبافتی و
گیاهـان درونشیشـهای در معـرض دیـد بازدیـد کننـدگان قـرار گرفت.
پژوهشــگاه در روز دربهــای بــاز همچنیــن میزبــان دکــر شــیخ االســام و
هیاتــی از اعضــای انجمــن غــذا و تغذیــه حامــی ســامت و اعضــای هیــات
علمــی و دانشــجویان دکــری دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ایـران ،تهـران
و شــهید بهشــتی بــود کــه از بخشهــای مختلــف تحقیقاتــی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی ،از جملــه کشــتبافت و ســلول ،فیزیولــوژی
مولکولــی ،نانوتکنولــوژی کشــاورزی ،بیوتکنولــوژی میکروبــی مهندســی
ژنتیــک و زیستشناسیســامانهها و همچنیــن گلخانــه گیاهــان تراریختــه
بازدیــد کردنــد و کارشناســان بخشهــای تحقیقاتــی در آزمایشــگاهها،
توضیحــات مبســوطی از اقدامــات و دســتاوردهای پژوهشــگاه ارائــه
دادنــد کــه مــورد توجــه ویــژه بازدیدکننــدگان ق ـرار گرفــت.
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رییس انجمن غذا و تغدیه حامی سالمت:

مردم در بحث تراریخته اسیر جوی شدهاند که منشا آن را منیدانند
چگونه برخی خود را برای سالمت مردم دلسوزتر از محققان میدانند؟
رییس انجمن غذا و تغذیه حامی سالمت اظهار داشت :مردم در بحث تراریخته
اسیر جوی شدهاند که ریشه آن را منیدانند در حالی که اگر از نزدیک با
کارهای بزرگی که محققان این حوزه با حداقل امکانات انجام دادهاند آشنا
شوند منیتوانند مدعی شوند که برای کشور دلسوزتر از آنها هستند.
دکرت ربابه شیخ االسالم که به همراه جمعی از اعضای انجمن علمی غذا
و تغذیه حامی سالمت و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
ایران ،تهران و شهید بهشتی همزمان با هفته پژوهش و در روز دربهای
باز پژوهشگاه در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی حضور یافته بود در
خصوص هدف این بازدید به روابط عمومی پژوهشگاه گفت :تالش من
این بوده که با این بازدید حداقل بعضی اعضای هیات علمی دانشگاهها
که از رشته تغذیه و صنایع غذایی هستند با تراریخته بیشرت آشنا شوند و
عملیات تولید و کنرتل این محصوالت را از نزدیک ببینند تا تحت تاثیر جنگ
تراریخته که منشا آن را منیدانند قرار نگیرند.
وی با تاکید بر این که باید در مواجهه با فناوریهایی مثل تولید محصوالت
تراریخته اولویتهای کشور و جهان را ارزیابی کنیم اظهار داشت :نباید
اجازه دهیم با پافشاری بیمورد در یک مساله ،امنیت غذایی مردم و سالمت
خاک و محیط زیست کشور از بین برود .چنین بازدیدهایی در روشن شدن
ذهنیت جامعه علمی نسبت به واقعیت تراریختهها بسیار موثر است.
شیخاالسالم با بیان این که جامعه باید قدردان زحامت و تالشهای محققان
حوزه زیست فناوری باشد که به چنین دستاوردها و توامنندی باارزشی
رسیدهاند اظهار داشت استدالل بسیاری از مخالفان محصوالت تراریخته این
است که اگر تراریختهها خوب بودند در خلقت خداوندی وجود داشتند.
اگر چنین استداللی را بپذیریم باید بیامریها را هم مشیت خدا بدانیم و
از درمان خود خودداری کنیم در حالی که اراده خداوند بر این است که با
قدرت علم فرآورده های مقاوم به آفات و سازگار با شوری و رشایط سخت
محیطی تولید کنیم تا از سوء تغذیه و گرسنگی انسانها جلوگیری کنیم.
دکرت نیراعظم خوشخلقسیام ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
هم با تشکر از حضور این هیات در پژوهشگاه در سخنانی با معرفی
پژوهشگاه و فعالیتهای و طرحهای پژوهشی در حال اجرا به سواالت آنها
در خصوص محصوالت تراریخته پاسخ داد.
• در بحث تراریختهها منیتوانیم تافته جدابافته از دنیا باشیم
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دکرت خوشخلقسیام اظهار داشت :ما منیتوانیم خودمان را تافته جدابافته
از همه دنیا بدانیم وقتی مثال در کشوری مثل آمریکا  100درصد ذرت ،سویا
و کلزای تولیدی و طبعا مرصفیاش تراریخته است و وقتی این محصوالت
در متام دنیا از جمله اتحادیه اروپا تایید شده و مجوز مرصف دارند و
مراجع معترب سالمت جهانی مثل  WHOو سازمانهای غذا و دارو
در اروپا و آمریکا و ژاپن و کانادا و  ...همگی بر سالمت کامل
محصوالت تراریخته اتفاق نظر دارند چرا باید کشور را به
رصف مطالب کامال غیرعلمی که معدودی رسان ه ها
در کشور مطرح میکنند از مزایای فوقالعاده
این فناوری محروم کنیم؟
وی با بیان این که محصوالت
تراریختهای که در ایران روی
آنها کار شده دارای صفات نسل
اول هستند که تازه نوک کوه یخ فناوری
تراریخته است و دنیا امروزه روی صفات نسل
دوم کار میکنند اظهار داشت:
دکرت شیخ االسالم ،متخصص برجسته تغذیه و رییس انجمن
علمی غذا و تغذیه حامی سالمت هم با تاکید بر سالمت
کامل محصوالت تراریخته گفت :کسانی که علیه تولید
محصوالت تراریخته در کشور صحبت میکنند
هیچ وقت به این سوال جواب ندادهاند که
اگر محصوالت تراریخته بد هستند چرا وارد
میشوند و چرا مخالفان تراریخته تا قبل از
مطرح شدن تولید محصوالت تراریخته با واردات این
محصوالت هیچ مشکلی نداشتند و اگر این محصوالت سامل
و قابل مرصف هستند که سازمان بهداشت جهانی و دیگر مراجع
معترب جهانی هم چنین عقیدهای دارند چرا نباید این محصوالت را در
کشور و تحت نظارت و کنرتل دقیق خودمان تولید کنیم؟
دکرت خوشخلقسیام با تایید صحبتهای دکرت شیخ االسالم که موئد انگیزههای
کامال غیرعلمی مخالفان تولید محصوالت تراریخته است اظهار داشت:
واقعیت این است که پشت پرده متامی حواشی و سنگاندازیهایی که به
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اسم نگرانی درباره سالمت مردم و محیط زیست از سوی برخی رسانههای
خاص علیه محصوالت تراریخته و حتی موارد دیگر انجام میشود نگرانی
از به خطر افتادن منافع برخی است .مثال در هفتههای اخیر بعد از انتقال
فوکال پوینت (مرجع ملی) کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت امور خارجه به
وزارت جهاد کشاورزی با لحاظ واگذاری بخشهای مربوط به حوزه ماموریت
سازمان حفاظت محیط زیست به آن سازمان و همچنین انتقال مرجعیت
ملی اعتبارات جهانی محیط زیست از وزارت خارجه به سازمان محیط
زیست برخی افراد و رسانههای مخالف تراریخته با این ادعای غیرواقعی که
مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی از سازمان محیط زیست به وزارت
جهاد کشاورزی منتقل شده جوسازی گسرتدهای را علیه این وزارتخانه و
حتی سازمان حفاظت محیط زیست راه انداختهاند در حالی که طی متام
سالهای گذشته که فوکال پوینت کنوانسیون تنوع زیستی و حتی تسهیالت
محیط زیست در اختیار وزارت خارجه بود کوچکرتین اقدامی در جهت
انتقال این مرجعیت به نهادهای ذیصالح نکرده بودند.
دبیر شورای ملی ایمنی زیستی همچنین خاطرنشان کرد که
عمال  80درصد ذخایر ژنتیک کشور در حوزه کشاورزی و
جنگلهاست که مسوولیت آن با وزارت جهاد کشاورزی
است و طبعا مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی هم
باید در این وزارتخانه باشد.
دکرت شیخاالسالم با اشاره به جمله ی یک بام و دو هوا منیشود!
بیان کرد ،اگر محصوالت تراریخته یا دستکاری ژنتیکی شده برای سالمت
مرض است چرا این محصوالت به کشور وارد میشود و اگر سامل
و بدون مشکل است چرا پژوهشگاههای داخلی کشور که
رسمایهگذاری هنگفتی برای ایجاد آنها انجام شده
و محققان ایرانی و تحصیلکرده در آن به کار
مشغولند اجازه تولید ندارند؟
مردم در بحث تراریخته اسیر جوی شدهاند
که منشا آن را منیدانند .عدهای با این نام غریبی
می کنند و تنها نام غیردوستداشتنی تراریخته آنها
را به این نتیجه غیر قابل تغییر میرساند که این غذاها
خطرناک است .بین محققان این رشته در سازمانهای متفاوت
وفاقی وجود ندارد و بالخره کسی به فکر رسدرگمی مرصفکنندگان
نیست.
عدهای که طرفدار محیط زیست هستند میگویند ما گیاهان را بکر و
سامل و بدون مرصف سم و کود میخواهیم ،گیاه باید از خاک سامل بروید و
اسمش را گذاشتهاند ارگانیک.
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خیلی عالی است! کسی با گیاهان بکرمانند انجیر استهبان که به دور از
کود مصنوعی و سم رشد میکند مخالف نیست ولی اگر کمی از باال به کل
جهان نگاه کنیم غذای جمعیت  7میلیارد نفری جهان که تا چند دهه دیگر
به  9میلیارد نفر هم میرسد چگونه تهیه شود؟
حتام طرفداران روش ارگانیک که به دشواری داشنت خاک بکر و سامل،آب سامل
و هوای سامل آگاهند میدانند که ما -منیتوانیم به خاطر آرزوهای خومبان به
امید غذای ارگانیک دست روی دست بگذاریم و از فن آوریهای جدید غافل
شویم چون گرسنگی انسانها خیلی دردناک است و عواقب سنگینی دارد.
در بحث غذا که سالمتامن وابسته به آن است در مورد فرآوردههای تراریخته
اسیر شک و دودلی شدهایم که چه چیز را باور کنم چه چیز را باور نکنم!
در حالی که سازمان جهانی بهداشت بار ها تاکید کرده که تاکنون هیچ خرب
موثقی در زمینه مرض بودن این محصوالت از کشورهای زیادی که مرصف
کننده محصوالت کشاورزی تراریخته هستند دریافت نکرده است و تاکید و
توصیه میکند که کمیتههای تخصصی متشکل از خربگان رشته فنآوریهای
