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 کاهش تبعات ویرانگر تغییر اقلیمی بر کشاورزی با استفاده فناوری های نوین

تابستان امسال را در شرایطی  پشت سر گذاشتیم که خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از مناطق کشور، مشکالتی جدی را 

برای کشاورزان کشور ایجاد کرده و براساس هشدارهای کارشناسان، پاییز کم بارشی را نیز پیش رو داریم. تغییرات اقلیمی که 

در دهه های اخیر به عنوان یک بحران جدی در سطح جهانی مطرح است، هر سال ابعاد نگران کننده تری به خود می گیرد 

و بدیهی است که تبعات فاجعه بار این بحران در کشورهایی نظیر ایران که از دیرباز با بحران خشکسالی دست و پنجه نرم 

می کنند، بیش از همه بروز می کند. در شرایطی که راهی برای مهار روند فزاینده تغییرات اقلیمی وجود ندارد، چاره ای جز 

سازگارتر شدن و کاستن از  تبعات افزایش دما، کاهش نزوالت آسمانی و شدت گرفتن بالیای مختلف طبیعی مثل سیل و 

طوفان های دریایی و ... ناشی از این تغییرات نداریم. سازگاری با شرایط نامساعد آب و خاک از طریق کاهش آب مورد نیاز 

در بخش کشاورزی و جایگزینی گونه های کم آب بر و مقاوم به شرایط نامساعد دمایی و شوری خاک و آب، مطمئنا با تداوم 

الگوها و شیوه های سنتی کشاورزی در کشور که در بهترین شرایط هم بهره وری قابل قبولی ندارند، میسر نیست و بر این 

اساس،  "گذار به کشاورزی مدرن با محوریت استفاده از فناوری های نوین" باید به عنوان ضرورتی حیاتی برای جلوگیری از 

نابودی بخش کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی کشور مورد توجه قرار گیرد.

تردیدی نیست که فناوری های زیستی با قابلیت ها و ظرفیت های عظیمی که در رفع مشکالت و ارتقای شاخص های مختلف 

یاری کشاورزان و فعاالن دیگر  به  از همیشه می توانند  بیش  دارند،  تولید در بخش های  مختلف کشاورزی  کمی و کیفی 

عرصه های مختلف این بخش از شیالت و دامپروری تا تولید فرآورده های دارویی و غذایی و مدیریت پسماند و ..  بیایند.

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان محور تحقیق و توسعه و ترویج فناوری های نوین زیستی و نانوفناوری در بخش 

کشاورزی کشور از بدو تاسیس بر همکاری و ارتباط تنگاتنگ با معاونت ها، سازمان ها و مراکز مختلف وزارت جهاد کشاورزی 

خصوصا خانواده بزرگ موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید داشته و خصوصا  طی شش 

ماه اخیر با دعو ت ها و نشست های متعدد با  موسسات تحقیقاتی سازمان کوشیده است، تحولی جدی در عرصه تعامالت  

پژوهشگاه و این موسسات ایجاد کند.

در نتیجه این پیگیری ها و با  استقبال همکاران عزیز در دیگر موسسات، تفاهم نامه هایی در راستای انجام تحقیقات مشترک 

با همکاران تالشگر و توانمند موسسه تحقیقات علوم شیالتی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و موسسه تحقیقات اصالح 

و تهیه بذر چغندرقند در حوزه های تحقیقاتی اولویتدار و مشخص، امضا و عملیاتی شده و مذاکرات و رایزنی هایی با برخی  

دیگر از موسسات و مراکز پژوهشی در داخل و خارج سازمان در جریان است.

تقارن این فصل جدید در تعامالت و همکاری های تحقیقاتی پژوهشگاه با شروع کار دولت جدید را به فال نیک می گیریم 

امیدواریم در سایه تدابیر راهبردی و توجه ویژه رییس جمهوری و دولت سیزدهم به بخش کشاورزی و سیاست ها و  و 

نوین  فناوری های  و  پژوهشی  دستاوردهای  از  استفاده  در  بزرگ  اتفاقاتی  شاهد  کشاورزی،  محترم جهاد  وزیر  برنامه های 

زیستی در رفع مشکالت بخش کشاورزی باشیم.

سیدعلی میربابائی

سردبیر خبرنامه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی.

رسمقاله

تابستان ۱۴۰۰
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اقتصادی  کشت  فنی  دانش  به  دستیابی  مشترک  تحقیقاتی  طرح 

ریزجلبک دونالیال در سیستم های باز و فرآوری بهینه آن برای کاربرد در 

خوراک دام، طیور و آبزیان با همکاری محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی و موسسه تحقیقات علوم شیالتی و موسسه تحقیقات علوم 

دامی کشور اجرا می شود.

قرارداد  بیوتکنولوژی کشاورزی،  پژوهشگاه  به گزارش روابط عمومی   

اجرای این طرح تحقیقاتی مشترک 22 تیرماه 14۰۰، در محل موسسه 

تحقیقات علوم شیالتی ایران  به امضای دکتر گلکاری، رییس پژوهشگاه 

علوم  تحقیقات  موسسه  رییس  بهمنی  دکتر   ، کشاورزی  بیوتکنولوژی 

شیالتی کشور و دکتر اسماعیل خانیان رییس موسسه تحقیقات علوم 

دامی رسید.

طرح  این  اجرای  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  گلکاری  صابر  دکتر 

تحقیقاتی مشترک با استقبال از این قبیل قراردادهای همکاری گفت: 

همسویی  و  هم افزایی  به  نهایت  در  می تواند  همکاری ها  اینگونه 

موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منجر 

شده و در سطح کالن توسعه کشاورزی را به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: از آنجا که سعی ما بر گسترش فعالیت های پژوهشگاه 

است، به نظر می رسد بتوان پروژه های بیشتری برای آینده تعریف و در 

قالب همکاری، آن ها را اجرا کرد.

دکتر بهمنی، رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور که میزبان 

بین  مشترک  همکاری های  لزوم  بر  تاکید  ضمن  نیز  بود  برنامه  این 

مجموعه های تحقیقاتی گفت: در ارتباط با زایدات و ضایعات حاصل 

از آبزیان، فعالیت های قابل توجهی توسط محققان موسسه تحقیقات 

مشترک  پژوهش های  سرمنشا  می تواند  که  گرفته  انجام  شیالتی  علوم 

دیگری باشد.

وی افزود: اگرچه در این موسسه، بخش بیوتکنولوژی به صورت مجزا 

فعالیت می کند، اما سایر بخش ها نیز به تناسب کاری که انجام می دهند 

از مسیر بیوتکنولوژی گذر می  کنند.

بهمنی، فضای حال حاضر عرصه تحقیقات کشاورزی را برای همکاری های 

مشترک بین موسسات و مجموعه های تحقیقاتی، بسیار مثبت ارزیابی 

و آمادگی موسسه تحقیقات علوم شیالتی را برای برگزاری نشست های 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  و  دامی  علوم  تحقیقات  موسسه  با  تخصصی 

ریزجلبک  اقتصادی  کشت  فنی  دانش  به  دستیابی  مشرتک  طرح  اجرای 
دونالیال و فرآوری آن
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کشاورزی، برای رسیدن به اهداف مشخص، اعالم کرد.

 وی پس از ارائه گزارشی مختصر از تاریخچه و مراکز و 

پژوهشکده های زیرمجموعه موسسه اعالم کرد: معموال 

ضایعات حاصل از بخش شیالت و آبزیان بین 35 تا 45 

درصد برآورد می شود که گاهی این ضایعات ارزشی برابر 

و یا حتی بیشتر از خود ماهی دارد. بنابراین می توان با 

از  مشترک،  فعالیت های  و  همکاری  پروژه های  تعریف 

این پتانسیل به نحو احسن بهره برد.

در ادامه، دکتر اسماعیل خانیان، رییس موسسه تحقیقات 

علوم دامی هم با اشاره به اینکه موسسات تحقیقاتی، در 

یک زنجیره قرار گرفته اند و فعالیت هایشان به یکدیگر 

وابسته است، عمل جزیره ای را مردود شمرد و مرز بین 

موسسات را کمرنگ تر از گذشته دانست.

وی تاکید کرد: دام ها از لحاظ اکولوژیک در چرخه دوم 

قرار می گیرند؛ بنابراین باید در ارتباط با تغذیه آن ها به 

نشوند.  رقابت  وارد  انسان ها  با  این مسیر  در  که  ای عمل شود  گونه 

برای  پسماندها  از  استفاده  به  دامی  به همین منظور، محققان علوم 

خوراک دام روی آورده اند تا به مواد مغذی قابل استفاده برای انسان ها 

خللی وارد نشود.

بتواند در تغذیه دام  این قرارداد مشترک،  امیدواری کرد که  ابراز  وی 

با بهره برداری از جلبک ها مثمرثمر باشد و از این طریق بتوان در راه 

توسعه دامپروری، گامی اساسی برداشت.

در انتهای این نشست قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی مشترک دستیابی 

به دانش فنی کشت اقتصادی ریزجلبک دونالیال و فرآوری آن به امضای 

علوم  موسسه  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  روسای  مشترک 

تحقیقاتی کشور و موسسه تحقیقاتی علوم دامی رسید.

تابستان ۱۴۰۰
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بـه منظـور فراهـم آوردن امکان همکاری های سـازنده علمی پژوهشـی 

در کشـاورزی تفاهم نامـه همکاری هـای تحقیقاتی فیمابین پژوهشـگاه 

بیوتکنولوژی کشـاورزی و موسسـه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

چغندرقند توسط روسای پژوهشگاه و موسسه مذکور امضاء و مبادله شد.

در مراسـم امضاء و تبادل این تفاهم نامه که با حضور رییس و معاونین 

پژوهشـگاه و موسسـه مذکور روز چهارشـنبه مورخ 3 شهریورماه 14۰۰، 

در سـالن جلسـات پژوهشـگاه صـورت گرفـت. دکتـر مریـم هاشـمی 

معاون پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ضمـن عرض خیر 

مقـدم بـه میهمانـان، این جلسـه را در راسـتای تفاهمات صـورت گرفته 

در جلسـه نخسـت هماهنگی به تاریخ 21 فروردین ماه 14۰۰، دانسـت 

بـا موسسـه تحقیقـات  و اضافـه کـرد راهکارهـای همـکاری مشـترک 

بررسـی های  حاصـل  و  بررسی شـده  چغندرقنـد  بـذر  تهیـه  و  اصـالح 

صـورت گرفتـه در قالـب تفاهم نامـه امـروز بـه امضـاء خواهـد رسـید.

دکتـر ابـاذ رجبـی معـاون پژوهشـی موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه 

بـذر چغندرقنـد نیـز در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از برگزاری ایـن گونه 

از جلسـات، محورهـای مدنظـر را شـامل نشـانگرهای ملکولـی و اصالح 

متبـوع  موسسـه  اولویـت  مهمتریـن  و  برشـمرد  چغندرقنـد  معکـوس 

خـود را باالبـردن عیـار چغندرقنـد بـا روش هـای ملکولـی برشـمرد، در 

ادامـه دکتـر داریـوش طالقانـی رییـس موسسـه تحقیقـات اصـالح تهیه 

بـذر چغندرقنـد، ضمن ابـراز خرسـندی از رویکرد جدید پژوهشـگاه در 

تعامـل بیـش از پیـش با موسسـات تحقیقاتی به تشـریح نقـش بی بدیل 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در کمـک بـه اهـداف موسسـات 

مختلـف تحقیقاتـی پرداخـت. دکتـر طالقانـی همچنیـن مشـکل بـزرگ 

گیـاه چغندرقنـد را بیماری هـای مختلـف ایـن گیـاه از جملـه بیمـاری 

ریزومانیـا و انحصـار شـرکت های بـزرگ تولیدکننـده بـذر ایـن گیـاه در 

دنیـا برشـمرد و ضمـن تأکید بر نقش موثر پژوهشـگاه در امور اصالحی 

بـذر چغندرقنـد، اولویـت اصلی موسسـه را باال بردن عیـار چغندرقند با 

روش هـای نویـن بیوتکنولـوژی عنـوان کـرد. در ادامـه این مراسـم دکتر 

گلـکاری رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی ضمـن تشـکر از 

حضـور میهمانـان در ایـن مراسـم، از چغندرقنـد بـه عنـوان گیـاه مهـم 

کشـور یـاد کـرد و با توجـه به نیاز روزانه کشـور به صنعت قند و شـکر 

از تمایـل پژوهشـگاه بـه کمک به حل معضالت کشـاورزی بخصوص در 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فیامبین  تحقیقاتی  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
کشاورزی و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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حوزه قند و شـکر خبر داد. رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

در گوشـه ای دیگر از صحبت های خود پیشـنهاد داد همکاری های فی 

مابیـن پژوهشـگاه و موسسـات تحقیقاتـی تبدیل به سـازوکار منظم و 

روتیـن شـود کـه بصـورت اتوماتیـک در همـه دوران هـا انجـام شـود.

در پایـان ایـن مراسـم دکتـر پـورداد معـاون برنامه ریـزی و پیشـتیبانی 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیـز طـی سـخنانی ضمـن ابـراز 

خوشـحالی از ایـن اتفـاق خـوب، پژوهشـگاه را محـل مناسـبی بـرای 

هـر گونـه کمـک به موسسـات تحقیقات کشـاورزی دیگر دانسـت که 

عـالوه بـر نیروی انسـانی متعهـد و متخصص به تجهیـزات روز دنیا در 

این زمینه مجهز اسـت، وی همچنین همکاری های مشـترک موسسـات 

را از دغدغه هـای اصلـی سـازمان برشـمرد و بر نقش موثر پژوهشـگاه 

در نیـل بـه اهـداف تحقیقاتـی سـایر موسسـات تاکیـد کـرد. امضـاء و 

تبـادل تفاهم نامـه همکاری هـای تحقیقاتـی فیمابیـن برنامـه پایانـی 

ایـن مراسـم بـود. گفتنـی اسـت تفاهم نامـه همکاری هـای تحقیقاتـی 

فیمابیـن پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و موسسـه تحقیقـات 

اصـالح و تهیـه بـذر چغندرقنـد در 7 مـاده و 5 تبصـره بـه امضـای 

روسـای مربوطـه رسـید کـه از اهـم موضوعـات آن تعامـل و همـکاری 

فعـال و سـازنده جهت برقـراری ارتباطـات علمی و پژوهشـی هدفمند، 

بـا مشـارکت تخصص هـای مختلـف در راسـتای وظایـف حاکمیتـی و 

تحقیقاتـی و انجـام تحقیقـات مشـترک مـورد نیازطرفیـن بـه منظـور 

توسـعه و تجاری سـازی محصـوالت فناورانـه در حوزه گیاهـان قندی به 

شـرح شناسـایی نشـانگرهای مولکولی SNP مرتبط با تجمع سـاکارز در 

ریشـه چغندرقنـد، شناسـایی نشـانگرهای مولکولـی پیوسـته بـا ژن های 

تحمـل بـه سـاقه روی )بولتینـگ( در چغندرقند، شناسـایی نشـانگرهای 

مولکولی جدید پیوسته با ژن های مقاومت به ریزوکتونیا و ... می باشد.