زیستی و با دقت کامل روند و شیوههای کار تولید و واردات این محصوالت
را زیر نظر داشته باشند و به همین منظور آییننامهها و دستورالعملهای
بسیار سختگیرانهای را تدوین و به کشورها ابالغ کرده است.
کمیتههای نظارتی باید روند پروسههای تولید واردات و چگونگی آنرا رصد کنند
و مستند سازی کنند و حرف آخر این سازمان این است که مرصف کننده باید
وقتی غذایی را میخرد روی آن نوشته باشد که آیا این غذا تراریخته است یا خیر
و این حق مرصفکننده است که دانسته انتخاب کند .با وجود این کشورهایی
هستند که محدودیتهایی برای واردات غذاهای تراریخته جاری کردهاند.
باید در مواجهه با فناوریهایی مثل تولید محصوالت تراریخته اولویتهای
کشور و جهان را ارزیابی کنیم .نباید اجازه دهیم با پافشاری بی مورد در
یک مساله ،امنیت غذایی مردم و سالمت خاک و محیط زیست از بین
برود .چنین بازدیدهایی در روشن شدن ذهنیت جامعه علمی نسبت به
اینکه فنآوری زیستی در چه زمینههایی کار برد دارد بسیار موثر است،
اگر این فنآوری مرصف سموم کشاورزی را کم می کند ،اگر آب کمرتی
مرصف میشود اگر خاک ساملتر میماند و اگر ارزش غذایی محصول تغییری
منیکند و مهمرت از همه اگر این خواستههای انسانی ما از این فنآوری در
آزمایشهای متوالی به اثبات رسیده است چرا در یک پویش ملی مخالفان
این فنآوری را با مدارک و شواهد منیتوان قانع کرد و اگر متام این نکات
مثبت وجود دارد چرا هنوز مجوز تولید داخلی داده منیشود و اگر این
محصوالت خطراتی دارد چرا بیش از ده سال است به کشور وارد میشود؟
تالش من این بوده که با این بازدید حداقل بعضی اعضای هیات علمی
دانشگاهها که از رشته تغذیه و صنایع غذایی هستند با تراریخته بیشرت آشنا
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شوند و عملیات تولید و کنرتل این محصوالت را از نزدیک ببینند تا بتوانند از
چگونگی روند تولید و مشکالت و تالشهای پژوهشگران و ارتباطات بیناملللی
آنها با سایر پژوهشگاههای در کشورهای دیگر مطلع باشند و بتوانند قضاوتی
منصفانه بر اساس دریافت اطالعات علمی داشته باشند.
جهانیان از دهها سال پیش تالش گسرتدهای را برای حفظ محیط
زیست و خصوصا منابع آب رشوع کردهاند از هامن سالها به
جنگهایی اشاره میشد که کم آبی منشا آن خواهد بود
و ما در این زمان در کشور خودمان شاهد بی آبی
و کم آبیها هستیم که میتواند اختالفاتی
را حتی در بین مناطق مختلف کشور
بوجود بیاورد و امنیت غذایی
مناطق کم آب را در معرض خطر
قرار دهد .پژوهشهای زیادی در
زمینه استفاده از گیاهانی که رشد آنها نیاز
به آب زیاد نداشت مطرح بود.
تیم بازدیدکننده در این روز پژوهش با انواع
گیاهان مغذی مقاوم به شوری خاک آشنا
شدند همچنین نتیجه تالشهای
محققان این پژوهشگاهها را در
زمینه کشت انواع برنج که
بدون روش غرقابی
میآید
بعمل
مالحظه کردند.
ما دانههای غنی تولید شده از
طریق اصالح نبات که روشی بدون
دستکاری ژنتیکی است را دیدیم که در
زمینهای کم آب و شور توان رشد دارند و آرزو
کردیم صنعت غذایی کشور با انواع این محصوالت
آشنا شود و ما به تدریج میزان مرصف غذاهایی مانند برنج
را که بسیار آب مرصف میکند در رژیم غذایی خود کم کنیم.
همکاران ما در این دیدار با مشکالت محققین زیست فنآوری در عرصههای
مختلف و با ابعاد پیچیده کار آنان آشنا شدند.
البته انسانها در طول تاریخ از هر تغییری ناراضی بودهاند و افراد زیادی
در دنیا بیشرت مایلند غذایشان کامال بکر باشد ولی آیا جهان توانایی تولید
غذای بکر یا ارگانیک را برای این جمعیت رو به تزاید دارد؟
از طرف دیگر تنها آزمایش برای اطمینان از ارگانیک بودن محصول موجب
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گرانتر شدن آن میشود و دسرتسی اقتصادی عده زیادی به غذا کم میشود
آیا کسانی که غذای بسیار ساملی را برای خود میخواهند حارضند شاهد
گرسنگی عده زیادی باشند؟
جامعه باید قدردان زحامت و تالشهای محققان پژوهشکده های جهاد
کشاورزی باشد که به چنین دستاوردها و توامنندی باارزشی رسیدهاند .استدالل
بسیاری از مخالفان محصوالت تراریخته این است که ما با دستکاری ژنتیکی در
خلقت خداوندی ،که شکی به بیهمتا بودن آن وجود ندارد دخالت میکنیم!
پژوهشگران کشاورزی کامال به شگفتی و تکامل این خلقت آگاهند و درست
مانند متولیان سالمت که انسانها را همیشه سامل میخواهند ومراقبت
میکنند که بیامری رخ ندهد ولی اگر بیامری اتفاق بیفتد و الزم باشد دست
به جراحی هم میزنند به مزارع پربار و درختان رسشار از زندگی و سالمت
تغذیهای انسانها میاندیشند ولی اگر مثال آفتی مزارع سبز و زیبا را ویران
کند دست بکار میشوند .در گذشتهها ابزار آنها سمهای مختلف بود که
مرصف آنها نگرانشان میکرد و عوارضش را همه میدانیم .علم روز اکنون
تغییر در بعضی ژنهای منتخب را برای رهایی از آفتی خاص ،تجربه کرده
است و نتیجهاش نابودی آن آفت و رشد محصول بوده ما جراحی پزشکان را
میپذیریم ولی منیتوانیم تغییرات گیاه را برای زنده ماندن بپذیریم.
ما که بخشی از طبیعت هستیم در بیامری بدن خود ،داروی تلخ و تزریق و
تیغ جراحی را میپذیریم چون کار تیم سالمت را قبول کردهایم ولی منیتوانیم
بپذیریم که با قدرت علم فرآوردههای مقاوم به آفات و سازگار با شوری و رشایط
سخت محیطی تولید کنیم تا از سوء تغذیه و گرسنگی انسانها جلوگیری کنیم.
خوشخلقسیام در ادامه با اشاره به واردات گسرتده و بی ضابطه محصوالت
تراریخته از سال  1385به کشور گفت :به رغم این واردات تا سال  93کوچکرتین
مخالفتی با محصوالت تراریخته شنیده منیشد اما ناگهان در سال  93اتفاقی
افتاد که بحث محصوالت تراریخته به شدت در کشور داغ شد و حمالت
وسیعی علیه این محصوالت از طرف برخی افراد و رسانههای خاص آغاز شد و
آن اتفاق چیزی نبود جز اعالم پیگیری تولید پنبه تراریخته در کشور.
با جوسازیها و هیاهویی که علیه محصوالت تراریخته در گرفت ناگهان
برخی در مجلس ،صدا و سیام و بعضی سازمانها چنان به مخالفت با
تراریختهها پرداختند که فراتر از ممنوعیت تولید این محصوالت خواستار
ممنوعیت واردات آنها شدند که با توجه به نبود منونه غیرتراریخته برخی
محصوالت مهم کشاورزی در بازارهای جهانی عمال غیرممکن است! همه
این اتفاقات در حالی بود که پس از سالها پیگیری ما در سال  1388بالخره
قانون ملی ایمنی زیستی تصویب شده بود و با تاخیری طوالنی به دلیل
عدم تدوین آیین نامه اجرایی آن از سال  92اجرایی شده بود.
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جشن تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر وزارت جهاد کشاورزی
برگزار شد
دکتر مهـران عنایتـی رشیعـت پناهـی ،دانشـیار پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی بـه عنـوان پژوهشـگر برتر در جشـنواره تقدیر از پژوهشـگران و
فنـاوران برتـر وزارت جهـاد کشـاورزی معرفـی و تقدیر شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در مراسـم
تقدیـر از پژوهشـگران و فنـاوران برتـر وزارت جهـاد کشـاورزی و رومنایـی از
دستاوردهای تحقیقاتی که روز سه شنبه  27آذرماه ،97در سالن فجر سازمان
تحقیقـات آمـوزش و ترویـج کشـاورزی برگزار شـد با حضور ریاسـت سـازمان
و جمعـی از مسـووالن از دکتر رشیعـت پناهـی و دیگـر برگزیدگان جشـنواره
تقدیر شد.توسـعه سیسـتم هاپلوئیدی در گیاهان مختلف ،راه اندازی سیستم
مهندسـی معکـوس بـرای تولیـد بـذور هیربید F1صیفـی جات برای نخسـتین
بلـر در کشـور و شناسـایی گـروه هاپلوئیدی پژوهشـگاه به عنوان گـروه مورد
اعتماد بیناملللـی از جملـه دسـتاوردهای علمـی دکرت رشیعت پناهی اسـت.
• واگذاری دو دانش فنی حاصل از تحقیقات پژوهشگاه به بخش خصوصی
در حاشـیه جشـن تقدیـر از پیوهشـگران و فنـاوران برتـر وزارت جهـاد
کشـاورزی ،قـرارداد واگذاری دو دانش فنی جدید پژوهشـگاه بیوتکنولوژی
کشـاورزی بـه بخـش خصوصـی نیـز امضا شـد.
در ایـن راسـتا قـرارداد اعطای لیسـانس غیـر انحصاری حق اسـتفاده از دانش
فنـی تولیـد الینهـای دابـل هاپلویید خیـار از طریق روش کشـت جنینهای
حاصـل از گردههـای پرتـو تابـی شـده و نیـز تحویـل گیاهچههـای بدسـت
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آمـده از روش اصلاح معکـوس بـه منظـور تولیـد و
تجاریسـازی و فـروش محصول طی قـراردادی
کـه بـه امضـای دکتر خوشخلقسـیام،
رییـس پژوهشـگاه و حسـام
شـمسالدینی لری مدیرعامل
رشکـت کشـت و
صنعـت بـی دانـه
تاکسـتان رسـید به
آن رشکت واگذار شـد.
همچنیـن طبـق قـرارداد
دیگـری کـه بـه امضـای
دکتر خوشخلقسـیام و حسـام
شـمسالدینی لـری نایـب رییـس رشکـت
آیسـان صنعت سـام رسید لیسـانس غیر انحصاری
حـق اسـتفاده از دانـش فنـی تولیـد و اسـتقرار گیـاه
سـالیکورنیا در اراضـی شـور اسـتانهای هرمـزگان ،بوشـهر و
کرمـان و فـروش  500تـا  1000کیلـو گرم بـذر گیاه سـالیکورنیا به مدت 15
سـال بـه آن رشکـت واگـذار شـد.
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با تجاری سازی دستاورد محققان پژوهشگاه کلید خورد

میلیونها دالر رصفه جویی ارزی با خودکفایی در تولید
بذرهای هیربید سبزیجات
بــا تجاریســازی دســتاورد مهــم محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی در تولیــد بذرهــای هیربیــد بــه روش مهندســی معکــوس،
زمینــه ســازی جلوگیــری از خــروج ســاالنه  200میلیــون دالر ارز بــرای
واردات بــذور ســبزیجات در کشــور کلیــد خــورد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،قرارداد
اعطـای لیسـانس غیـر انحصـاری حـق اسـتفاده از دانـش فنـی تولیـد
الینهـای دابـل هاپلوییـد خیـار از طریـق روش کشـت جنینهـای
حاصـل از گردههـای پرتـو تابـی شـده و نیـز تحویـل گیاهچـه هـای بـه
دسـت آمـده از روش اصلاح معکـوس بـه منظـور تولیـد و تجـاری سـازی
و فـروش محصـول ،همزمـان بـا هفتـه پژوهـش در جشـنواره تقدیـر
از پژوهشـگران و فنـاوران برتـر وزارت جهـاد کشـاورزی بـه امضـای
دکتر نیراعظـم خوشخلقسـیام ،رییـس پژوهشـگاه و شـمسالدینی
لـری ،مدیرعامـل رشکـت کشـت و صنعـت بـی دانـه تاکسـتان رسـید.
دکتر مهـران عنایتـی رشیعتپناهـی ،مدیـر گـروه کشـتبافت و سـلول
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در گفتوگـو بـا روابـط عمومـی
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پژوهشـگاه اظهـار داشـت :در حـال حـارض  98درصـد بـذور سـبزی و
صیفـی جـات کشـور وارداتـی اسـت کـه سـاالنه طبق آمـار رسـمی حدود
 90میلیـون دالر و براسـاس آمـار غیررسـمی بالـغ بـر  200میلیـون دالر
رصف واردات آنهـا میشـود .علاوه بـر ارزبـری ،بذرهـای وارداتـی بـرای
رشایـط آب و هوایـی ایـران اصلاح نشـدهاند و مصرف آب آنها باالسـت.
بــه گفتــه وی بــرای تولیــد بذرهــای هیربیــد مــورد نیــاز در کشــور و
بینیــازی از واردات بایــد بــه تکنولــوژی تولیــد الینهــای مــادری
بــذور دســت پیــدا کــرد کــه کمپانیهــای خارجــی بــه هیــچ وجــه چنیــن
تکنولــوژیای را بــه مــا منیدهنــد یــا ایــن کــه بــا اســتفاده از روش
هاپلوئیــدی و اصــاح معکــوس بــه ایــن الینهــا برســیم .در ایــن راســتا
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی اقــدام بــه تولیــد بذرهــای هیربیــد
بــه روش اصــاح معکــوس کــرده کــه بــه تهیــه پروتکلهــای تولیــد
گیاهــان دابــل هاپلویبــد در ســبزیهای مختلــف و تولیــد الینهــای
مــادر مــورد نیــاز تولیــد بذرهــای هیربیــد منجــر شــده اســت.
رشیعتپناهــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد گیاهــان دابــل هاپلوئیــد از
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رسیعرتیــن روشهــای بهنــژادی و اصــاح نباتــات اســت خاطرنشــان کــرد:
گیاهــان هاپلوئیــد گیاهانــی هســتند کــه تعــداد کروموزومهــای اصلــی
آنهــا بــه نصــف کاهــش یافتــه و گیاهــان دابــل هاپلوئیــد هــم از تولیــد
هاپلوئیــد و دو برابــر کــردن کروموزومهــای آنهــا ایجــاد میشــوند.
وی رصفــه جویــی حداقــل  9میلیــون دالری در ســال بــا کاهــش 10
درصــدی واردات بــذر ســبزیجات ،تولیــد بذرهــای هیربیــد ســازگار بــا آب
و هــوای ای ـران و امــکان فــروش تکنولــوژی بــه خــارج را از دســتاوردهای
اقتصــادی ایــن طــرح عنــوان کــرد.
پژوهشـگر برتـر وزارت جهـاد کشـاورزی در سـال  97خاطرنشـان کرد :در
گیـاه خیـار از روش دیگـری بـرای تولید هاپلوئیـد اسـتفاده میکنیم بدین
صـورت کـه دانههـای گـرده را بـا قـرار دادن در معرض پرتوهـای گاما در
سـازمان انـرژی امتـی عقیـم کـرده و آنها را گـرده افشـانی میکنیم حاصل
ایـن فراینـد جنیـن خیـار هاپلوئید اسـت که فاقـد ژنوم گیاه پدری اسـت.
در ادامـه جنیـن را اصطالحـا نجـات میدهیـم و بـا آن گیـاه هاپلوئیـد
تولیـد میکنیـم کـه در تولیـد الین قابل اسـتفاده اسـت.
وی ترصیــح کــرد :بــا تحقیقــات انجامشــده امــکان تولیــد الیــن هــای
اینــرد و دبــل هاپلوئیــد کلــزا و صیفــی جــات از جملــه گیــاه فلفــل
دمل ـهای را هــم داریــم کــه آمــاده واگــذاری بــه بخــش خصوصــی اســت
تــا هیربیدهــای مناســب مناطــق مختلــف کشــور را معرفــی کننــد.
مدیــر گــروه کشــت بافــت و ســلول پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی
افــزود :اخیـرا سیســتم جدیــدی بـرای تولیــد هدفمنــد الینهــا از طریــق
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مهندســی ژنتیــک ابــداع شــده کــه فراینــد مهندســی معکــوس را بــا
تعــداد کمــی الیــن دبــل هاپلوئیــد میــر میکنــد کــه بــا توســعه آنهــا
درصددیــم فراینــد بهنــژادی را در مــدت زمانــی کوتاهتــر انجــام دهیــم.
دانشــیار پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در ادامــه در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه اهمیــت توســعه ســبزی و صیفیجــات در
تامیــن نیازهــای غذایــی آیــا امــکان انتقــال دانــش فنــی بهنــژادی ایــن
محصــوالت از طریــق ســازمان فائــو وجــود دارد یــا نــه گفــت :تولیــد
بــذور هیربیــد ســبزی و صیفیجــات بــا توجــه بــه ســود آوری بــاالی
آن برخــاف غــات کــه اغلــب بــا پشــتوانه دولتــی تولیــد میشــوند
در اختیــار بخــش خصوصــی اســت و امــکان انتقــال دانــش مربوطــه
از طریــق فائــو و ســازمانهای بیناملللــی دیگــر وجــود نــدارد .البتــه
تــاش داریــم بعــد از توســعه فنــاوری تولیــد بــذور هیربیــد در کشــور بــا
رشکتهــای خارجــی جویــن شــده و بــازار منطقــه را در اختیــار بگیریــم.
وی خاطرنشـان کـرد :آزمایشـگاه کشـت بافـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی
کشـاورزی جـزو  15 ،10آزمایشـگاه پیشرو دنیا در تولیـد بذرهای هیربید
بـه روش اصلاح معکـوس اسـت و یکـی از سـازمانهای بـزرگ بیناملللـی
بـا اختصـاص بودجـه تحقیقـات و تهیـه پروتـکل تولیـد گیاهـان هاپلوئیـد
برنج و سـورگوم را به پژوهشـگاه سـفارش داده تا در ادامه به کشـورهای
آفریقایـی و بخشهایـی از آسـیا منتقـل شـود .مراکز تحقیقات کشـاورزی
از جملـه یکـی از دانشـگاههای آملـان هـم در زمینه توسـعه سیسـتمهای
هاپلوئیـد در حـوزه تحقیقـات از ایـن بخـش دعـوت کردهاند.
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گزارش مرشوح «جشنواره پژوهش» در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی عصر چهارشـنبه 28 ،آذرمـاه ،97
میزبـان خانواده بزرگ پژوهشـگاه در «جشـنواره پژوهـش و فناوری» به
مناسـبت هفتـه پژوهـش بـود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی،
در این جشنواره که به همت روابط عمومی پژوهشگاه
با مدیریت دکرت شهره آریایینژاد برگزار شد ،دکرت
نیراعظم خوشخلقسیام رئیس پژوهشگاه،
مدیر امور اداری ،روسای بخشهای
تحقیقاتی ،اعضای هیات علمی
و کارکنان بخشهای
مختلف ،و جمع کثیری
از دانشجویان در سالن
آمفی تئاتر حضور داشتند.
• دکرت خوشخلقسیام :صحبت از
تحریم با محققان ایرانی بیمعناست
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با
اشاره به دستاوردهای برجسته محققان پژوهشگاه
اظهار داشت :محققان ما اثبات کرده اند که به
رغم متام مشکالت و کمبودها ماموریت
خود را پیگیری می کنند و تحریمها
معنایی از نظر آنها ندارد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکرت نیراعظم
خوشخلقسیام که در مراسم بزرگداشت هفته
پژوهش در جمع اعضای هیات علمی و محققان و
دانشجویان پژوهشگاه سخن میگفت ،خاطرنشان کرد:
کشت بافت خرمای مجول که خدمت بزرگی به کشاورزان
مناطق محروم است ،تولید آنزیمهای نوترکیب صنعتی که قرارداد آن
در مرحله نهایی شدن است و دستیابی به والدین بذور هیربید به روش
مهندسی معکوس که دستاورد بسیار بزرگی است و دیروز طی قراردادی به
بخش خصوصی واگذار شد تنها منونههایی از دستاوردها و موفقیتهای
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اخیر محققان این پژوهشگاه است .توفیقاتی که بدون همدلی و همکاری
همه خانواده بیوتکنولوژی کشاورزی قابل حصول نبودند و همه در این
افتخارات رشیکیم.
وی در ادامه از همه همکارانی که برای ارتقای جایگاه پژوهشگاه تالش
میکنند تشکر کرد و گفت مفتخرم که به اطالع برسم پژوهشگران ما در
دوره تحریم به دستاوردهایی مثل انتقال ژن به روش کریسپر دست یافته
اند.
خوشخلقسیام افزود :خرب خوب دیگر این که کمیتههای بیو و نانو از سه
ماه پیش به خانه اول خود که این پژوهشگاه است بازگشتهاند.
وی با بیان این که پژوهشگاه در تحقیقات جلبک هم که از اولویتهای
پژوهشگاه است پیشتاز است گفت :با ارزیابی صورت گرفته مشخص شده
که  80درصد طرحهای تحقیقاتی پژوهشگاه طبق زمانبندی اولیه به نتیجه
رسیدهاند که نشان از پویایی پژوهشی پژوهشگاه دارد.
انشاالله تا آخر بهمن سه کمیته علمی فنی خواهیم داشت که پروژهها در
این کمیتهها نهایی میشوند.
در این مراسم ،همچنین از دکرت رشیعتپناهی به عنوان پژوهشگر برتر با
اهدای لوح سپاس و جایزه نقدی ،تقدیر شد.
• کلیپ های جذاب از دریچه دوربین روابط عمومی
پخش کلیپهای متنوع ،متفاوت و جذاب درباره دستاوردهای پژوهشی
پژوهشگاه ،هفته پژوهش ،دانشجویان پژوهشگاه ،درهای باز ( ،)open dayکه
به همت روابط عمومی پژوهشگاه تهیه و تدوین شده بود ،از دیگر قسمت
های ویژه این جشنواره بود که با استقبال بسیار زیاد حارضان همراه شد.
همچنین برنده مسابقه دانش آموزی ،پژوهشگاه را چگونه دیدید؟ که روز
دربهای باز برگزار گردید ،مشخص شد.
• اختتامیه :از فال حافظ تا عکس یادگاری
همچنین در پایان مراسم ،مهین حیدری ،مجری برنامه و از همکاران روابط
عمومی با اشاره به فال حافظ به عنوان یکی از سنتهای شب یلدا ،فالهای
حافظ را بین حارضان توزیع و برای متامی کارکنان پژوهشگاه ،بهرتین ها را
آرزو کرد .عکس یادگاری از حارضان در مراسم جشنواره پژوهش در جلوی
ورودی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی توسط محمد سمیعی از دیگر
همکاران روابط عمومی پایان بخش این مراسم به یادماندنی بود.
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روز دانشجو در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
پیام رئیس پژوهشگاه به مناسبت روز دانشجو
شـانزدهم آذرمـاه ،یـادآور خاطـره سـه دانشـجوی دانشـگاه تهـران اسـت
کـه شـصت و پنـج سـال پیـش در  16آذرمـاه  1332در هجـوم وحشـیانه
دژخیمان شـاه بـه دانشـگاه ،صحـن دانشـکده فنـی را بـا خـون پـاک خود
مطهـر کردنـد.
در ایـن سـالها ،هـزاران هـزار دانشـجو قـدم بـه دانشـگاه گذاشـته و
فارغالتحصیـل شـده انـد اما رشیعت رضـوی ،قندچی و بـزرگ نیا همچنان
در دانشـگاه مانـده انـد تـا منـادی نامیـرا از آزادی خواهـی ،حقطلبـی و
ظلـم سـتیزی دانشـجوی ایرانـی باشـند.
روز دانشـجو ،پاسداشـت خاطـره ایـن سـه آذر اهورایـی و فرصتـی بـرای
یـادآوری رسـالت و نقـش دانشـجویان در عرصههـای مختلـف علمـی،
فرهنگـی ،اجتامعـی و سیاسـی اسـت.
جایـگاه و نقـش ویـژه دانشـجویان و دانشـگاهیان در رونـد پیرشفـت
و تحـول کشـور عزبزمـان بـر کسـی پوشـیده نیسـت و در رشایطـی کـه
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اهمیـت امنیـت پایـدار غذایـی ،حفـظ محیـط زیسـت و سلامت روز بـه
روز آشـکارتر میشـود ،طبیعی اسـت که دانشـجویان رشـتههای کشاورزی
و بیوتکنولـوژی جایـگاه و مسـوولیت ویـژهای در تحـوالت حـال و آینـده
خواهنـد داشـت .پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیز همواره کوشـیده
با جذب نخبگان علمی دانشـجویی کشـور پیشـقراول توسـعه بیوتکنولوژی
کشـاورزی در ایـران باشـد و افتخـارات علمـی پرشمار و دسـتاوردهای
تحقیقاتـی تجاریسازیشـده گواهـی بـر موفقیت پژوهشـگاه در این حوزه
است.
 16آذر ماه ،روز دانشـجو را به عموم دانشـجویان و دانشـگاهیان خصوصا
دانشـجویان عزیـز پژوهشـگاه تربیـک و تهنیـت مـی گویـم و توفیقـات
روزافـزون شما عزیـزان را در همـه امـور فـردی و اجتامعـی بـه ویـژه در
عرصـه فعالیتهـای علمـی ،پژوهشـی ،فرهنگـی و اجتامعـی از خداونـد
متعـال مسـالت دارم.
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دیدار مسووالن پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با رییس سازمان
جهاد کشاورزی استان گیالن
مسئوالن پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،که به منظور ترشیح
فعالیتهای پژوهشی این پژوهشگاه و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برای
معاون علمی و فناوری رییس جمهور ،به استان گیالن سفر کرده بودند ،با مهندس
درجانی رییس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن نیز دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،در این
دیدار ،دکرت خوش خلق سیام ،رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
ایران با تربیک انتصاب مهندس درجانی در مسئولیت جدید ،اظهار داشت:
استان حاصلخیز و پرظرفیت گیالن در حوزه دامپروری و کشاورزی به
عنوان قطب بزرگ تولید آبزیان ،فراوردههای دامی و لبنی و همچنین
محصوالت راهربدی غذایی نظیر برنج ،چای ،مرکبات ،زیتون و  ...مطرح
بوده و دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