تابستان ۱۴۰۰
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دانش  انتقال  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

اکتینومیستی  سویه های  از  استفاده  و  فرموالسیون  تکثیر،  فنی 

داد. خبر  گوجه فرنگی  اختصاصی  رشد  محرک  تهیه  برای 

دکتر صابر گلکاری در گفت  وگوی اختصاصی با روابط عمومی پژوهشگاه 

در  پژوهشگاه  راهبردی  رویکرد  بر  تاکید  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

اجرای طرح های کاربردی و قابل تجاری سازی در راستای رفع مشکالت 

انتقال  بخش کشاورزی، اظهار داشت: امیدواریم در قالب قراردادهای 

از  کشاورزی  بخش  بهره مندی  امکان  پژوهشی  و همکاری  فنی  دانش 

شود. فراهم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  دستاوردهای 

و  تکثیر  فنی  دانش  درباره  نیز  مذکور  مجری طرح  اکرم صادقی  دکتر 

فرموالسیون سویه های اکتینومیستی برای تهیه محرک های رشد اختصاصی 

گوجه فرنگی بیان داشت: استفاده از کودها و سموم زیستی عالوه بر 

افزایش حاصلخیزی خاک موجب کاهش هزینه های تولید و آلودگی های 

زیست محیطی ناشی از مواد شیمیایی می شود که به رغم بازار رو به رشد 

این محصوالت در دنیا و مطالعاتی که منجر به تولید انواع کودها و سموم 

زیستی شده ، انواع محصوالت توسعه یافته تنوع زیادی ندارند و کشاورزان 

ندارند. وارداتی  از محصوالت زیستی داخلی و  مناسبی  آشنایی  ایرانی 

از مصرف کودها  ایرانی  استقبال کم کشاورزان  وی در خصوص دالیل 

نبودن  آشنا  و  مناسب  ترویج  عدم  کرد:   خاطرنشان  زیستی  سموم  و 

اطالعات  نبودن  دسترس  در  همچنین  و  محصوالت  این  با  کشاورزان 

کمبود  و  محصوالت  این  کاربرد  بودن  هزینه بر  و  دشواری   کافی،  فنی 

گلخانه یا مزرعه نمونه برای بازدید کشاورزان و مشاهده کارآیی سموم و 

کودهای زیستی بر عملکرد و کیفیت محصول باعث شده که کشاورزان 

ما رغبت چندانی به استفاده از این محصوالت نداشته باشند. با توجه 

قالب  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  مسائل،  این  به 

طرح پژوهشی به تولید کود های زیستی ویژه صیفی جات جهت افزایش 

کمی و کیفی عملکرد و کاهش هزینه تولید در سه سطح بررسی های 

کرده اند. اقدام  تجاری  گلخانه  و  پژوهشی  گلخانه  آزمایشگاهی، 

زیستی  محصوالت  به  نسبت  محصول  این  مزیت  درباره  طرح  مجری 

موجود در بازار گفت: محصول تولیدی نخستین محصول زیستی ویژه 

بازار  در  اکتینومیست  پایه  بر  گوجه فرنگی 

داخلی بوده و نمونه مشابهی بر پایه 

جنس و گونه معرفی شده در بازار 

ندارد. وجود  هم  خارجی 

کرد  اضافه  صادقی 

ضمن  محصول  این 

تحریک رشد و افزایش 

ارتقای  باعث  عملکرد 

پسندی(  )بازار  کیفیت 

گوجه فرنگی، 

کاهش 

تجمع 

و  نیترات 

سنگین  فلزات 

بهبود  به  )کمک 

صادرات  و  مردم  سالمت 

سیستم  تحریک  محصول(، 

افزایش  و  گیاه  ایمنی 

برابر  در  گیاه  مقاومت 

بیماری های خاکزاد )کاهش 

مصرف سموم شیمیایی( می شود.

با  باکتریایی  سویه  و  فنی  دانش 

نماینده  شکوری  مهندس  آقای  حضور 

شرکت زرین مهد فیدار، دکتر آزادی قائم مقام 

فناوری،   مجری  صادقی  دکتر  پژوهشگاه،   فناوری 

مهندس کریمی همکار تیم تحقیقاتی و  مهندس موسوی 

گرفت. قرار  متقاضی  شرکت  اختیار  در  پژوهشگاه  حقوقی  کارشناس 

کرد:  اعالم  دولت  هفته  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 
انتقال دانش فنی تولید محرک رشد اختصاصی گوجه  فرنگی
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امکان سنجی تکثیر ۱۰ هزار نهال خرمای کلوته برای کشت در جنوب کرمان

مدیران  از  جمعی  و  رییس  حضور  با  که  مجازی  نشستی  طی 

آموزش  و  تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

در  شد  برگزار  کرمان  استان  جنوب  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

خصوص امکان تکثیر کشت بافتی و تامین 1۰ هزار نهال مورد نیاز 

منطقه توسط محققان پژوهشگاه بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در این 

دکتر  شد،  برگزار  تیرماه14۰۰،   28 دوشنبه  روز  که  آنالین  نشست 

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رییس  آیین، 

جنوب استان کرمان و جمعی از همکاران مرکز، دکتر گلکاری، رییس 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر هاشمی، معاون پژوهشی و 

دکتر آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه، دکتر عنایتی شریعت پناهی، 

رییس بخش کشت بافت و مهندسی ژنتیک و دکتر ضرغامی، عضو 

هیات علمی بخش حضور داشتند. دکتر گلکاری، رئیس پژوهشگاه 

تبریک  با  نشست  این  در  سخنانی  طی  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

پیشاپیش عید قربان و ابراز خرسندی از برگزاری نشست بر رویکرد 

پژوهشگاه به سمت تحقیقات کاربردی در جهت رفع نیازهای بخش 

کشاورزی تاکید و بر آمادگی پژوهشگاه برای کمک به تامین نهال 

ارقام بومی خرما جهت کشت در جنوب کرمان تاکید کرد.

در ادامه این نشست، گزارشی از توانمندی های بخش کشت بافت 

گیاهان  بافت  زمینه کشت  در  گرفته  گسترده صورت  تحقیقات  و 

مختلف از جمله خرمای رقم مجول در این بخش ارائه شد. در ادامه 

امکان تکثیر نهال خرمای رقم کلوته که بازارپسندی داخلی و خارجی 

باالیی دارد بررسی و مقرر شد که تفاهم نامه ای در این زمینه بین 

مرحله  یک  شامل  تفاهم نامه  این  شود.  امضا  مرکز  و  پژوهشگاه 

سوماتیکی  جنین زایی  پروتکل  آن  طی  که  بود  خواهد  پژوهشی 

برای رقم کلوته، بهینه سازی شده و در مرحله بعد با همکاری مرکز 

تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، 

نسبت به تولید 1۰ هزار نهال کلوته مورد نیاز اقدام خواهد شد.

بررسی امکان همکاری با یک رشکت خصوصی به منظور راه اندازی مرکز 
نوآوری و شتابدهنده پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

منظور  به  خصوصی  شرکت  یک  با  همکاری  امکان  بررسی  راه های 

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهنده پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 

طی جلسه ای ارزیابی شد.

با  آنالین  نشستی  در  خصوصی  شرکت  یک  مدیره  هیات  اعضای 

بخشی  ارایه  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم 

و  نوآوری  مرکز  راه اندازی  در  همکاری  برای  خود  توانمندی های  از 

شتابدهنده پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری اعالم آمادگی کردند.

ابتدای این نشست،  مهندس تکریمی از مدیران شرکت همیاران   در 

رشد کارآفرینی سپهر، در سخنانی ضمن اشاره به پتانسیل موجود در 

استان گیالن برای تجاری سازی و توانمندسازی ایده های کسب و کار به 

برخی اقدامات صورت گرفته برای اخذ مجوزهای الزم از اداره کل تعاون 

و مذاکرات صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

پارک علم و فناوری گیالن و صندوق پژوهش و فناوری برای دریافت 

حمایت های مالی در مرکز نوآوری/ شتابدهنده اشاره کرد. 

وی در ادامه به اهداف راه اندازی مرکز نوآوری در این استان از جمله 

شناسایی تنگناهای حوزه کشاورزی، منتورینگ پژوهشگران و صاحبان 

ایده، تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذاران خطر پذیر اشاره کرد.

از  کارآفرینی سپهر رزومه  ای  پایان مقرر شد شرکت همیاران رشد  در 

در  تکمیلی  جلسات  و  کند  ارائه  پژوهشگاه  به  را  خود  فعالیت های 

خصوص امکان همکاری تشکیل شود. 