ایران و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری را فرصتی مناسب برای تعامل و
همکاریهای بیشرت در آینده دانست.
همچنین مهندس درجانی با تقدیر از فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه و
پژوهشکده ،آمادگی خود را برای همکاریهای بیشرت و متقابل اعالم کرد.
شایان ذکر است در این دیدار ،آقایان دکرت حسینی سالکده ،معاون
پژوهشی ،دکرت پژمان آزادی ،قائم مقام پژوهشگاه در امور فناوری ،دکرت
ناخدا ،رییس بخش فیزیولوژی مولکولی ،دکرت حجازی رییس پژوهشکده
بیوتکنولوزی صنایع غذایی در تربیز ،دکرت مرادی ،مدیر امور اداری ،دکرت
عنایتی رشیعت پناهی رییس بخش کشت بافت ،دکرت قنربی ،رسپرست
روابط بینامللل ،و خانم دکرت هاشمی ،رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی،
دکرت خوشخلقسیام را همراهی کردند.

گزارش پیرشفت پروژهها و پیشپروپوزالها
بررسی گزارش پیرشفت طرح و پروژههای پژوهشگاه و همچنین پروپوزالهای پیشنهادی جدید از هفتم آذر ماه  ،97در پژوهشگاه آغاز شد.
گزارشـات و پیـش پروپوزالهـا طـی  9جلسـه در کمیتههـای تخصصـی بررسـی خواهنـد شـد .تـا کنـون پنـج کمیتـه از جملـه کمیتههـای تخصصـی
گیاهـان دارویـی ،کشـتبافت و سـلول ،فیزیولـوژی گیاهـی ،بیولـوژی سیسـتمها ،جانوری ،انتقـال ژن و میکروبیولـوژی با حضور  15عضـو خارجی از
دانشـگاهها ،موسسـات تحقیقاتـی ،معاونـت امـور تولیـدات گیاهـی و معاون پژوهشـی پژوهشـگاه ،قائـم مقام امور فنـاوری ،مدیر امور پژوهشـی و
مدیـر امـور انتشـارات ،دبیـران کمیتههـا و اعضـای داخلـی در پژوهشـگاه برگزار شـده اسـت .با برگزاری جلسـات کمیتههـای تخصصی نانـو و صنایع
غذایـی در  26آذر مـاه و  2دی مـاه  ،97بررسـی گـزارش پیرشفـت پروژههـای پژوهشـگاه پایـان میپذیرد.
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دیدار رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد انزلی با رئیس
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی با مشارکت سازمان منطقه
آزاد تجاری و صنعتی انزلی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز معرفی میشود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوز ی کشاورزی دکرت رضا مرسور
رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و مهندس
هرمز ربانی عضو هئیت مدیره این سازمان با همراهی دکرت مجید متقی طلب
رسپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور روز سهشنبه  15آبانماه با
دکرت نیراعظم خوشخلقسیام رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دیدار
و در خصوص همکاریهای دو جانبه و بیناملللی بحث و مذاکره کردند.
بر پایه این خربدر این دیدار دکرت نیراعظم خوشخلقسیام با قدردانی از پذیرش
دعوت بازدید توسط رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری –
صنعتی انزلی اظهار داشت دستاوردهای علمی و پژوهشهای انجام شده در
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سطح ملی مطرح بوده و ما اثربخشی
این تالشها را در تولید ناخالص ملی موثر میدانیم .ایشان با اشاره به راهاندازی
پژوهشکدههای مشهد ،تربیز ،اصفهان به عنوان زیر مجموعه پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی افزودند هر چند پژوهشگاه ما به عنوان یک پژوهشگاه
جوان شناخته میشود و رشوع فعالیت آن از سال  1379آغاز شده است اما
دستاوردهای آن این روزها در سطح منطقه و ابعاد جهانی مطرح هستند.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به بازدید معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور اظهار داشت در این
بازدید دکرت ستاری پس از رویت دستاوردها و تغییرات و سیع در فعالیتهای
پژوهشگاه مساعدت و همیاری بیشرتی با فعالیتهای پژوهشگاه از خود نشان
داده و از محصوالت ما که به دانش فنی رسیده و همچنین آمادهسازی برای
رسمایهگذاری هستند در همه ابعاد حامیت مالی و معنوی خواهند کرد.
دکرت خوشخلقسیام با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه آزاد انزلی بهویژه
ارتباطات این منطقه با کشورهای آسیای میانه و ققفاز ( )CISافزودند
ما آمادگی داریم با همکاری و همراهی منطقه آزاد انزلی در زمینههای
صدور دستاوردهای فنی بیوتکنولوژی که در این کشورها کمرت دیده شده
است .با انتقال دستاوردهای قابل انتقال در زمینههای دانش فنی و نیز
تولید محصوالت در این کشورها و همچنین پذیرش دانشجویان از این
کشورها همکاری داشته باشیم و منطقه آزاد باید برای صدور دانش فنی و
پذیرش طرحهای این کشورها و هدایت آنها به سمت پژوهشگاه همکاری
و مساعدت مناید باید برنامهریزی شد که ما صادر کننده محصول و دانش
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به این کشورها باشیم.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به منایشگاههای
بیناملللی که در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی برگزار
میشود اظهار داشت محصوالت دستاوردهای
پژوهشگاه بیوتکنولوژی در صورت معرفی
خردمندانه و هوشمندانه به رسمایهگذاران
و رشکتهای خارجی بهویژه در
میان کشورهای حاشیه خزر
قابلیت حضور در این
کشورها را دارا هستند
و ما برای حضور در
منایشگاههای مختلف و
بخشهای مختلف و فرصتهای
رسمایهگذاری این کشورها در بخش
بیوتکنولوژی حارض به مشارکت و رسمایه
گذاری هستیم .منطقه آزاد انزلی با مزیتها و
پتانسیلهای ملی و منطقهای خود میتواند
مراودات ما با این کشورها را فراهم کند.
دکرت خوشخلقسیام با اشاره به
توامنندیهای منطقه آزاد
در خصوص جذب
رسمایههای بومی
و بهویژه حضور
رشکتهای دانش
بنیان و راهاندازی پارک
فناوری در این منطقه آمادگی
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
را برای تولید محصوالت و حامیت از
طرحهای نیازمند به دانش فنی و پژوهشهای
پژوهشگاه اعالم آمادگی کرد.
رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان سخنان
خود افزود خوشبختانه پژوهشگاه امروزه با بهرهگیری از دانش
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روز و زیرساختهای الزم قابلیت حضور در بازارهای جهانی را دارد و
منطقه آزاد انزلی میتواند با یک دیپلامسی علمی در کنار سایر فعالیتها
عرصه جدیدی را به عنوان پل ارتباطی میان پژوهشگاه و کشورهای
منطقه رسلوحه فعالیتهای خود قرار دهد.
در این دیدار دکرت رضا مرسور رئیس هئیت مدیره و مدیر
عامل منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با قدردانی
از دعوت و فرصت تعیین شده برای مالقات و
بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
اظهار داشت منطقه آزاد تجاری –
صنعتی انزلی با هدف جذب
رسمایههای کشورهای
آسیای میانه و ققفاز و
صدور محصوالت تجاری
– صنعتی کشورمان به این
کشورها راهاندازی شده است .تاکنون
موفقیتهایی نیز در ارتباط با این کشورها
داشته است و خوشبختانه باید گفت در کشورهای
(  )CISدر حوزه بیوتکنولوژی کار زیادی
انجام نشده است این فرصت میتواند
موقعیت ممتازی برای پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشارزی برای
معرفی دستاوردهای
و صدور دانش
فنی به این
کشورها باشد .وی
افزود یکی از اهداف منطقه
آزاد زمینهسازی برای صدور
محصوالت کشاورزی و دستاوردهای
دانش کشاورزی به این کشورها هست ایشان
با اشاره به برگزاری منایشگاهها سالیانه در کشورهای
محتلف آسیای میانه و ققفاز و حضور منطقه آزاد در این
منایشگاهها گفت پژوهشگاه میتواند هم به صورت مستقل و
هم همراه با منطقه آزاد در این منایشگاهها حضور داشته باشد و از
سوی دیگر در منظقه آزاد نیز سالیانه چندین منایشگاه ملی و بیناملللی برگزار
میشود که پژوهشگاه میتواند به صورت مستقل به معرفی فعالیتها بهویژه
فرصتهایی که نیاز به رسمایهگذاری دارند اهتامم ورزد دکرت مرسور بااشاره به
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بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی اظهار داشت با
حامیت دولت سال آینده شهرک فناوری در منطقه آزاد انزلی راهاندازی میشود و
پژوهشگاه بیوتکنولوژی میتواند حضور فعالی در این پارک داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در پایان سخنان خود
یادآور شد منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد کلیه طرح و اطالعات و ایدههای
پژوهشگاه را در دستور کار خود برای ارایه به رسمایهگذاران داخلی و
خارجی قرار داده و در زمینه فعالیتهای دانش بنیان حارض به همکاری با
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شد.
بر پایه این گزارش در ادامه این رویداد دکرت قاسم حسینیسالکده معاون
پژوهشی پژوهشگاه با ترشیح کامل پژوهشهای انجام شده در پژوهشگاه
در بخشهای مختلف اظهار داشت در چشمانداز پژوهشگاه برای سال
 1400برنامهریزی کردهایم که  40محصول قابل تجاری شدن و  15قرارداد
انتقال دانش فنی را داشته باشیم.
معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به طرحهای
هالوفیت اظهار داشت با تالشهای انجام شده قیمت این محصول در داخل
کشور زیر  3میلیون تومان بوده در حالیکه قیمت بیناملللی آن حدود 500
یورو برآورد میشود بهرهگیری از این دانش که نیاز به آب شور و خاک شور
دارد میتواند تحول بزرگی در شامل و جنوب کشور بوجود آورد.
دکرت حسینیسالکده با اشاره به حامیت همه جانبه معاون علمی رئیس
جمهور از پژوهشگاه افزود در این پژوهشگاه همواره سعی بر این بوده
است که جامعه از پژوهشهای انجام شده منتفع شده و تالش کردهایم در
کنار بخش خصوصی رسمایهگذار فعالیتها را انجام دهیم.
دکرت حسینی لزوم فرهنگسازی برای بهرهگیری از محصوالت تراریخته را
یادآور شد و گفت در حال حارض  180میلیون هکتار از اراضی جهان به
کشت تراریخته اختصاص یافته است و ما در بخشهای کشت سیب زمینی و
سیب موفق عمل کردهایم بهویژه در بخش سیب با موج ایجاد شده توسط
پژوهشگاه بخش خصوصی نیز به موفقیتهایی دست پیدا کرده است.
شایان ذکر است مهندس ربانی عضو هئیت مدیره منطقه آزاد تجاری–
صنعتی انزلی در بازدید از بخشهای مختلف پژوهشگاه در جریان
فعالیتهای گروههای مختلف تحقیقاتی و پژوهشی قرار گرفت در
بخشهای فیزیولوژی مولکولی دکرت ناخدا و در بخش نانو تکنولوژی خانم
دکرت مأمنی فعالیت بخشها را ترشیح کردند .مهندس ربانی در پایان این
دیدار اظهار امیدواری کرد با دعوت منطقه آزاد از ریاست پژوهشگاه برای
بازدید از این منطقه فرصتهای همکاری دستهبندی شده و زمینههای
همکاری میان منطقه آزاد و پژوهشگاه رسیعتر فراهم گردد.
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پائیز 139۷

دیدار رییس ،کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی
جانوری با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن
به دنبال انتصاب آقای مهندس درجانی به سمت رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن ،آقای دکرت متقی طلب به همراه اعضای هیات
علمی و شامری از پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری ،روز سه
شنبه یکم آبان ماه ،97با ایشان دیدار کردند.
در این دیدار که در دفرت ریاست سازمان برگزار شد ،دکرت متقیطلب در
سخنانی ،ضمن خوشامدگویی به رییس جدید سازمان ،برای ایشان آرزوی
کامیابی و رسبلندی کرد.
متقی طلب در بخش دیگری از سخنان خود ،با اشاره به نیاز به هامهنگی
میان مراکز پژوهشی در حوزه کشاورزی استان گیالن ،خواستار فعال شدن
شورای تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (تات) استان گیالن شد .وی
در همین زمینه به آمادگی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری به عنوان
پژوهشکده ای با پوشش کشوری ،برای همکاری با همه مراکز پژوهشی
و دانشگاهی گیالن ،ایران و حتی جهان اشاره کرد و از راهاندازی شورای
تخصصی پژوهشهای جانوری در پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری با
عضویت شامری از متخصصان رسشناس کشوری در این حوزه خرب داد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای فراوان ولی پراکنده در
استان ،خواستار پیگیری ریاست سازمان جهاد کشاورزی برای بهرهمندی از
این ظرفیتها بهویژه در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی شد.
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در ادامه این دیدار ،آقای مهندس
درجانی ،رییس سازمان جهاد
کشاورزی استان گیالن،
در سخنانی
ضمن سپاس از
حضور رییس
و پژوهشگران
پژوهشکده ،از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران به
عنوان یک منونه در زمینه زیرساخت
و فعالیتهای پژوهشی نام برد و حضور
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری را در استان گیالن،
فرصتی برای کاهش مشکالت کشاورزی استان دانست.
وی در ادامه ،بر رضورت برطرف شدن ناهامهنگی میان
دستگاههای اجرایی و پژوهشی ،ایجاد ارتباط موثر میان مراکز پژوهشی
و کانونهای تولید ،تعیین معین شهرستانها و نیز وجود انسجام سازمانی
تاکید کرد و از برگزاری نشستهای شورای تات گیالن و همچنین بازدید
از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در آینده نزدیک خرب داد.
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رییس سازمان برنامه و بودجه گیالن خواستار شد

توجه ویژه به پژوهشهای مشرتک با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه
رییس سازمان برنامه و بودجه گیالن در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
بر رضورت پرهیز پژوهشکده از رویکرد استانی و و حتی ملی و توجه ویژه به
پژوهشهای مشرتک با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،محمدی
روز یکشنبه  29مهرماه  ،97در بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی نشستی با حضور اعضای هیات علمی
و پژوهشگران پژوهشکده با اشاره به نیاز کشور به توسعه و تفکر توسعه و
اهمیت توجه به علم و پژوهش به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه
و پیرشفت ،محققان را به استفاده حداکرثی از حداقل امکانات و همچنین
انجام پژوهشهای کاربردی و دارای شاخصهای کمی توصیه کرد و خواستار
مشخص بودن رسالت پژوهش ،دیدن افقهای دوردست و اثربخش ،به عنوان
رویکرد موسسههای پژوهشی شد .وی تاکید کرد نتیجه کارهای تحقیقاتی باید
در راستای حل یا کاهش چالشهایی همچون بیکاری و افزایش درآمد رسانه
مردم باشد .محمدی از گیالن به عنوان استانی که دارای چند موسسه پژوهشی
ملی و حتی جهانی است ،یاد کرد و بر استفاده بهینه از ظرفیت علمی استان
برای رفع مشکالت استانی ،کشوری و حتی جهانی تاکید کرد.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد و توسعه روزافزون پژوهشکده
بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،قول مساعد داد که
سازمان متبوعش در چارچوب قانون حداکرث کمک را به پژوهشکده انجام دهد.
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محمدی در پایان از دکرت متقیطلب رییس پژوهشکده به عنوان مدیری
باسابقه و چهرهای علمی و اجرایی یاد و ابراز امیدواری کرد که پژوهشکده
بتواند با مدیریت وی فعالرت و پویاتر شود.
دکرت متقیطلب هم در سخنانی با تقدیر از توجه ویژه رییس سازمان برنامه
و بودجه گیالن به پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری به جهتگیری و مدیریت
پژوهشها به سوی مشرتی مداری ،سفارشی بودن و درآمدزایی و رفع نیازهای
جامعه تاکید و از ظرفیت جوان و پرتالش پژوهشکده به عنوان مهمترین
رسمایه برای تحقق این اهداف یاد کرد .وی ،پژوهشکده را مکانی نه تنها برای
پژوهشگران آن ،بلکه برای همه پژوهشگران استان و کشور برشمرد و از آن به
عنوان حلقه اتصال مراکز پژوهشی ملی که در استان گیالن وجود دارند ،یاد و
برای تقویت ارتباط با مراکز پژوهشی و اجرایی در استان و ایجاد حلقههای
اتصالی با مراکز مشابه در کشورهای حاشیه خزر اعالم آمادگی کرد.
در ادامه ،همکاران پژوهشی و اداری پژوهشکده نیز ضمن معرفی
خود و فعالیتهای پژوهشی و کاری مرتبط ،به دغدغههای پژوهشی و
سختافزاری مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان گیالن همچنین با همراهی مشاور خود با
حضور در بخشهای مختلف پژوهشی و تاسیساتی از امکانات و زیرساختهای
پژوهشکده بازدید کرده و ضمن آشنایی با پروژه های در دست انجام ،در جریان
چالشهای پیش روی پژوهشکده به ویژه از نظر مالی و تجهیزاتی قرار گرفت.
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بازدید نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در جریان
بازدید مهندس جبار کوچکینژاد ،مناینده شهرستان رشت از پژوهشکده،
دکرت متقیطلب ،رییس پژوهشکده گزارشی از برنامههای جاری و آینده
پژوهشکده و مشکالت موجود ارائه داد .نایب رییس کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی در این دیدار بر مساعدت در استفاده از
ظرفیتهای قانونی بودجههای استانی و پیگیری مباحث بودجهای سال
آینده در مجلس تاکید و مقرر شد اطالعات الزم در خصوص زیرساختها و
اجرای طرحهای اولویتدار پژوهشکده در اختیار وی قرار گیرد.
دکتر نیکفـر ،مناینـده الهیجـان و عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان
مجلـس شـورای اسلامی هـم در بازدیـد از پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
جانـوری پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در رشـت طـی گفتوگویی با

دکتر متقیطلـب بـود از برنامههـای کنونـی
و آینـده و همچنیـن چالشهـای پیـش
روی پژوهشـکده مطلـع شـد.
در ایـن دیـدار مقـرر شـد بـا مسـاعدت
وی ،همکاریهـای پژوهشـی و پروژههـای
علمـی مشترک میـان مرکـز تحقیقـات چـای کشـور،
سـازمان چـای کشـور و پژوهشـکده بیوتکنولـوژی
جانـوری اجرایـی شـده و زمینههـای اسـتفاده از
بودجههـای یـک تـا سـه درصـدی پژوهشـی
فراهـم شـود.

بازدید دکرت خوشخلقسیام از مرکز رشد بیوتکنولوژی شامل کشور
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دکرت خوشخلقسیام
رییس و همچنین معاونان و مدیران ارشد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
ایران از مرکز رشد بیوتکنولوژی منطقه شامل کشور بازدید کرده و با مدیران
عامل رشکتهای خصوصی فعال در این مرکز گفتگو و تبادل نظر کردند.
برپایه این گزارش ،در این دیدار ،مهندس عالیی ،مدیرعامل رشکت
ِ
"اینفاسکت" که در زمینه تبدیل زیستی زباله و پسامند آلی شهری به
پروتئین و چربی با استفاده از فناوری  BSFفعالیت میکند ،گزارشی از
روند فعالیتهای رشکت ارائه کرد و پیشنهاد همکاری شهرداریهای استان
گیالن بهویژه شهرستان رشت برای تعامل بیشرت را خواستار شد.
دکرت مهدوی ،مدیرعامل "مجتمع باغبانی مهدوی" نیز در این دیدار ،با
معرفی منونهها و دستاوردهای رشکت خود در زمینه تولید گیاهان زینتی و
باغی ،به ترشیح فعالیتهای آن پرداخت.
رشکت دانش بنیان "طبیعت پژوهان اشکور" و رشکت "مهر گیل زیست
گیاه" که هر دو در زمینه تولید گیاهان کشت بافتی بویژه بلوبری ،رازک
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و گلوکسینیار فعالیت دارند ،ضمن معرفی دستاوردهای
رشکتهای خود ،از تولید انبوه گیاهان تخصصی کاری
خود در سال آینده خرب دادند.
در این دیدار ،خانم دکرت خوشخلقسیام
ضمن قدردانی از تالشهای انجام شده
توسط این رشکتها ،یادآور شد
که بایستی زمینههای درک متقابل
و همکاری میان پژوهشگاه و
پژوهشکده از یک سو و تولیدکنندگان
و رشکتهای دانش بنیان از سوی دیگر،
بیشرت فراهم شود و همچنین ،خواهان تالش بیشرت
مدیران این رشکتها برای معرفی بهرت و تبلیغات فراگیرتر
محصوالت خود با تاکید بر رصفه اقتصادی و توجیه اهمیت
اقتصادی آنها برای متقاضیان و بازار هدف شد.
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برگزاری کارگاه آموزشــی تجاریســازی فناوری و دانش فنی
در پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه روز چهارشـنبه  7آذر
مـاه  ،97از سـاعت  8لغایـت  13در محـل آمفـی تئاتـر
پژوهشـگاه بـا تلاوت آیاتـی از کالم اللـه مجیـد و
خیـر مقـدم توسـط دکتر شـهبازی رییـس اداره
بازاریابـی و تجاریسـازی آغـاز شـد در
ایـن کارگاه دکتر سـیاوش ملکیفـر
کارگـزار تجاریسـازی سـتاد
توسـعه فنـاوری نانـو
وابسـته بـه معاونـت
علمـی و فنـاوری
ریاسـت جمهـوری و رشکت
تجـارت هوشـمند و آخریـن
دسـتاوردهای تجاریسـازی دانش فنی
را بـرای اعضـای هیات علمی و پژوهشـگران
و مدیـران و کارشناسـان پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی ترشیـح کـرد.
دکتر ملکیفـر بـا ترشیـح
جهتگیـری علمـی در
دولتهـای مختلـف
پـس از انقلاب
افزود بهرهگیری
از فنـاوری و توجه
ویـژه بـه ایـن رشـته
علمـی در دوره اصالحـات بـا
پیگیریهـای مجدانـه رضـا منصوری
شـدت یافت و یادآور شـد امروزه الزامات
تجاریسـازی در بخشهـای مختلـف پژوهشـی
اهمیـت ویـژهای پیـدا کـرده اسـت و در تعاریـف
جدیـد اکـو سیسـتم نـوآوری و بازیگـران آن طراحی طوری
صـورت گرفته اسـت که علـم و تکنولوژی به ثروت تبدیل شـوند
و کشـور مـا باید در مسـیری حرکت کنـد از واردات تکنولـوژی بی نیاز
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شـود و بـرای نیـل بـه ایـن هـدف بایـد بـه جـای مقالهگرایـی و تولیـد انبـوه
مقالـه بـه گرایـش کاربـردی و جهتدهـی مقـاالت به سـمت تولیـد دانش و
تکنولـوژی حرکـت کـرد وی افـزود عـدم ثبـات در سیاسـتها  ،عـدم مترکز و
عـدم شـناخت همـه بـا هـم مشـکل ایجـاد کردهانـد تـا در زمینه تولیـد علم
دچـار مشـکل باشـیم.
دکرت ملکیفر با اشاره به اهمیت تجاریسازی در اهداف و توسعه کشور گفت
رشط اول تجاری سازی این است که از مقاالت دل کنده شود و ما بپذیریم
فناوری جلوتر از علم حرکت میکند منونه بارز آن را میتوان در اخرتاع هواپیام
توسط برادران رایت مشاهده کرد و جامعه پژوهشی ما نیازمند اصالح این
باور است باید بپذیریم تکنولوژی حاصل انباشت مقاله دانشگاهی نیست.
ایـن اسـتاد تجاریسـازی در سـتاد نانـو افـزود در پروسـه فرآینـد نـوآوری
فناورانه باید پژوهش ،اخرتاع ،تجاری سـازی ،با بازارسـازی و سـود و ثروت
با هـم دیده شـوند.
دکرت ملکیفر در این کارگاه یادآور شد که در اکو سیستم نوآوری باید این
حقایق را مدنظر قرار دهیم که بنگاههای اقتصادی ،رشکتهای دانش بنیان
 ،پژوهشگاه ها و دانشگاهها باید تالش کنند طبیعت را به عنوان پول تلقی
کرده مواد موجود در طبیعت با بهرهگیری از پژوهش و رشکتهای دانش
بنیان باید به سود و افزایش ثروت در جامعه بیانجامد و بازاریابی و بهرگیری
از ابزار سودمند نیز در تجاریسازی فعالیت ها نقش ویژه ای دارد.
ترشیح چارچوب سطح آمادگی فناوری و تفکیک میان فناوری و نوآوری از
مباحثی بود که میان رشکت کنندگان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و این
نتیجه حاصل شد که نوآوری محصول یا خدمت جدیدی است و دانش توسعه
فناوری خودش یک دانش است و کشور ما در بعد توسعه دانش معموال دیر
توسعه میدهد و هزینههای توسعه بسیار باال بوده و برای تحقق اهداف ملی
باید همسو با پیرشفت و توسعه حرکت کرد تا با رسعت جهانی همراه شویم.
در این گارگاه مدلهای مختلف توسعه کسب و کار ترشیح شد و مباحث
مهم این مقوله نظیر رسمایه  ،شبکه سازی و توسعه ارتباطات ،اطالعات ،
زیرساختهای مورد نیاز  ،تجارب  ،دسرتسی به بازار و کانالهای توزیع ،
نیروی انسانی و دانش فنی برای رشکت کنندگان به تفصیل توضیح داده شد.
بهرهگیری از بوم کسب و کار با مشارکت اعضای هیات علمی پژوهشگاه
و مجری کارگاه از مباحث قابل ارزش در این کارگاه بود و همچنین
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رشکتکنندگان با روشهای انتقال رسیع و معرفی محصول تولیدی به
رسمایهگذار آشنا شدند و در مورد تفاوت ارتباط با مشرتی و شناخت مشرتی
با استاد مدعو تبادل نظر صورت گرفت دکرت ملکیفر با بررسی تفاوت
کسب و کارهای سنتی با کسب و کاری نوین گفت در کسبوکارهای
سنتی محصول با پول معاوضه میشد در سیستم جدید تنوع مشرتیها
وجود دارد با هر مشرتی روش خاص خود دنبال میشود و عنارصی نظیر
زمان ،تعداد مشرتی ،بزرگ بودن کسب و کار و گسرتدگی بازار در ارتباط با
مشرتی مدنظر قرار می گیرند.
نگاه علمی به بازار و میزان رسمایهگذاری در فروش دانش فنی و تجاریسازی
از مباحث دیگری بود که در این کارگاه ترشیح شد و تهیه طرح کسبوکارها
و نگرش علمی در تهیه بیزینس پالن مورد توجه رشکتکنندگان قرار گرفت
و مشارکت ویژهای در ترشیح این موضوع با مجری کارگاه ابراز شد.

پائیز 139۷

دکرت ملکیفر در جلسه بعدازظهر این گارگاه اهمیت بازیگران متفاوت در
اکو سیستم نوآوری ایران را ترشیح کرد گفت برای تجاریسازی باید مراکز
رشد  ،شتابدهندهها  ،بازار فناوری و رسمایه گذاری جسورانه را مورد توجه
قرار داده و از اشتباهات رایج فناورها در تجاری سازی جلوگیری کنیم.
ایشان در پایان سخنان خود در این کارگاه افزود پژوهشگاههایی نظیر
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مثابه معاون طال هستند و نسل آینده
تجارت فناوری متعلق به کارگروه نانو و بیوتکنولوژی و همچنین  ITخواهد
بود و از این رهگذر پژوهشگاه بیوتکنولوژی در آینده از  ITمهمتر خواهند
بود زیرا مباحثی نظیر امنیت غذایی و سالمت برای کشورها جز مهمرتین
اولویتها هستند و ادامه داد در بازار برای تکنولوژی و فناوری فرش قرمز
پهن منیکنند باید با تولید محصول و متقاعد کردن مشرتیان در بازار جهانی
حضور پیدا کرد و جایگاه خود را با بهرهگیری از دانش تثبیت کرد.

برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا عنــوان آیندهنــگاری ،نــوآوری بــاز و دنیــای
فــردا بــا محوریــت نقــش بیوتکنولــوژی در توســعه
کارگاه آموزشـی آیندهنـگاری ،نـوآوری باز و دنیای فردا بـا محوریت "تبیین
نقـش بیوتکنولـوژی در توسـعه" ،صبـح روز پنجشـنبه  10آبانمـاه ،97در
آمفی تئاتر پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانوری کشـور در رشـت برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن
کارگاه کـه بـا اسـتقبال کارشناسـان ،دانشـجویان و عالقهمنـدان حـوزه
فنـاوری برگـزار شـد ،آقایان مسـعود زمانی؛ آینـده پژوه ،تحلیلگـر بازار و از
مدیـران ارشـد هولدینـگ فنـاپ ،آرش برجی خانـی؛ بنیانگـذار و مدیرعامل
اسـتارت آپ پرابلِـم و صالـح سـپهری فـر؛ مرتجـم و مشـاور کسـبوکار،
دربـاره شـیوههای نویـن کسـبوکار ،درآمدزایـی ،دگرگونیهـای بـازار در
طـی دهههـای اخیـر بـه سـخرنانی پرداختـه و راهکارهایـی را بـه فراخـور
نیـاز جهـان امـروز بـرای افزایـش بهـره وری اقتصـادی مطـرح کردنـد.
مسعود زمانی ،در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر نفت
منیتواند موجبات پیرشفت اقتصادی کشور را فراهم کند ،اظهار داشت :اقتصاد
در جهان امروز باید همراه با فناوری رو به جلو حرکت کند .دنیای امروز،
جهانی و منایی است در حالی که جهان دیروز ،محلی و خطی بوده است.
وی بـا ذکـر منونههایـی از فناوریهایـی همچـون؛ رباتیـک و هـوش
مصنوعـی ،ژنومیـک ،مجازیسـازی پـول و بـازار ،امنیت سـایربی و مدیریت
دادههـا کـه بصـورت منایـی در حـال رشـد هسـتند ،از فناوریهای زیسـتی
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و ژنومیکـی بـه عنوانی دانشـی که بیشترین
رشـد را در میـان همـه دانشهـا دارد،
یـاد کـرد و افزود بـرای منونـه ،توالی
یابـی دیانای ،کمـک بزرگـی بـه
گسترش تندرسـتی جوامـع کـرده و هزینـه
هـای انجـام آن کاهـش قابـل توجهـی داشـته و
در دسترس مردم قرار گرفته اسـت .همچنین بسـیاری
از فرایندهـای پزشـکی بـه دانـش رایانـه ای گـره
خوردهانـد و ایـن سـبب پیشـگیری بسـیاری از
بیامریهـا شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نباید به مسـائل
بـه صـورت روزمـره نـگاه
کـرد ،ابـراز داشـت :بهـای
نهایـی فراوردههـای تولیـدی در
رشکتهـای پیرشفتـه بـا صنعتـی شـدن،
رو بـه کاهـش میگـذارد تا همه مـردم بتوانند
از مزیتهـای آن بهـره منـد شـود.
ایـن تحلیلگـر بـازار ،با بیـان اینکه بسـیاری از رشکتهای
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برتـر جهـان بـه دلیل عدم همراهـی با فناوریهـای روز دچار ورشکسـتگی
شـدند ،یادآور شـد :بـرای رقابت در دنیـای اقتصاد باید هدفهـای بلندمدت
بـرای رشکتها تعییـن کرد.
آرش برجیخانی نیز در این کارگاه با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت و
کاهش قیمت نهایی فراورده ها ،گفت :برای داشنت یک اقتصاد پویا باید
رقابت سامل بین رشکتهای ارائهدهنده خدمات ایجاد کرد و با این رقابت،
قیمتها را کاهش داد که این کاهش میتواند به اقتصاد کمک کند .افزایش
کیفیت و کاهش قیمت باعث فراگیر شدن فناوری شده و سود اقتصادی
زیادی را برای رشکتهای فعال در این حوزه به دنبال خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم نوآوری باز در بازار
و اقتصاد امروز ،آن را راهکاری موفق برای تجاریسازی فرآوردهها دانست
و یادآور شد که برخالف مدلهای سنتی ،در مدلهای نوآورانه ،نه تنها اصل
بر بهرهبرداری از ایدهها چه در درون سازمانها و چه از خارج آنها بوده و
محدود نیست ،بلکه این نوآوری بر همهگیری و اجتامعی شدن تاکید دارد.
صالح سپهری فر نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از مسائل مهم
در فناوریهای گوناگون ،بومیسازی است ،خاطرنشان کرد :فناوریهای
بومیشده میتواند باعث ایجاد رشایط مطلوب اقتصادی شود .وی یکی
از روشهای بومیسازی را ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری برای کارهای

اقتصادی دانست و یادآور شد :پارکهای علم و فناوری میتوانند کمکهای
زیادی به بومیسازی فناوریها در رشتههای گوناگون علمی ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشور هلند ،از تجربه موفق
این کشور در زمینه بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه با توجه به کمبود
زمین و پیرشوی دریا اشاره کرد و از آن کشور به عنوان منونهای موفق برای
تولید فراوردههای کشاورزی و دامی در سطح جهان با درآمدزایی باال نام برد.
بـر پایـه ایـن گـزارش دکتر مجیـد متقیطلـب ،رییـس پژوهشـکده
بیوتکنولوژی جانوری کشـور نیز در سـخنان کوتاهی ،ضمن خوشـامدگویی
بـه میهامنـان ،از آمادگـی پژوهشـکده بـرای فراهـم کـردن رشایـط پژوهش
و نـوآوری بـرای همـه ایـده پـردازان و نـوآوران در زمینه زیسـت فناوری و
تعریـف طرحهـای مشترک مشتری مـدار خبر داد.
شـایان ذکر اسـت در پایان کارگاه ،از کتاب"صنایع آینده" نوشته"الک راس"
و ترجمه"صالـح سـپهریفر ،بهـاره رضاجـو و اردوان یـزدی" رومنایـی شـد.
ایـن کتـاب کـه یکـی از کتابهـای مطـرح و مرتبـط بـا حـوزه آیندهپژوهی
منتشر شـده در چنـد سـال اخیر اسـت ،بـه دگرگونیهـای فناورانـه ،اثر آن
بـر زندگـی انسـانها بهویـژه کسـبوکار ،حضـور کسـب و کارهـای آنالیـن،
گسترش فناوریهـای ارتباطـی و نیـز دگرگونیهـای نویـن در حوزههـای
گوناگـون میپردازد.