تابستان ۱۴۰۰
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سه  روز  در  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده   

شنبه 8 تیرماه، میزبان دکتر اسماعیل خانیان رییس 

اسدی  دکتر  کشور،  دامی  علوم  تحقیقات  موسسه 

دکتر حسینی  موسسه،  بیوتکنولوژی  بخش  مسئول 

کشاورزی  دانشکده  دام  علوم  گروه  مدیر  مقدم 

تحقیقات  مرکز  رییس  فالح  دکتر  گیالن،  دانشگاه 

کشاورزی و منابع طبیعی گیالن، دکتر دهقان زاده 

عضو هیات علمی مرکز و مهندس صورتی زنجانی 

بود. کشور  ابریشم  کرم  تحقیقات  موسسه  رییس 

توانمندیهای  از  آگاهی  زمینه  در  نشست،  این  در 

های  دستگاه  و  تجهیزات  و  انسانی  نیروی 

همکاری،  مشترک  فرصتهای  بررسی  آزمایشگاهی، 

پروژه  و  ها  طرح  پیگیری  برای  چهارچوب  تعریف 

از  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  گیری  بهره  امکان  مشترک،  های 

ظرفیتهای انسانی و افراد صاحب نظر در حوزه جانوری از موسسات 

پژوهشی و دانشگاهی و بالعکس و همچنین تبادالت علمی و دانشجویی 

پژوهشکده  ظرفیتهای  از  مندی  بهره  بر  حاضران  و  شد  گفتگو  بحث 

بیوتکنولوژی جانوری برای تعریف طرح های مشترک اثرگذار و توسعه 

این  از  یاداوری می شود که پیش  برنامه ریزی کردند.  تاکید و  آفرین 

و  کردند  بازدید  پژوهشکده  پژوهشی  بخش  سه  از  حاضران  نشست، 

روسای بخشها ضمن معرفی بخش متبوع خود و طرحهای انجام یافته 

و در دست انجام، امکانات سخت افزاری و دستگاه های آزمایشگاهی 

گرفت. قرار  بازدیدکنندگان  استقبال  مورد  که  کردند  معرفی  نیز  را 

بررسی فرصت های همکاری مشرتک در زمینه بیوتکنولوژی جانوری
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دوره آموزشی غیر حضوری تجزیه و تحلیل های آماری در آزمایشات گیاهی 
درون شیشه ای برگزار شد

تاسیس رشکت توسط پژوهشگاه با هدف تجاری سازی دستاوردها

 در جلســه ای کــه روز سه شــنبه 15 تیرمــاه 14۰۰، در قالــب 

ــاوری  ــور فن ــام ام ــم مق ــان، قائ ــس، معاون ــور ریی ــا حض ــار ب وبین

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  فکــری  مالکیــت  کارشــناس  و 

توســط  شــرکت  تشــکیل  موضــوع  شــد،  برگــزار  کشــاورزی 

و  توانمندی هــا  کاربردی ســازی  هــدف  بــا  پژوهشــگاه 

شــد. بررســی  پژوهشــگاه  پژوهشــی  یافته هــای  تجاری ســازی 

ــه  ــوط ب ــی مرب در مدل هــای موجــود، چالش هــا و مقــررات قانون

تاســیس شــرکت توســط پژوهشــگاه مــورد بحــث و بررســی قــرار 

ــگاه  ــکاران پژوهش ــرات هم ــه نظ ــد ک ــرر ش ــا مق ــت و نهایت گرف

گیــرد. قــرار  بررســی  مــورد  آتــی  جلســه  در  و  شــده  اخــذ 

 دوره آموزشی تجزیه و تحلیل های آماری در آزمایشات گیاهی درون 

غیر  به صورت  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  به همت  شیشه ای 

حضوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این دوره 

به منظور آشنایی محققین فعال در زمینه مطالعات بیوتکنولوژی درون 

این  در  استفاده  مورد  آماری  روش های  انواع  با   )in vitro( شیشه ای 

زمینه طی دو جلسه تئوری و عملی برگزار شد. مدرس این دوره، محسن 

و  تهران  دانشگاه  از  بیومتری  ژنتیک   - نباتات  اصالح  دکتری  نیازیان، 

محقق سابق پسادکتری پژوهشگاه بود. 

و  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  حال حاضر عضو  در  که  نیازیان  دکتر 

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان است از متخصصان مجرب 

در حوزه تحلیل های آماری پیشرفته در مطالعات بیوتکنولوژی است.

تیرماه   هشتم  سه شنبه  صبح  که  آموزشی  دوره  تئوری  جلسه  در 

شامل  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  کالسیک  روش های  شد،  برگزار   ،14۰۰

آمار پارامتری و غیرپارامتری، معرفی و توضیحاتی مقدماتی در زمینه 

شد.  ارائه  شیشه ای  درون  مطالعات  در  پیشرفته  محاسباتی  روش های 

تجزیه  به  برگزار شد  تیرماه  نهم  روز چهارشنبه،  که  جلسه عملی هم 

طرح های کالسیک پرکاربرد در مطالعات این ویترو گیاهی با نرم افزار 

SAS اختصاص داشت.
به گفته دکتر نیازیان، هدف از برگزاری این دوره این بود که در نهایت 

از روش های تجزیه داده در مطالعات بیوتکنولوژی درون  دید کاملی 

شیشه ای به محققان دست اندرکار در این زمینه داده شود تا بر اساس 

ماهیت آزمایش خود به انتخاب طرح مناسب و  سپس تجزیه مناسب 

داده های حاصل اقدام کنند.

تابستان ۱۴۰۰



شماره ۲۳، تابستان 1400

  11 |  

دکرت گلکاری در اختتامیه چهارمین هامیش بین املللی بیوتکنولوژی:

و  فناوری    توسعه  گرو  در  اقلیمی  محدودیت های  اثرات  کاهش 
کشاورزی دانش بنیان است

بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس 

محدودیت هــای اقلیمــی شــدید و کاهــش متوســط بارندگــی  کشــور 

ــرون رفــت از ایــن شــرایط را توســعه  ــر تنهــا راه ب در دهه هــای اخی

علــوم و فناوری هــای کاربــردی خصوصــا فناوری هــای نویــن زیســتی 

ــرد. ــوان ک ــان عن ــاورزی دانش بنی ــوی کش ــه س ــت ب و حرک

ــوژی کشــاورزی،  ــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنول ــزارش رواب ــه گ ب

دکتــر صابــر گلــکاری کــه عصــر سه شــنبه 2 شــهریورماه 14۰۰، 

دوازدهمیــن  و  بین المللــی  همایــش  چهارمیــن  اختتامیــه  در 

ــا  ــوری اســالمی ســخن می گفــت ب ــوژی جمه ــی بیوتکنول ــره مل کنگ

گرامیداشــت یــاد مرحــوم دکتــر بهــزاد قره یاضــی، بنیانگــذار فقیــد 

ــا  ــور م ــت: کش ــار  داش ــاورزی، اظه ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش

ــا  ــت، ام ــد اس ــیار ثروتمن ــدی بس ــوع تولی ــات متن ــاظ امکان ــه لح ب

ــای  ــا محدودیت ه ــک ب ــه خش ــک و نیم ــوری خش ــوان کش ــه عن ب

ــت.  ــه اس ــالی مواج ــا خشکس ــدید و در راس آنه ــی ش اقلیم

و  قنــات  مثــل  تکنیک هایــی  کــه رواج  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــی حاک ــای تاریخ ــته های کتیبه ه ــی نوش حت

تامیــن آب و خشکســالی همــواره بــه عنــوان مســأله  ای جــدی 

ــن مســأله  ــار داشــت: ای ــوده اســت، اظه ــران ب ــردم ای ــر م دامن گی

ــوری  ــه ط ــرده ب ــروز ک ــتری ب ــدت بیش ــا ش ــر ب ــای اخی در دهه ه

کــه متوســط بارندگــی ســاالنه کشــور از  حــدود 35۰ میلیمتــر 

ــت  ــه اس ــش یافت ــر کاه ــر 25۰ میلیمت ــه زی ــش ب ــه پی ــج ده در پن

ــده  ــر  آم ــز پایین ت ــزان نی ــن می ــر از ای ــال اخی ــک س ــه در ی و البت

اســت . ایــن در حالــی اســت کــه 7۰ درصــد از بارندگی هــا هــم بــه 

دلیــل تبخیــر و تعــرق از بیــن می رونــد و مشــکالت دیگــری چــون 

ــب  ــدان مناس ــه چن ــای ن ــت ه ــت و  سیاس ــب کش ــوی نامناس الگ

ــا  ــدار را ب ــد پای ــه تولی ــی، ادام ــت محیط ــع زیس ــت از مناب حفاظ

ــت. ــرده اس ــه ک ــکل مواج مش

دکتــر گلــکاری گفــت: شــوک تولیــد محصــوالت راهبــردی کــه 

حاضــر  حــال  در 

مواجــه  آن  بــا 

شده ایم، 

لی  مثا

روشن 

از 

ت  تبعا

محدودیت های 

کــه  اســت  اقلیمــی 

ایــن  از  خــروج  راه  تنهــا 

شــرایط توســعه هرچــه بیشــتر 

و  کاربــردی  فناوری هــای  و  علــوم 

ــان اســت. در  توســعه کشــاورزی دانش بنی

واقــع تنهــا بــا توســعه ایــن فناوری هاســت کــه 

ــد  ــدار تولی ــش پای ــی و افزای ــت غذای ــای امنی ــه ارتق ــم ب می توانی

کنیــم. پیــدا  دســت 

ــد  ــا تاکی ــه ب ــاورزی در ادام ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ریی

بــر اهمیــت روزافــزون فناوری هــای زیســتی در جهــان امــروز، 

ــک  ــی ژنتی ــاالنه مهندس ــی س ــردش مال ــر گ ــال حاض ــت: در ح گف

ــن زده  ــه تخمی ــارد دالر در ســال اســت ک ــا 6۰ میلی ــر 5۰ ت ــغ ب بال

شــده اســت کــه در ســال 2۰3۰ بــه بــاالی 1۰۰ میلیــارد دالر برســد.

از طــرف دیگــر در اپیدمــی کرونــا شــاهد هســتیم کــه دو واکســنی 

ــل  ــر عم ــده  موثرت ــاخته ش ــن های س ــایر واکس ــه س ــبت ب ــه نس ک

ابــزار  از  اســتفاده  بــا  کــه  بوده انــد  واکســن هایی  کرده انــد، 

شــده اند. تولیــد  بیوتکنولــوژی 

ــای  ــا و زمینه  ه ــه تکنیک ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــکاری در ادام ــر گل دکت

ــم اندازهای  ــی کــه چش ــل ویرایــش ژنوم ــوژی مث ــد بیوتکنول جدی

حوزه هــا   ســایر  و  کشــاورزی  تولیــدات   عرصــه  در  را  تــازه ای 
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برپایــی  کــه همزمانــی  کــرد  امیــدواری  ابــراز  اســت،  گشــوده 

ــرات در رأس  ــا تغیی ــوژی ب ــی بیوتکنول ــش بین الملل ــن همای چهارمی

قــوه مجریــه، فرصتــی را بــرای توجــه بیشــتر بــه فناوری هــای 

ــن  ــن قوانی ــا تدوی ــد و ب ــم کن ــاورزی فراه ــش کش ــتی در بخ زیس

ایــن  از  بیشــتر  چــه  هــر  اســتفاده  زمینــه  شــفاف،  و  روشــن 

فناوری هــا در تولیــد محصــوالت ســالم و مفیــد فراهــم شــود. 

ــری از  ــش دیگ ــاورزی در بخ ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ریی

ســخنان خــود بــه فعالیت هــا و دســتاوردهای ایــن پژوهشــگاه 

اشــاره کــرد و گفــت: پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه 

بــه عنــوان مجموعــه ای توانمنــد در وزارت 

ــرد  ــعه و کارب ــی توس ــاورزی، متول ــاد کش جه

بخــش  در  زیســتی  نویــن  فناوری هــای 

کشــاورزی اســت در طــول عمــر نســبتا کوتــاه 

ــای  ــی در عرصه ه ــتاوردهای متنوع ــود دس خ

ژنتیــک،  مهندســی  قبیــل  از  مختلــف 

بیوتکنولــوژی  میکروبــی،  بیوتکنولــوژی 

و   غذایــی  صنایــع  بیوتکنولــوژی  جانــوری، 

شناســی  زیســت  و  ثانویــه  متابولیت هــای 

ســامانه ها و فیزیولــوژی ملکولــی و کشــت 

بافــت داشــته و ماحصــل تحقیقــات انجــام 

حوزه هــای  در  بهره بــرداران  بــه  را  شــده 

غذایــی،  صنایــع  باغــی،  زراعــی،  مختلــف 

ــم کــرده  شــیالت و مدیریــت پســماندها تقدی

ــت. اس

ــگاه  ــرد: پژوهش ــان ک ــکاری خاطرنش ــر گل دکت

بــر  عــالوه  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

دســتاوردهای فــراوان در زمینــه تولیــد ارقــام 

پایه هــای  سالم ســازی  مرکبــات،  جدیــد 

از  عــاری  هســته های  تولیــد  و  میــوه 

بــرای  والدینــی  الین هــای  ایجــاد  ویــروس، 

واریته هــای  تولیــد  هیبریــد،  بــذور  تولیــد 

بیــان  شــیرین  نظیــر  گیاهانــی  مختلــف 

انــواع  تولیــد  بــاال،  متابولیت هــای  بــا 

مهندســی  زمینــه  در   ... و  پروبیوتیک هــا 

ــت.  ــانده اس ــرانجام رس ــه س ــی را ب ــای مهم ــز پروژه ه ــک نی ژنتی

ایــن پروژه هــا مربــوط بــه  محصــوالت مهمــی همچــون برنــج، 

ــاد  ــدف ایج ــا ه ــتر ب ــه بیش ــت ک ــگ اس ــیب زمینی و گلرن ــه، س پنب

مقاومــت بــه آفــت و بیمــاری هــا و همچنیــن بهبــود کمــی و 

ــع مشــکالت  ــا رف ــم ب ــر بتوانی ــه اگ ــن اجــرا شــده اند ک ــی روغ کیف

موجــود، ایــن محصــوالت را بــه عرصــه تولیــد برســانیم، اثربخشــی 

ــی و  ــای محیط ــش آلودگی ه ــا و کاه ــش هزینه ه ــی در کاه فراوان

داشــت. خواهــد  تولیــد  افزایــش 

تابستان ۱۴۰۰
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امیــن حجــازی، عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه  دکتــر محمــد 

ــت. ــا یاف ــی ارتق ــتاد پژوهش ــه اس ــه مرتب ــاورزی ب ــوژی کش بیوتکنول

دکتــر محمــد امیــن حجــازی کــه ریاســت پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

صنایــع غذایــی پژوهشــگاه را عهــده دار اســت عــالوه بــر ارائــه بیــش 

ــی و  ــده بین الملل ــت ش ــراع ثب ــی، دارای دو اخت ــه علم از 1۰۰ مقال

ــس  ــه و جن ــت دو گون ــی و ثب ــت شــده  مل ــراع ثب ــورد اخت هفــت م

ــت. ــی اس ــطح بین الملل ــی در س ــد باکتریای جدی

ــر حجــازی کســب  ــز و افتخــارات علمــی دکت ــد جوای در فهرســت بلن

دانشــگاه های  دکتــری  دوره  نمونــه  بورســیه  دانشــجوی  عنــوان 

خــارج کشــور و اخــذ بورســیه پســادکتری دانشــگاه واخنینگــن هلنــد 

در ســال  1382،کســب جایــزه جشــنواره بین المللــی خوارزمــی و 

جایــزه بهتریــن مختــرع جــوان از  ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی 

WIPO  در ســال 1383، کســب جایــزه ملــی محیــط زیســت در ســال 

ــر اســتان آذربایجــان شــرقی در  ــوان پژوهشــگر برت 1384، کســب عن

ســالهای 1378 و 1389  و 1392، کســب عنــوان پژوهشــگر برگزیــده 

ــوان  ــب عن ــالهای 1387 و 1391، کس ــاورزی در س ــاد کش وزارت جه

چهــره  برتــر اســتان آذربایجــان شــرقی در ســال 1388، کســب جایــزه 

ــزرگ  ــزه ب ــت جای ــال 1392 و دریاف ــی در س ــهید رجای ــنواره ش جش

زیســت فناوری دانشــگاه تربیــت مــدرس در ســال 139۰ و 1396 

ثبــت شــده اســت.