برگــزاری کارگاه آموزشــی تئــوری و علمــی اطفاءحریــق در پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی
برگـزاری دوره آموزشـی اطفـاء حریـق بـا حضـور جمعـی از مسـوولین از خاموشکننده مناسب از دیگر مطالب ارائه شده در دوره آموزشی بود.
کارشناسـان آزمایشـگاهها و بخشهـای تحقیقاتـی ،طـی روز چهارشـنبه در پایـان ،بـا ایجـاد آتـش در محوطـه بـاز موسسـات تحقیقاتـی فراگیـران
30آبـان مـاه  ،97بـه مـدت چهـار سـاعت در محـل سـالن آمفـی تئاتـر توسـط مـدرس ایـن دوره ،بـا نحوه حمل و اسـتفاده از کپسـول اطفاء حریق
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی برگـزار شـد.
بـه طـور عملـی و کاربردی آشـنا شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ،در ایـن
دوره آموزشـی کـه توسـط آقـای مهنـدس ده دشـتی مشـاور وزارت کار و
مـدرس دورههـای ایمنـی  ،آتشنشـانی بـه ترشیـح حـوادث مرتبـط بـا عدم
رعایـت نـکات ایمنی در حوزه حریق و آتشسـوزی پرداخـت و همچنین به
اقدامـات رضوری و الزم االجـراء جهـت مقابلـه بـا حادثـه پرداخـت.
از جمله موارد دیگری که توسط ده دشتی در این دوره آموزشی مطرح شد،
معرفی انواع محتلف حریق :حریق ناشی از اشتعال جامدات ،مایعات ،گازها
و الکرتیسیته و آشنایی با انواع خاموشکنندههای پودری ،گازکربنیک ،کف،
آب ،هالوژنه و آموزش انتخاب روشهای مناسب مقابله با آتش با استفاده
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ترشیــح یافتههــای علمــی ارایــه شــده در کنفرانــس بیناملللــی بهنــژادی
شزایــی و بیوتکنولــوژی
در گیاهــان از طریــق جه 
" FAO/IAEA International Symposium on Plant Mutation " Breeding & Biotechnology

دکتر مهـران عنایتـی رشیعـت پناهـی عضوهیـات علمـی پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژی کشـاورزی یافتههـای علمـی ارایـه شـده در کنفرانـس
بیناملللـی بـه نـژادی موتاسـیونی و بیوتکنولـوژی کـه بـا همکاری سـازمان
غـذا و کشـاورزی ملـل متحـد ( )FAOو آژانـس بیناملللـی انـرژی امتـی
( )IAEAاز تاریـخ  5الـی  9شـهریور مـاه  1397برابـر بـا  27 -31آگوسـت
 2018در مقـر سـازمان بیناملللـی انـرژی امتـی در ویـن _ اتریـش برگـزار
شـده بـود را بـرای همـکاران ترشیـح کـرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی این سـخرنانی
در روز یکشـنبه  11آذرماه  1397از سـاعت  11لغایت  12برگزار شـد  ،دکرت
رشیعـت پناهـی اظهـار داشـت رشکتکننـدگان در ایـن اجلاس از متامـی
قارههـای جهـان بودنـد و هـدف از برگـزاری ایـن کنفرانـس ارایـه آخریـن
دسـتاوردهای علمـی مراکـز پژوهشـی و دانشـگاهی ملی  -بیـن املللی دنیا
درزمینـه اصلاح از طریـق جهشزایـی و بهرهبـرداری از بیوتکنولـوژی در
ارتقـاء سیسـتم جهـش زایی بـوده و تقریبا از اکرث کشـورهای جهان در این
کنفرانـس حضور داشـتند.
افتتاحیـه ایـن کنفرانس با سـخرنانی رییس بخش مشترک "" FAO/IAEA
در ارتبـاط بـا جهشزایـی در گذشـته ،حـال و آینده آغاز شـده کـه آماری از
ارقـام معرفیشـده از روش جهشزایـی را بـه تفکیـک قارههـا و محصـوالت
مطـرح و همچنیـن گزارشـی از فعالیتهـای بهنژادی از طریـق جهش زایی
از سـال  1960تـا کنـون در فازهـای مختلف بیسـت سـاله را ارایه منودند.
گـروه تحقیقاتـی دیگری از چین نیز جهشزایی کالسـیک و درون شیشـهای
را بـرای ایجـاد شـیمرهای فنوتیپـی در گلهـای زینتـی مـورد توجـه قـرار
داده بـود و بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد کـه جهشهـای القاشـده روی
گیاهـان زینتـی مختلـف باعـث تاثیر بر خصوصیـات گل شـامل  :رنگ  ،بو،
انـدازه ،عـادات رشـدی گل و خصوصیات برگ گل شـده و نتایج این تحقیق
میتوانـد کاربـرد زیـادی بهویـژه از بعـد اقتصـادی در گلهـای زینتـی و
همچنیـن صنایع عطرسـازی داشـته باشـد.
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بـا اشـاره بـه مطالـب عنـوان شـده توسـط
 Bradley J. Tillاز آمریـکا عنـوان کـرد ایشـان تکنولـوژی توالییابـی NGS
را بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای قدرمتنـد در سـالهای اخیر بر شـمرد و اظهار
داشـت توالی یابی  NGSقادر به شناسـایی و غربالگری موتاسـیونهای مفید
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در کمرتیـن زمـان بـا کمرتین هزینه اسـت مثالهـای کاربردی
روش  NGSدر جمعیتهـای جهشیافتـه برنـج  ،جـو و
مـوز را کـه هزینههـای شناسـایی را بسـیار کاهش
داده اسـت و باعـث افزایش رسعـت و دقت
تحقیقات اصالحی از طریق موتاسـیون
شـده بود را بـرای رشکتکنندگان
ترشیـح کرد.
دکتر رشیعـت پناهی
بـه پژوهـش
مطـرح شـده
توسـط مناینـده
برزیـل اشـاره کـرد
کـه از تحقیقـات ایشـان از
موتاسـیون بـرای ایجـاد پرتغـال و
نارنگـی بـدون هسـته اسـتفاده شـده بود
کـه اعتقـاد داشـتند روشهـای سـنتی از قبیل
تالقـی در ایـن خصـوص موفـق نبـوده
در ایـن تحقیـق از اشـعه گامـا بـر
روی  2000جوانـه موفـق به
ایجـاد  %07گیاهانـی
شـدند کـه بـدون
هسـته تولیـد
شـدند کـه دارای
شـیرینی و صفـات
مطلـوب اولیـه بـود.
دکتر رشیعـت پناهـی بـا اشـاره
بـه ارایـه تکنیـک  TILLINGکـه
توسـط  Miriam Szurmanاز کشـور لهستان
ارایـه گردیـد اظهـار داشـت تکنیـک TILLING
بـه عنـوان یـک تکنیـک ژنتیـک معکـوس معرفی شـد و
سـپس عنـوان شـد کـه  TILLINGیکـی از روشهـای ژنتیک
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معکـوس جهـت شناسـایی جهشهـای نقطـه ای اعمال شـده در ژنـوم
میباشـد و همچنیـن یـک تکنیـک دو مرحلـهای اسـت کـه در آن موتـا
ژنهـای شـیمیایی در مرحلـه اول اعمال و سـپس یـک روش حسـاس
ردیابـی موتـاژن در مرحلـه دوم بـکار کرفتـه میشـود .روش TILLING
بـرای اصلاح صفـات مطلـوب در گیاهان مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت
از جملـه روش بهرهگیـری از ایـن تکنیـک را بـرای افزایـش دوره نگهداری
گوجـه فرنگـی ترشیـح کـرد.
دکتر رشیعـت پناهـی افـزود در ایـن هامیـش جهانـی دسـتاوردهای
تحقیقاتـی بخـش کشـت بافـت و سـلول پژوهشـگاه بـه رشکتکننـدگان

معرفـی شـد و بـا تعـدادی از رشکتهـای خصوصـی بیناملللـی فعـال در
جهـت اخـذ سـفارش تحقیقاتـی یـا تجاریسـازی دسـتاوردهای فناورانـه
بخـش کشـت بافـت تبـادل نظـر شـد و در خصـوص شناسـایی زمینههـای
همـکاری مشترک تحقیقاتـی بـا دانشـگاههای و مراکز پیرشفتـه بیناملللی
گفتوگـو و مذاکـره شـد.
عالقهمنـدان بـرای بهـره بـرداری بیشتر میتواننـد جهـت دریافـت گـزارش
سـفر و فایـل پاورپوینـت سـخرنانیهای ارایـه شـده در کنفرانـس بـه واحد
روابـط عمومـی پژوهشـگاه مراجعـه منایند.

ارائــه ســخرنانی دکــر نیازیــان ،در خصــوص القــای هاپلوئیــدی مبتنــی بــر
روشهــای مولکولــی و مهندســی ژنتیــک
ســخرنانی محســن نیازیــان پســادکرتی پژوهشــگاه
بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا موضــوع « القــای
هاپلوئیــدی مبتنــی بــر روشهــای مولکولــی
و مهندســی ژنتیــک» 13 ،آذرمــاه  97بــا
حضــور جمعــی از اعضــای هیــات
علمــی ،محققــان و دانشــجویان
در ســالن آمفــی تئاتــر
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی
کشــاورزی برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی،
ســخرنانی بــا خیــر مقــدم و معارفــه توســط
دکــر رشیعــت پناهــی آغــاز شــد،
دکــر نیازیــان بیــان کــرد روش
هاپلوئیــدی درمــدت زمــان
کمــری منجــر بــه ایجــاد
الینهــای خالــص والدینــی
جهــت تولیــد واریتههــای هیربیــد
 F1در گیاهــان دگرگشــن و نیــز کاهــش
مــدت زمــان برنامــه اصالحــی گیاهــان
خودگشــن مــی شــود در حــال آن کــه در اصــاح
ABRII Institute | 54

نباتــات ســنتی ایجــاد الیــن هــای خالــص بــه  7-8ســال زمــان احتیــاج
دارد .در ادامــه ســخرنانی انــواع روشــهای مبتنــی بــر کشــت بافــت و
مبتنــی بــر مهندســی ژنتیــک جهــت القــاء هاپلوئیــدی معرفــی شــد
و روش  CENH3بــه عنــوان بهرتیــن روش مولکولــی جهــت القــای
هاپلوئیــدی معرفــی شــد.
دکــر نیازیــان یــادآور شــد روش  CENH3منجــر بــه ایجــاد والــد
القاگــر هاپلوئیــدی در گیاهــان ســخت پاســخ ده بــه روشهــای
القــای هاپلوئیــدی مبتنــی بــر کشــت بافــت میشــود ،وی بــا اشــاره
بــه تاریخچــه القــای هاپلوئیــدی از طریــق روش  CENH3افــزود ایــن
روش ابتــدا درســال  2010میــادی توســط  Ravi and Chanدر گیــاه
( )Arabidopsisمنجــر بــه ایجــاد گیاهــان هاپلوئیــد شــد.
وی در بخــش دیگــری از ســخرنانی خــود گفــت در تالقــی والــد القاگــر
هاپلوئیــد بــا والــد تیــپ وحشــی ،کروموزمهــای والــد القاگــر حــذف
شــده و تنهــا کروموزمهــای والــد تیــپ وحشــی بــه نتــاج (نســل
آینــده) منتقــل میشــود .وی در ادامــه ایــن ســخرنانی بــه بیــان تجزیــه
دادههــای القــای کالــوس در کشــت بســاک گوجــه فرنگــی بــا روش
شــبکه عصبــی مصنوعــی و پــردازش تصویــر پرداخــت و بیــان کــرد روش
شــبکه عصبــی مصنوعــی بــا قــدرت بیشــر نســبت بــه روش کالســیک
رگرســیون چندمتغییــره عوامــل موثــر بــر القــای کالــوس در کشــت
بســاک را شناســایی منــود.
در پایان ســخرنانی به پرسـشهای رشکتکنندگان پاســخ داده شد.

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی

پائیز 139۷

رز آبی بهزودی به باغ میآید
کتایون زمانی

رز بـا فرهنـگ و تاریـخ بشری آمیختـه اسـت و از آنجـا کـه رز آبـی در
طبیعـت وجـود نـدارد و تالشهـای اصالحگـران بـرای دسـتیابی بـه آن
ناموفـق بـوده اسـت ،به سـمبل امید و آرزویی دسـت نیافتنی تبدیل شـده
اسـت .رزهـا مهمرتیـن گلهای شـاخه بریده تجـاری با بازار جهانی سـاالنه
بـه ارزش  5میلـون دالر هسـتند .رنـگ گل در رزهـای وحشـی معمـوال بـه
طیفـی از سـفید ،صورتـی و قرمـز محـدود میشـود .در  20سـال گذشـته
پژوهشـگران زیسـت فنـاوری با تالش فـراوان و با کمک مهندسـی ژنتیک و
اصلاح انتخابـی ،موفـق بـه ایجـاد رز آبـی شـدهاند کـه البته بیـشاز آن که
آبـی باشـد بـه رنـگ بنفش متامیل اسـت .اخیرا دانشـمندان از یـک راهکار
کاملا متفـاوت ( اسـتفاده از باکرتیهـای تولیدکننـده رنگیـزه) بـرای تولیـد
گل آبـی بـه کار بـرده انـد .پژوهشـگران بـا بیـان گـذرای ژنهـای باکرتیایی
 )idgS (Indigoidine synthetaseو sfp
(Bacillus subtilis Phosphopantetheinyl

 )transferaseتحـت کنترل پروموترهـای ویـژه
بیـان بافتیـدر گلربگهـای رز سـفید ،رزهایـی
متامیـل بـه رنـگ آبـی تولیـد کردهانـدIdgS .
واکنـش حلقـوی شـدن ،اکسیداسـیون و
دایمریزاسـیون  L-glutamineرا بـه رنگیـز ه
آبـی  indigoidineکاتالیـز میکنـد .آنزیـم
 SFPنیـز بـرای فعالسـازی آنزیـم  Idgsالزم
اسـت .وجود مقادیـر زیـادی از L-glutamine
در سـلولهای اپیـدرم گلربگهـای رز ،تولیـد
رنگیـزه آبـی  indigoidineرا بـا اسـتفاده از
آنزیـم  Idgsبـه راهحلی مناسـب و جایگزینی
ایـدهآل بـرای دلفینیدیـن در تولیـد رنـگ
آبـی بـدل منـوده اسـت .ایـن روش میتوانـد
بـر همـه مشـکالتی کـه قبلا در طراحـی و
تغییـر مسـیرهای بیوسـنتزی فالونوئیدهـا
شـامل کمبـود مـاده پیشسـاز ،رقابـت بـرای
حـد واسـطها در مسـیرهای مختلـف سـاخت
رنگیـزه و  pHاسـیدی واکوئـل غلبه کند .وقتی
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پژوهشـگران اگروباکرتیهـای دارای ژنهـای مـورد نظـر را بـه گلربگهـای
رز سـفید تزریـق کردنـد ،ژنهـای مـورد نظـر در گلبرگ هـا بیان شـد و در
محـل تزریـق بـه مدت کوتاهـی لکههای آبی مشـاهده شـد .تولید رزهای
تراریختـه بـا رنـگ آبـی قابـل تـوارث اگرچـه زمانبر اسـت لیکـن بـه زودی
قابلیـت تجـاری شـدن داشـته و تعریف رز آبـی را در فرهنگ بشری تغییر
خواهـد داد .ایـن تیـم تحقیقاتـی ادعـا کردهانـد که نخسـتین رز آبـی را در
دنیـا تولیـد منودهانـد.
منبع:

Ankanahalli N. Nanjaraj Urs, Yiling Hu, Pengwei Li, Zhiguang Yuchi, Yihua
Chen, and Yan Zhang (2018) Cloning and Expression of a Nonribosomal
Peptide Synthetase to Generate Blue Rose. ACS Synthetic Biology. DOI:
10.1021/acssynbio.8b00187

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

تولیــد ســیبزمینیهای تراریختــه بــا عملکــرد باالتــر و کیفیــت بهــرو
متحمــل بــه تنشهــای شــوری و خشــکی
سـیبزمینی سـومین گیـاه زراعـی خوراکـی در دنیاسـت .ایـن گیـاه بـه
تنشهای شـوری و خشـکی حسـاس بوده ،کیفیت ،عملکرد و بازار پسـندی
آن در رشایـط تنـش کاهـش مـی یابـد .توسـعه ارقـام جدید بـا عملکرد بهرت
و افزایـش تحمـل بـه تنشهـای گوناگون زیسـتی هدف اصلی اصلاح گران
ایـن گیـاه اسـت  .از مشـکالت نگهداری سـیبزمینی  ،جوانـه زنی غدههای
آن اسـت کـه منجـر بـه کاهـش کیفیـت محصول می شـود .بنابرایـن کنرتل
جوانزنـی سـیبزمینی از اهمیـت اقتصـادی قابـل مالحظـهای برخـوردار
اسـت .پژوهشـگران National Scientific and Technical Research
 Councilدر آرژانتیـن سـیبزمینیهای تراریختـهای را بـا اسـتفاده از ژن
 ABF4از گیـاه آرابیدوپسـیس و بـا واسـطه اگروباکرتیـوم تولیـد منودهاند.
پروتئیـن هـای  )ABF (ABRE-binding factorعوامـل رونویسـی هسـتند
کـه پیامرسـانی آبسـزیک اسـید را در طـی تنشهـای غیرزیسـتی تنظیـم
میکننـد .ایـن پروتئینهـا نقـش مهمـی در القـا غد هزایـی دارنـد .مقـدار

مـاده خشـک غدههـا از جملـه قنـد و نشاسـته ،رفتـار جوانـه زنـی،
میـزان از دسـت رفتن آب بـرگ ،و محتـوای نسـبی آب دررشایـط
عـادی رشـد و همچنیـن صفـا ت زراعـی همچـون محتـوای
پرولیـن ،اکسیداسـیون پروتئیـن ،تبـادالت گازی و
محتـوای کلروفیـل در رشایـط تنـش شـوری و
خشـکی درگیاهـان تراریخـت اندازهگیری شـد
و نتایـج نشـان داد کـه در گیاهـان تراریخـت
علاوه بـر افزایـش تحمـل بـه تنشهـای زیسـتی،
عملکـرد نیـز در رشایـط عـادی و همچنیـن تنشهـا
بهبـود یافتـه اسـت.
منبع :
Muñiz García, M.N., Cortelezzi, J.I., Fumagalli, M. et al. Plant
Mol Biol (2018) 98: 137. https://doi.org/10.1007/s11103-0180769-y

بازدیــد جمعــی از اعضــای ســازمان بســیج مهندســین ســپاه حــرت
محمــد رســول ا( ...ص) تهـران بــزرگ
مهندس سیدحسـین حسـینی معاون مهندسـی و کشـاورزی بسیج مهندسی
سـپاه تهـران سـپاه حضرت محمـد رسـول ا( ...ص) تهـران بـزرگ بـه همراه
تعـدادی از مهندسـین ایـن سـازمان در روز چهارشـنبه 14آذرمـاه  ،97از
پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ایـن
بازدیـد کـه بـا برنامهریـزی دکتر علی سـحریمقدم مسـئول کانـون آموزش
کشـاورزی سـازمان بسـیج مهندسـین سـپاه حرضت محمد رسـول ا( ...ص)
تهـران بـزرگ انجـام شـد ،ابتدا دکتر پژمـان آزادی قائـم مقام امـور فناوری
پژوهشـگاه بـا خیـر مقـدم و ترشیح اهمیـت تکنولـوژی و بیوتکنولوژی در
کشـور افـزود زیبایـی کار تکنولوژی در این اسـت کـه در ذات و درون خود
روز بـه روز اصلاح میشـود .دکتر آزادی گفـت :مباحـث علمـی را بایـد
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بـا نـگاه علمـی مـورد توجـه
قـرارداد و نظـرات
غیـر کارشناسـی در
مقولـه بیوتکنولـوژی
و محصـوالت تولیـدی
در ایـن عرصـه فاقـد ارزش
علمـی اسـت .قائـم مقـام فنـاوری
پژوهشـگاه گفـت :زمانـی کـه واردات
انبـوه محصـوالت تراریختـه انجـام میشـود
هیـچ کـس معترض نیسـت امـا زمانـی کـه تلاش
میشـود همیـن محصـوالت بـا داللیـل علمی و بـا کیفیت
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در کشـور تولیـد شـود و بحـث خودکفایـی پیـش میآیـد مخالفتهـا آغاز
میشـود .دکتر آزادی بـا اشـاره بـه اهمیـت بیوتکنولـوژی در کشـاورزی
کشـور ایـن رشـته علمـی را یکـی از مهمتریـن رشـتهها در جلوگیـری از
وابسـتگی بـه بیگانگان دانسـت و افـزود جامعه ما باید به سـمت
سـوی علمـی گرایـش پیـدا کـرده و بـه محققیـن و نتایـج
علمـی پژوهشـگران کشـور مـان اعتماد کننـد.
بـر پایـه ی ایـن گـزارش دکتر مسـعود توحیدفـر
اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشـتی نیـز
در ایـن بازدیـد مبحـث اهمیـت
در تولیـد و پژوهشهـای
محصـوالت تراریختـه را برای
بازدیدکننـدگان ترشیـح کـرد
و افـزود امنیت غذایـی امروزه
کمتر از امنیت مرزها در کشـورها
محسـوب منیشـود.
ایشـان بـا ارایـه ارقـام و
آمـار جهانـی در
خصـو ص
ا نـواع

محصـو ال ت
گفـت سـی درصد
محصـوالت کشـاورزی
بـه دلیـل بهرهگیـری غیـر
کارشناسـی از سـموم ضـد آفـات
و بسـیاری از انـواع جانـوری و گیاهـی
بـه علـت عـدم اسـتفاده بهینـه از سـموم و
قارچکشهـا از بیـن رفتـه اسـت.
وی افــزود بســیاری از کشــورهای اروپایــی بــه علــت کاهــش رشــد
جمعیــت نیــازی بــه واردات و تولیــد محصــوالت تراریختــه نــدارد ایشــان
بــا ترشیــح جایــگاه مهندســی ژنتیــک ،بررســی سیســتم نظارتــی و قانــون
ایمنــی زیســتی را بــرای رشکــت کننــدگان توضیــح داد و اهمیــت علــم
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و دانــش و بهرهگیــری از شــیوههای بیوتکنولــوژی را از اهــداف کالن
نظــام علمــی و فنــاوری کشــور ذکــر کــرد در ایــن مراســم پخــش فیلــم
دســتاوردهای پژوهشــگاه بـرای بازدیدکننــدگان ،خانــم دکــر محســن پــور
عضــو هیــات علمــی بخــش مهندســی ژنتیــک و انتقــال ژن بــا گزارشــی از
بحــث موفقیــت آمیــز بــودن تولیــد محصــوالت تراریختــه در جهــان گفــت
در اتحادیــه اروپــا ســی و ســه میلیــون تــن محصــوالت تراریختــه وجــود
دارد و اشــاره کــرد از ســهم محصــوالت تراریختــه از ســطح زیــر کشــت
جهانــی هفتــاد وهشــت درصــد ســویا  ،شــصت و چهــار درصــد پنبــه ،
بیســت و شــش درصــد ذرت و بیســت و چهــار درصــد کل ـزا میباشــد و
افــزود نــود و شــش درصــد پنبــه تولیــدی آمریــکا تراریختــه اســت.
دکــر محس ـنپور بــا بررســی کارشناســی مراکــز تحقیقاتــی جهــان یــادآور
شــد مراکــز علمــی معتــر تولیــد و بهرهبــرداری از محصــوالت تراریختــه
را گواهــی کردنــد از جملــه اتحادیــه اروپــا بــا پانصــد گــروه تحقیقاتــی
بــر ایــن امــر تأکیــد کــرده اســت ایشــان بــه عنــوان منونــه تغییــر ســاختار
ریشــه برنــج را ب ـرای بازدیدکننــدگان ترشیــح کــرد و گفــت در ایــن روش
فقــط ریشــه متحمــل بــه خشــکی مــی شــود و هیــچ تغییــری در مــزه،
رنــگ ،بــو و طعــم برنــج بــه وجــود منیآیــد.
وی افــزود بــا شــیوههای بیوتکنولــوژی جلــوی بســیاری از بیامریهــا
گرفتــه شــده و اصــوال بـرای تولیــد محصــوالت تراریخته و همچنیــن واردات
ایــن محصــوالت نیازمنــد دریافــت مجــوز هســتیم و مســیر دریافــت و
مراحــل قانونــی مجوزهــای مــورد نیــاز بـرای تولیــد محصــوالت تراریختــه و
واردات ایــن محصــوالت را ب ـرای مهندســین بســیجی ترشیــح کــرد.
گــروه رشکتکننــدگان در ایــن بازدیــد ســپس از بخشهــای مختلــف
پژوهشــگاه بازدیــد کــرده و پایــان بخــش ایــن برنامــه بازدیــد از گلخانــه
تراریختــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــود.
مهندســی سیدحســین حســینی معــاون مهندســی کشــاورزی ســازمان
بســیج مهندســین ســپاه حــرت محمــد رســول ا( ...ص) ته ـران بــزرگ بــا
قدردانــی از فرصــت پیــش آمــده بـرای ایــن بازدیــد اظهــار داشــت هــدف
از برنامهریــزی ب ـرای ایــن بازدیــد آشــنایی مهندســان بســیجی بــا رشــته
علمــی (بیوتکنولــوژی) بــود و ایــن بازدیدهــا میتوانــد بــه رفــع ابهامــات
و شــناخت دقیقتــر در خصــوص محصــوالت تراریختــه کمــک شــایانی
بنامیــد و آمادگــی ســازمان بســیج مهندســین ســپاه حــرت محمــد رســول
ا( ...ص) ته ـران بــزرگ را ب ـرای دورههــای آموزشــی و همــکاری مشــرک
میــان پژوهشــگاه و ایــن ســازمان اعــام کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد کــه
رســانه ملــی نســبت بــه رفــع ابهــام از دســتاوردهای بیوتکنولــوژی کشــور
همــت گــارد.
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بازدید دانشجویان دکرتی و کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات
بیوشیمی  -بیوفیزیک دانشگاه تهران از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
شش نفر از دانشجویان دکرتی و کارشناسی ارشد دانشگاههای شهید بهشتی ،
صنعتی رشیف و دانشگاه تهران به همراه دکرت علی محمد بنائی مقدم استادیار
دانشگاه تهران ،مرکز تحقیقات بیوشیمی  -بیوفیزیک که در روز سه شنبه 22
آذرماه ،97به عنوان هامهنگکننده بازدید و استاد راهنام ،دانشجویان را همراهی
میکرد از بخشهای مختلف پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این
بازدید ابتدا بخش فیزیولوژی مولکولی مورد بازدید دانشجویان
قرار گرفت .دانشجویان رشکت کننده در این بازدید با
سازوکارهای علمی برای تولید ارقام جدید زراعی و
باغی آشنا شده و کارشناسان بخش در خصوص
اهمیت این بخش در زمینههای غذایی
و صنعتی توضیحات الزم را ارایه
دادند بخش بعدی این بازدید حوزه
بیوتکنولوژی میکروبی بود که خانم
دکرت هاشمی اهداف بخش و فعالیتهای
در دست اقدام را برای دانشجویان ترشیح کرد
و برای منونه فعالیتهای بخش بیوتکنولوژی میکروبی
بر روی سموم و کودها را به صورت کارشناسی برای
دانشجویان توضیح داد و افزود برای حفظ محیط
زیست و نیز تولید محصوالت با کیفیت و
کم کردن از حجم کودهای شیمیایی
در کشاورزی این حوزه بسیار
حائز اهمیت است.
دکرت هاشمی با اشاره به
مشکالت تولید محصوالت زراعی
و کشاورزی اظهار داشت با فعالیتهای
پژوهشگاه بیوتکنولوژی و حامیت وزارت جهاد
کشاورزی از این پژوهشگاه و جایگزینی دستاوردهای
فنی پژوهشگاه در بخش کود و سم محصوالت کشاورزان
بهبود یافته و از رضور و زیان کشاورزان در استفاده نابجا از
کودهای شیمیایی جلوگیری شده است و یادآور شد اهمیت دانش
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بیوتکنولوژی بهویژه اهمیت میکروبیولوژیکی صنعتی یک از راههای
ثرومتند شدن کشورها بوده و کشور ما نیز در این مسیر گام برمیدارد .
بر پایه این گزارش دانشجویان در بازدید از بخش کشت بافت با تعاریف
علمی این بخش آشنا شده و خانم مهندس عروجلو با ترشیح دستاوردهای
پژوهشگاه در خصوص رسیدن به دانش فنی و تجاریسازی منونههای خیار
و گوجهفرنگی و همچنین کشتبافت خرما و سیب توضیحات الزم را به
دانشجویان ارایه کردند.
بخش مهندسی ژنتیک توسط خانم دکرت محسنپور مورد توجه دانشجویان
قرار گرفت ایشان به ترشیح چگونگی فعالیت پژوهشگاه دانش فنی
مهندسی ژنتیک منونههای تغییر ساختاری ریشه برنج و فعالیت در زمینه
انتقال ژن به ذرت را برای دانشجویان به صورت کارشناسی ترشیح کرد.
دکرت محسنپور با اشاره به اهمیت امگاتری برای سالمتی انسان و وجود
این ماده مفید در ماهی و تالشهای پژوهشگاه برای جانشینی این ماده
در ذرت و مسیر علمی آن برای دانشجویان توضیح داد .
بخش زیستشناسیسامانهها نیز در این بازدید مورد توجه دانشجویان
بازدید کننده بود که در این بخش دکرت شهره آریایینژاد با توضیح کلی در
مورد تحقیقات این بخش ،در خصوص آنالیز متاژنوم و اطالعات غنی که از
این آزمایش می توان بدست آورد ،توضیحات کاملی را مطرح منود .بخش
نانو تکنولوژی به عنوان آخرین بخش مورد بازدید دانشجویان قرار گرفت
دانشجویان در این بخش با انواع میکروسکوپهای و کارکردهای آنها آشنا
شده در این بخش خانم پروین هادیان مسئول آزمایشگاه این بخش اظهار
داشت این آزمایشگاه در بخش کاهش سموم شیمیایی موفقیتهایی را به
دنبال داشته و مهمترین آزمایشگاه در بخش نانو کشاورزی کشور است .
در پایان این دیدار دکرت علی محمد بنائیمقدم استادیار دانشگاه تهران
و رسپرست گروه با اعالم خرسندی از بازدید انجام شده اظهار داشت:
دستاروردهای بازدید برای دانشجویان بسیار ارزشمند بوده و با توجه به اینکه
در مرکز ( )IBBو آزمایشگاههای آن روی ویرایش ژنوم گیاهی کار میکنیم،
بازدید از پژوهشگاه فرصت مفیدی تا دانشجویان در متامی زمینههای مورد
نیاز آشنا شده و از آنجا که پروژههای در دست اقدام پژوهشگاه به روز
بوده امیدوارم زمینههای همکاری میان مرکز تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک
دانشگاه تهران و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بیش از گذشته فراهم شود.
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بازدید دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی
 25نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه مالیر با گرایش
بیوتکنولوژی به رسپرستی دکرت قبولی درروز سهشنبه تاریخ13آذرماه ،97از
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی در این بازدید که دو
ساعت به طول انجامید ،در ابتدا دانشجویان در سالن آمفی تئاتر با متاشای
فیلم معرفی پژوهشگاه با دستاوردهای و فعالیت ها پژوهشگاه آشنا شدند.
بر مبنای این گزارش بخش فیزیولوژی مولکولی نخستین بخش مورد بازدید
بود که دکرت سعادمتند از دانشجویان دکرتی پژوهش محور پژوهشگاه ،سازکار
علمی این بخش را برای تولید ارقام جدید زراعی و باغی و محصوالت متحمل
به تنشهای محیطی را ترشیح کرد و یادآور شد یکی از محورهای مهم
فعالیتهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی افزایش کمی و بهبود کیفی
محصوالت کشاورزی شورپسند است و همچنین به دلیل مشکالت زیست
محیطی و خشکسالی فعالیتهای انجام شده در خصوص تولید گیاهان
متحمل به کمبود آب را ارایه کرد.
بخش کشتبافت و فعالیتهای انجامشده در این بخش و راهکارهای
انتقال ژن و فعالیتهای مربوط به این شاخه علمی توسط خانمهای