و  غــذا  بیوتکنولــوژی  حجــازی،  دکتــر  تحقیقــات  اصلــی  زمینــه 

بیوتکنولــوژی ریــز جلبک هــا اســت و در ایــن راســتا بــا انجــام 

ــا را در  ــن زمینه ه ــد در ای ــم جدی ــی مفاهی ــدد برخ ــای متع پروژه ه

کشــور پایــه گــذاری و توســعه داده اســت.

گفتنــی اســت تولیــد ترکیبــات بــاارزش در جلبک هــا و مطالعــات 

اســید الکتیــک و پروبیوتیک هــا  باکتری هــای  گســترده در حــوزه 

اصلــی  زمینه هــای  از  آنهــا  از  فراســودمند  محصــوالت  تولیــد  و 

تحقیقاتــی ایشــان اســت و چندیــن دانــش فنــی جدیــد در ایــن 

اســت. داده  توســعه  زمینه هــا 

ارتقای عضو هیات علمی پژوهشگاه به رتبه استاد پژوهشی
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از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  معاون  و  رییس  بازدید 
پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه اصفهان

پژوهشکده  از  بازدید  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه  بر سیاست راهبردی پژوهشگاه در 

زمینه ضرورت هدف گذاری برنامه های تحقیقاتی در جهت حل مشکالت 

با  ارتباطات  کاربردی کشور در حوزه های مختلف کشاورزی، گسترش 

بخش اجرا، مراکز علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، صنایع 

بخش کشاورزی و توجه به اثربخشی تحقیقات تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر صابر 

گلکاری که روز شنبه 2۰ شهریورماه 14۰۰، با  همراهی دکتر پورداد، 

پژوهشکده  از  بازدید  برای  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  برنامه ریزی  معاون 

پژوهشگاه  باغی  و  زراعی  گیاهان  ثانویه  متابولیت های  بیوتکنولوژی 

تحقیقاتی،  بخش های  از  بازدید  ضمن  بود،  کرده  سفر  اصفهان  به 

تاسیسات  بیان،  شیرین  کلکسیون  تحقیقاتی،  گلخانه  آزمایشگاه ها، 

طرح ها  پیشرفت  روند  جریان  در  نزدیک  از   ... و  فشار  تحت  آبیاری 

پورداد  دکتر  و  گلکاری  دکتر  گرفت.  قرار  اجرا  حال  در  پروژه های  و 

همچنین از سه شرکت دانش بنیان مستقر در پژوهشکده متابولیت های 

ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

طی این سلسله بازدیدها، دکتر ابراهیمی سرپرست پژوهشکده و اعضای 

هیأت علمی، محققان و کارشناسان توضیحاتی در مورد فعالیت ها و 

طرح های تحقیقاتی هر بخش ارائه دادند. 

در ادامه طی جلسه ای عمومی با حضور دکتر گلکاری و دکتر پورداد، 

ابراهیمی، رییس  از عملکرد پژوهشکده اصفهان توسط دکتر  گزارشی 

پژوهشکده ارائه و مسئوالن و کارشناسان بخش های تحقیقاتی و امور 

اداری و مالی پژوهشکده هم ضمن معرفی خود و فعالیتشان، در رابطه 

و  رییس  با  اداری  و  پرسنلی  پژوهشی،  مسائل  و  موضوعات  برخی  با 

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه گفت وگو کردند.

 در این جلسه دکتر گلکاری پس از آشنایی با فعالیت های صورت گرفته 

گرفته  اقدامات صورت  و  تالش ها  از  تقدیر  با  پژوهشکده  این  توسط 

و دستاوردهای حاصل در خصوص اولویت های پژوهشگاه درخصوص 

و  طرح ها  نتایج  که  کرد  تاکید  و  ارائه  توضیحاتی  پروژه ها  و  طرح ها 

پایلوت، طرح های  اجرای طرح های  با  بایستی  یافته  خاتمه  پروژه های 

منتقل  بهره برداران  به  فناوری  انتقال  قراردادهای  ترویجی،  تحقیقی 

شود و از پتانسیل بخش خصوصی در تجاری سازی یافته های تحقیقاتی 

از  بهینه  استفاده  بر  همچنین  ایشان  آید.  بعمل  بهره برداری  حداکثر 

منابع و توجه به منابع جدید درآمدی تاکید کردند.

در  بازبینی  به طرح های کالن  اشاره  پورداد ضمن  دکتر  بازدید  این  در 

برنامه های تحقیقاتی برای همراهی با اهداف طرح های کالن را ضروری 

بر  پرسنلی  مطالبات  و  نظرات  نقطه  استماع  با  پورداد  دکتر  دانست. 

پیگیری این درخواست ها در ظرفیت قوانین و مقررات موجود تاکید کرد.

تابستان ۱۴۰۰
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بازدید معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، روز سه شنبه 15 تیرماه 14۰۰، میزبان 

آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و  وزیر  معاون  بازرگان،  کامبیز  دکتر 

دکتر  بازرگان،  دکتر  بر  عالوه  بازید  این  در  بود.  کشاورزی  ترویج  و 

اسماعیل خانیان، رییس موسسه تحقیقات علوم دامی و دکتر فالح، رییس 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن نیز حضور داشتند.

طی این بازدید که با ارائه توضیحات دکتر رضا آزادی، رییس پژوهشکده 

پژوهشکده  پژوهشی  بخش های  مدیران  و  جانوری  بیوتکنولوژی 

و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  بود،  همراه  جانوری  بیوتکنولوژی 

سه گانه  بخش های  آزمایشگاه های  در  حضور  ضمن  کشاورزی  ترویج 

پژوهشکده در جریان توانایی ها ، ظرفیت ها و نیز کمبودهای بخش های 

پژوهشی، فعالیت های انجام شده و در حال انجام پژوهشکده، امکانات 

و تجهیزات و دستگاه های مستقر و نیز ارتباطات علمی پژوهشکده با 

دیگر موسسات پژوهشی قرار گرفت.

دکتر بازرگان ضمن استقبال از توانمندی های پژوهشکده در رفع نیازهای 

پژوهشی استانی و ملی و تاکید بر گسترش فعالیت های پژوهشی بویژه 

در زمینه کمک به تولید در بخش های کشاورزی و همراهی پژوهشکده 

و  بیوتکنولوژی  زمینه  در  سازمان  کالن  طرح های  اجرای  راستای  در 

پایان  در  کشاورزی  وزیر جهاد  معاون  را خواستار شد.  غذایی  امنیت 

در  موجود  امکانات  و  توانایی ها  از  خرسندی  ابراز  ضمن  بازدید  این 

پژوهشکده بیوتکنولوژی و قدردانی از زحمات نیروی انسانی مجموعه 

و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

با  که  نمود  امیدواری  ابراز 

محققین  تالش  و  همت 

هیات  اعضاء  و 

موجود  علمی 

اقدامات 

و  جدی 

در  موثری 

اجرای  راستای 

برنامه های کالن سازمان 

در زمینه های مختلف در این 

پژوهشکده انجام پذیرد.
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در راستای همکاری های مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با 

شرکت ملی اکتشاف برای اجرای طرح پژوهشی ژئوبوتانی برای اولین 

بار در کشور رقم خورد.

دکتر  شامل  اکتشاف  ملی  شرکت  نمایندگان  هیات  بازدید،  این  در   

میقانی رییس پژوهش، دکتر رشیدی رییس گروه ژئوشیمی، دکتر حسن 

زاده مدیر پروژه ژئوبوتانی شرکت ملی اکتشاف و دکتر علیزاده استاد 

گروه  رییس  و  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  شناسی  زمین  دانشکده 

امکانات  و  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  دانشکده،  این  ژئوشیمی 

گیاهی  ژن  ملی  بانک  همچنین  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

ایران بازدید به عمل آوردند.

پیرو فراخوان شرکت ملی اکتشاف در سال 98، برای شناسایی ظرفیت ها 

با مجموعه شرکت ملی نفت و  برای همکاری  پتانسیل های داخلی  و 

برگزاری جلسه مشترک موسسات تحقیقاتی و دانشگاه های کشور در 

از  استفاده  برای  این مجموعه  با مسئوالن  اکتشاف  ملی  محل شرکت 

ظرفیت های علمی و فنی داخلی برای کمک به مجموعه شرکت ملی 

سرپرستی  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همکاران  اکتشاف، 

دکتر بابک ناخدا رییس بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه 

از  متشکل  تحقیقاتی  منسجم  تیم  تشکیل  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

پنج  با  ژئوبوتانی  پژوهشی  طرح  ارایه  به  اقدام  مختلف  تخصص های 

تحقیقاتی  مختلف  بخش های  همکاران  همکاری  با  طرح  زیر  پروژه 

پژوهشگاه و بانک ملی ژن گیاهی ایران و پژوهشکده حفاظت خاک و 

آبخیزداری پرداختند.

مجازی  و  حضوری  متعدد  جلسات  و  سخت  ماراتن  یک  طی  از  پس 

شهید  دانشگاه  و  اکتشاف  ملی  شرکت  مجموعه  با  طرح  همکاران 

چمران اهواز، خوشبختانه سرانجام در خردادماه 14۰۰، طرح پیشنهادی 

ژئوبوتانی پژوهشگاه مورد تایید کارفرما قرار گرفت و قرارداد همکاری 

پژوهشی برای بررسی و امضا به پژوهشگاه ارسال گردید.

برای  کارفرما  نظر  مورد  مناطق  طرح،  اجرای  هماهنگی  ادامه  در 

ملی  شرکت  مسئولین  و  پیشنهاد  خوزستان  استان  در  نمونه برداری 

اکتشاف از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و امکانات بانک ملی ژن 

گیاهی ایران به عنوان یکی از همکاران این طرح بازدید به عمل آورند.

در این بازدید میهمانان ابتدا از بخش  های مختلف پژوهشی پژوهشگاه 

بیوتکنولوزی کشاورزی بازدید به عمل آورده و توضیحات الزم در هر 

بخش توسط روسای بخش های تحقیقاتی و دکتر ناخدا ارایه و محورها 

بررسی  به منظور  اکتشاف نفت  بازدید هیات منایندگان رشکت ملی 
طرح مشرتک ژئوبوتانی

تابستان ۱۴۰۰
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مورد  اکتشاف  با مجموعه  آینده  در  پتانسیل های همکاری مشترک  و 

بررسی قرار گرفت و بعد از آن میهمانان از بانک ژن ملی گیاهی ایران 

بازدید به عمل آوردند.

ایران  بانک ملی ژن گیاهی  درابتدای جلسه دکتر بهزاد سرخی رییس 

گرفتن همکاری های  نیک  فال  به  و  میهمانان  به  ضمن خوشامدگویی 

میان بخشی بین وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های 

پژوهشی کشور در جهت حل مسایل و مشکالت کشور، ابراز امیدواری 

و  بیشتر  همکاری های  انجام  برای  ای  طلیعه  همکاری  این  که  کردند 

با  رابطه  در  را  توضیحاتی  سپس  سرخی  دکتر  باشد.  آینده  در  موثر 

وظایف بانک ژن ملی گیاهی ایران و اهمیت ذخایر توارثی برای تامین 

امنیت غذایی و امنیت اقتصادی کشور و همچنین سالمت شهروندان 

ارایه نمودند. در ادامه دکتر فنایی معاون بانک ژن و دکتر قنواتی از 

همکاران پروژه گیاهشناسی طرح توضیحات الزم را در خصوص نحوه 

جمع آوری و تهیه نمونه های هرباریومی ارایه نمودند.

جلسه جمع بندی با دکتر پورداد معاون اداری و پشتیبانی و دکتر آزادی 

پژوهشگاه  در  ژئوبوتانی  طرح  همکاران  و  پژوهشگاه  فناوری  معاون 

بیوتکنولوژی تشکیل گردید که در این جلسه دکتر ناخدا گزارش مختصری 

از فعالیت های صورت گرفته از زمان ارایه فراخوان شرکت ملی اکتشاف 

شامل تشکیل تیم پژوهشی با مشارکت تخصص های مختلف، روند تهیه 

طرح و اهداف و مراحل اجرایی و پروژه های زیر طرح و روند تصویب 

آن توسط کارفرما ارایه نمودند.

شرکت  تصمیم  از  خرسندی  ابراز  ضمن  توضیحاتی  در  پورداد  دکتر 

ملی اکتشاف و تبریک به آنها برای همکاری های میان بخشی با سایر 

پاسخگویی  و  موجود  چالش های  حل  جهت  در  پژوهشی  موسسات 

قطعی  حمایت  و  کامل  آمادگی  مجموعه،  آن  تخصصی  نیازهای  به 

پژوهشگاه را از این گونه همکاری ها اعالم داشته و اظهار امیدواری کرد 

که این همکاری شروعی برای همکاری های گسترده تر در آینده باشد.

مجموعه  با  پژوهشی  قرارداد  عقد  ضرورت  بر  پورداد  دکتر  همچنین 

شرکت ملی اکتشاف برای انجام طرح با هماهنگی معاونت فناوری و 

بخش حقوقی پژوهشگاه تاکید کرد. دکتر آزادی نیز ضمن استقبال از 

چنین همکاری هایی، اظهار داشت که قرارداد پژوهشی توسط معاونت 

فناوری دریافت و در بخش حقوقی در دست بررسی بوده و انشالله تا 

پایان هفته جاری نهایی خواهد شد.  

در  را  توضیحاتی  العابدینی  زین  دکتر  و  قنواتی  دکتر  پایان جلسه  در 

نحوه  و  سایت  انتخاب  مالک های  خصوص 

های  گونه  شناسایی  برای  نمونه برداری 

شد  مقرر  و  نمودند  ارایه  گیاهی 

اکتشافی  مناطق  از  بازدید  که 

نهایی  انتخاب  برای 

برنامه ریزی  و  سایت 

نمونه برداری ها 

فاصله  در 

زمانی 

اواخر 

مرداد 

اوایل  تا 

با  شهریورماه 

همکاران  حضور 

پروژه صورت گیرد.