مهندس عروجلو و مهندس زهتابی کارشناسان این بخش برای
دانشجویان توضیح داده شد و پروژههای کشت بافت خرما
و روشهای علمی عاری از ویروسها و هاپلوئید و
کشتبافت و پاسخ به سئواالت دانشجویان در
این بخش مورد توجه ویژه قرار گرفت.
بخـش مهندسـی ژنتیـک و فعالیتهـای
انجامشـده در ایـن بخـش بـا ارایـه توضیحاتی در
خصـوص منونههای اقدامات انجام شـده برای تغییرات
انجام شـده در ژنتیک گیاهان تجاریسـازی شـده و
فعالیتهـای انجـام شـده مربـوط بـه بهبـود
اقلام مـورد نیـاز در تغذیـه نظیـر روغـن
خوراکـی توسـط دکتر محسـنپور ترشیـح
شـد و ایشـان دانشـجویان را در جریان مراحل
دریافـت مجوزهای متعدد قـرار داده و فعالیتهای
فنـی دسـتگاههای و قابلیـت بهرهگیـری از آنهـا را بـرای
تحقیقـات بـه دانشـجویان ارایـه کرد.

بازدید دانش آموزان مدرسه فرزانگان  2از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی،این دانش علمـی معتبر و شـناخته شـده در راسـتای فعالیتهـای ترویـج علمی خود
آمـوزان کـه به منظور آشـنایی هر چه بیشتر بـا مفاهیم پایـه فنآوریهای همـواره پذیـرای دانشـجویان دانشـگاهها و نخبـگان علمـی دانـش آمـوزی
نویـن از پژوهشـگاه بازدیـد کردنـد ابتـدا در سـالن آمفـی تئاتر پژوهشـگاه کشـور بوده اسـت.
بـا متاشـای فیلـم معرفـی فعالیتهـا و عملکرد پژوهشـگاه با ایـن مجموعه
علمی پژوهشـی آشـنا شـده سـپس از بخشهای مختلف شـامل بخشهای
تحقیقـات مهندسـی ژنتیـک و ایمنـی زیسـتی ،فیزیولـوژی ملکولی ،کشـت
بافـت و سـلول ،زیستشناسیسـامانهها ،بیوتکنولـوژی میکروبـی و
نانوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کردند.
در ایـن بخشهـا اعضـای هیـات علمـی و کارشناسـان ضمـن ترشیـح
فعالیتهـای پژوهشـی خـود بـه سـواالت دانـش آمـوزان پاسـخ دادنـد.
گفتنـی اسـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه عنـوان یـک مرکـز
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بازدید دانش آموزان دبستان کوثر از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور
برپایه هامهنگیهای انجامشده ،دانشآموزان دبستان هیات امنایی
دخرتانه کوثر رشت روز سهشنبه  13آذرماه  ،97از پژوهشکده
بیوتکنولوزی جانوری کشور بازدید کردند.
در این بازید که با همراهی شامری از اعضای کادر آموزشی آن دبستان
انجام شد ،این دانش آموزان ابتدا با حضور در بخش کشتبافت
گیاهی و گلخانههای پژوهشکده که با توضیحات آقای
مهندس بخشیپور همراه بود ،در جریان فعالیتهای
پژوهشی این بخش در زمینه مباحث ریزازدیادی
گیاهان و کشت درونشیشهای قرار گرفتند.
در ادامه ،مناهنگهای دستاوردهای
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و
معرفی پژوهشکده نیز در دفرت مدیریت پژوهشکده
برای بازدیدگان پخش شد و آقای مهندس پتکی ،درباره
دستاوردها و زمینههای پژوهشی در حوزه دامی بویژه در زمینه
آشنایی با بافت ،سلول و دیانای جانوران ،نقش دیانای در بهنژادی
دامها و تاثیر دانش زیستفناوری در زندگی امروز برای بازدیدکنندگان
سخن گفت و به پرسشهای آنان در این زمینهها پاسخ داد.
دیدن تخمهای در حال رشد ماهیان در زیر
میکروسکوپ و بازدید از آکواریومهای
پژوهشکده ،پایان بخش این بازدید بود که
مورد استقبال بسیاری از سوی این
دانشآموزان قرار گرفت.
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جذب  7دانشجوی دکرتی و ارشد در نیمه اول سال 1397
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از ابتدای سال  1397تا کنون  7دانشجوی
ارشد و دکرتی جذب منوده است که با توجه به اولویت و موضوعات پروژهها
دانشجویان در بخشهای تحقیقاتی مختلف مشغول بکار میباشند.
ضمن تربیک و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جذب دانشجویان از
بین داوطلبینی خواهد بود که پایاننامه خود را در زمینه بیوتکنولوژی و
بر اساس عناوین پروژههایی که در گروههای پژوهشی مختلف ،صورت
میپذیرد .دانشجویان میتوانند جهت اطالع از عناوین پروژههای مصوب
و موضوعات مرتبط به وب سایت پژوهشگاه مراجعه منایند.

دانشجو :لیال سلیامنپور
مقطع :دکرتی
دانشگاه :تهران
استاد راهنام :لیال مامنی
عنـوان پـروژه :نانوحامـل دوسـتدار محیـط زیسـت برپایـه نانـوذرات
مزوحفـره توخالـی بـرای رهایـش آهسـته و  pHکنترل دلتامرتین بـه عنوان
یـک محمولـه سـبز و افزایـش پایـداری و اثربخشـی آن
بخش :نانوتکنولوژی

دانشجو :مریم ابراهیمی
دانشجو :مهدیس سهیلی
مقطع :ارشد
مقطع :ارشد
دانشگاه :تربیت مدرس
دانشگاه :رازی کرمانشاه
استاد راهنام :علیاکرب حبشی
استاد راهنام :بابک ناخدا
عنـوان پـروژه :ساملسـازی و دسـتیابی به گیاهـان عاری از ویروس در شـش
عنـوان پـروژه :ارزیابـی ژرم پالسـم ارزن دم روباهـی ()Setaria italica L.
رقـم بادام
بـرای تحمـل به خشـکی بـر اسـاس صفـات فیزیولوژیک
بخش :کشت بافت و سلول
		
بخش :فیزیولوژی مولکولی
دانشجو :مهری سلیمی
دانشجو :مهدیه سیفی
مقطع :دکرتی
مقطع :ارشد
دانشگاه :تهران
دانشگاه :علوم تحقیقات
استاد راهنام :الهه معتمدی
استاد راهنام :غالمرضا صالحی جوزانی
عنـوان پـروژه :تولیـد کود آهسـته-رهش  NPKبا اسـتفاده از پوشـش دهی
عنـوان پـروژه :تولیـد بیوکمپوسـت غنـی شـده از پسماندهای برنـج بـه کود فرموله شـده توسـط نانوکامپوزیت پلیمری بر پایه نشاسـته و بررسـی
روشهـای بیوتکنولوژیـک در سـطح پایلـوت
رهایـش کـود تهیـه شـده در محیط آبی ،خـاک و گیـاه گوجه فرنگی
بخش :بیوتکنولوژی میکروبی
بخش :نانوتکنولوژی
دانشجو :سامنه معتربنیا
دانشجو :اعظم زارع بیاتی
مقطع :دکرتی
مقطع :دکرتی
دانشگاه :بوعلی سینا
دانشگاه :آزاد کرج
استاد راهنام :محمدرضا غفاری
استاد راهنام :رشیعت پناهی
عنوان پروژه :بهبود رشد ریشه و تولید زیست توده شناسایی ژنهای
عنوان پروژه :انتخاب الینهای برتر خالص ژنتیکی(الینهای دابلدهاپلوئید) کاندیدای درگیر در جذب مواد تغذیهای در گیاه شورپسند (هالوفیت)
برای تولید بذور هیربید فلفل دملهای
سالیکورنیا با کارایی باال از طریق مهندسی یونی
		
بخش :کشت بافت و سلول
بخش :زیست شناسیسامانهها
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جلسه بررسی گزارش پیرشفت طرح " ارزيابی ژرم پالسم انار
با استفاده از مارکرهای مولکولی و مورفولوژيکی به منظور تشکیل کلکسیون هسته
جلسـه بررسـی گـزارش پیرشفـت طـرح " ارزيابـی ژرم پالسـم انـار بـا
اسـتفاده از مارکرهـای ،مولکولـی و مورفولوژيکـی بـه منظـور تشـکیل
کلکسـیون هسـته"درروز شـنبه  5آبـان مـاه  ،97بـا حضـور آقايـان مهندس
ناطقـی معاونـت سـازمان مديريـت و برنامهريزی اسـتان اصفهـان ،مهندس
مرادمنـد قائـم مقـام سـازمان جهاد کشـاورزی اصفهـان ،و مهنـدس کرمانی
معـاون تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی اصفهـان در محـل پژوهشـکده
متابولیتهـای ثانويـه و کارشناسـان همـراه برگـزار گرديـد .در اين جلسـه
ابتدا تاريخچه و دسـتاوردهای پژوهشـکده و نیز پژوهشهای جاری توسط
رئیـس پژوهشـکده ترشيح گرديد .سـپس گـزارش مبسـوطی از فعالیتهای
انجـام گرفتـه طـی مـدت اجـرای طـرح و نتايج حاصل توسـط مجـری طرح

آقـای دکتر زينالعابدينـی ارائـه گرديـد 250 .ژنوتیـپ انـار
بررسـی شـده متعلق به کلکسـیون یزد و باغات اصفهان
بـر اسـاس نتایـج کلکسـیون هسـته متشـکل از 50
ژنوتیـپ متفـاوت تقلیـل مییابد کـه در آينده
نزديـک نهايـی خواهـد شـد .در ايـن جلسـه
موافقـت گردیـد پژوهشهـای تکمیلـی در زمینه
بیوتکنولـوژی انـار در قالب يـک برنامه تدوين
شـود .در پايـان حارضان از زيرسـاختها
و پژوهشهـای در دسـت انجام در
پژوهشـکده بازديـد منودند.

بازدید جمعی از محققین فعال در حوزه گیاهان دارویی
در روز دوشنبه  30مهرماه ،97مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه
مرکزی میزبان جمعی از محققین فعال در حوزه گیاهان دارویی با
همراهی آقای دکرت عباسی ریاست بخش گیاهان دارویی موسسه تحقیقات
جنگلها و مراتع ،کشور بود .در این بازدید که تعدادی از همکاران مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نیز حضور داشتند ضمن
ترشیح فعالیتهای پژوهشی خامته یافته و در حال اجرای این مدیریت،
از بخشها و امکانات موجود در مجموعه شامل آزمایشگاهها ،اتاقهای
کشت ،اتاقهای رشد ،و گلخانه تحقیقاتی بازدید به عمل آمد.

خربنامه پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی
صاحــب امتیاز :پژوهشــــگاه بیوتکنولوژی کشــــاورزی
مدیر مســــئول :نیراعظم خوشخلقســــیما
ســــردبیر :شهره آریایینژاد
هیـــــات تحریریـــــه :علی شمس
طـــراح و صفحهآرا :محمد جداری
تهیــــه و تنظیــــم :مهین حیدری
عکاس :حســن سمیعی
همـــــکاران ایـــــن شـــــماره :سارا قاسمزاده ،یگانه
علــوی ،کتایــون زمانی ،پیام پتکی ،زهــرا نیکبخت
شــماره دوازدهم ،پاییز 1397
نشــانی :کرج ،بلوار شــهید فهمیده ،محوطه موسســات
تحقیقات کشــاورزی ،تلفن026-32703536 :
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