این  که  است  توضیح  به  الزم 

در  طرح  زیر  پروژه  پنج  با  طرح 

قالب طرح های سفارشی سازمان و 

لجستیکی  و  مالی  حمایت  با 

اکتشاف  ملی  شرکت 

شهید  دانشگاه  و 

اهواز  چمران 

در فاز اول در 

ماه   18 مدت 

با بودجه ای بالغ 

ریال  میلیارد   3/3 بر 

 3۰ معادل  ارزی  اعتبار  و 

مشاوران  مشارکت  با  یورو  هزار 

انجام خواهد رسید. در  به  بین المللی 

نظراست که نتایج بدست آمده در فاز اول 

مناطق  در  ماهه   3۰ پایلوت  یک  در  طرح،  این 

اکتشاف نفتی بکار گرفته شود.
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 نشست تخصصی بررسی پروژه های مهندسی ژنتیک بخش تحقیقات 

معاونان  و  رییس  حضور  با  پژوهشگاه  ژن  انتقال  و  بافت  کشت 

پژوهشگاه برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این جلسه 

که روز سه شنبه 15 تیرماه 14۰۰، به صورت برخط )آنالین( برگزار شد 

پس از گزارش اجمالی دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی، رییس بخش 

انتقال ژن و کشت بافت، جمعی از اعضای هیأت علمی بخش گزارشی 

از طرح های در دست اجرای خود در زمینه انتقال ژن و مهندسی ژنتیک 

ارائه دادند و در ادامه در خصوص روند تداوم پروژه های بخش بحث 

و تبادل نظر شد. پیچیدگی و روند طوالنی تر اجرای پروژه های مهندسی 

ژنتیک نسبت به سایر حوزه های بیوتکنولوژی و ضرورت حمایت ویژه 

دستاوردهای  کاربرد  موانع  رفع  برای  تالش  حوزه،  این  پژوهشگران  از 

به  توجه  اهمیت  کشور،  کشاورزان  به  کمک  در  حوزه  این  تحقیقات 

تکنیک های ویرایش ژنتیکی به عنوان یکی از زمینه های جدید مهندسی 

رفع  به  ژنتیک  مهندسی  محققان  ویژه  اهتمام  و  و حساسیت  ژنتیک 

محصوالت  کامل  ایمنی  به  نسبت  عمومی  اذهان  تنویر  و  دغدغه ها 

در  تاکید  مورد  نکات  جمله  از  ژنتیک  مهندسی 

صحبت های اعضای هیأت علمی بخش بود. دکتر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری،  صابر 

با  نشست  این  در  سخنانی  طی  هم  کشاورزی 

اشاره به این که حساسیت های اجتماعی نسبت به 

محصوالت مهندسی ژنتیک که ورود سیاستمداران 

به این حوزه را اجتناب ناپذیر می کند در تمام دنیا 

وجود دارد و کشورهای پیشرو در این زمینه مثل 

مختلف  مراحل  بر  سختگیری  نهایت  در  کانادا 

تولید این محصوالت نظارت دارند اظهار داشت: 

از مشکالت  گرهی  که  است  این  ما  هدف همه 

مهندسی  حوزه  در  کنیم.  باز  کشور  کشاورزی 

ژنتیک هم باید با درک شرایط موجود و به رسمیت شناختن حق اظهار 

نظرات و نگرانی ها  از سوی سیاستمداران و افراد غیرمتخصص با پرهیز از 

نفی و تقابل و تالش برای رفع نگرانی ها، مسیر استفاده از ظرفیت های 

مهندسی ژنتیک در جهت حل مشکالت کشاورزان را هموار کنیم.  وی 

کاهش  در  آن  گریزناپذیر  تبعات  و  اخیر  خشکسالی های  به  اشاره  با 

اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  داشت:  اظهار  کشاورزی  تولیدات  میزان 

اجتناب ناپذیر  یافته  ژنتیک  تغییر  گیاهی  محصوالت  از  استفاده  ایران 

است پس چه بهتر که به جای واردات محصوالت خارجی که اطالعی از 

ماهیت آنها نداریم از دانش متخصصان ایرانی در تولید این محصوالت 

تداوم  بر ضرورت  تاکید  با  پایان  در  گلکاری  کنیم.  استفاده  داخل  در 

فعالیت های باارزشی که در این حوزه در پژوهشگاه انجام شده و تالش 

از آنها در رفع مشکالت کشاورزی کشور اظهار داشت:  برای استفاده 

رویکرد ما در این حوزه تبدیل ناآگاهی به آگاهی هوشمند و آشنا کردن 

سیاستمداران با اهمیت دستیابی به این تخصص ها در داخل و ضرورت 

بها دادن به محققان این حوزه است تا در نهایت بتوانیم از نتایج این 

تحقیقات در مزرعه استفاده کنیم.

کشت  تحقیقات  بخش  پروژه های  بررسی  تخصصی  نشست 
بافت و انتقال ژن برگزار شد

سلسله نشست های تخصصی، پژوهشی و فناوری

تابستان ۱۴۰۰
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نشست بررسی برنامه های آتی مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

برگزاری نخستین جلسه واحد فناوری پژوهشگاه

نشست بررسی برنامه های آتی مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی و زمینه 

های همکاری و حمایت پارک علم و فناوری گیالن از مرکز برگزار شد.

این  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

نشست مجازی که روز سه شنبه 22 تیرماه 14۰۰، با حضور دکتر صابر 

گلکاری، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر علی باستی، رییس 

پارک علم و فناوری گیالن، دکتر سعید پورداد معاون اداری و پشتیبانی 

پژوهشگاه، دکتر پژمان آزادی، قائم مقام پژوهشگاه در امور فناوری، دکتر 

رضا آزادی، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور، 

دکتر سید علی نورحسینی رییس مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور 

و خانم مهندس بهاره پورمرادی مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری گیالن 

برگزار شد، مقرر شد یک تغییر رویکرد جدید از سمت مرکز رشد به سمت 

ایجاد مرکز نوآوری و شتاب دهنده در پژوهشگاه بیوتکنولوژی صورت 

گیرد که مورد توافق پارک نیز قرار گرفت.

با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  واحد  جلسه  نخستین 

و  فناوری  امور  مقام  قائم  پژوهشی،  معاون  پژوهشگاه،  رئیس  حضور 

روسای مناطق و بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ابتدای 

جلسه دکتر صابر گلکاری، رییس پژوهشگاه با تاکید بر جایگاه و اهمیت 

انتقال فناوری اظهار داشت: ماحصل کار پژوهشگران بخش های مختلف، 

زمانی اثربخش است که نتایج تحقیقات انجام شده به دست بهره برداران 

پژوهشگاه،  تحقیقاتی  فعالیت های  غایی  هدف  و  برسد 

اثربخشی در زمینه تولید و امنیت غذایی است. در این جلسه 

همچنین بر ضرورت هماهنگی مجریان طرح ها و بخش های 

تحقیقاتی با واحد فناوری در جریان مذاکرات انتقال فناوری 

و اهمیت همکاری مجریان طرح های منتهی به دانش فنی با 

واحد فناوری و ارائه اطالعات مورد نیاز به این واحد به منظور 

انتخاب قالب قرارداد مناسب و تدوین پیش نویس  قراردادهای 

انتقال فناوری تاکید شد.

موضوع تشکیل شرکت توسط پژوهشگاه با هدف کاربردی 

پژوهشی  یافته های  تجاری سازی  و  توانمندی ها  سازی 

که  بود  در جلسه  بررسی  مورد  مباحث  دیگر  از  پژوهشگاه 

در این راستا، مدل های موجود و چالش های پیش رو در مسیر تاسیس 

بررسی  قرار گرفت.  تبادل نظر  و  پژوهشگاه مورد بحث  شرکت توسط 

دستورالعمل داخلی نحوه تسهیم منافع حاصل از تجاری سازی طرح ها / 

پروژه های تحقیقاتی از دیگر موضوعات جلسه واحد فناوری بود که در 

این ارتباط، با توجه به انقضای مدت اعتبار دستورالعمل مذکور، نظرات 

حاضران به منظور انجام اصالحات پیشنهادی در متن دستورالعمل پیش 

از طرح مجدد آن در هیأت امنای پژوهشگاه، اخذ شد.
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نخستین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

ژنتیکــی  منابــع  ملــی  جشــنواره  نخســتین  در 

ــا  ــان ب ــه همزم ــی ک ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

تنــوع  جهانــی  روز  بزرگداشــت  آییــن 

از  از جمعــی  برگــزار شــد  زیســتی 

پیشکســوتان و برگزیــدگان حــوزه 

کشــاورزی  ژنتیــک  منابــع 

و منابــع طبیعــی کشــور 

تجلیــل شــد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، 

مردادمـاه  روز سه شـنبه 19  مراسـم  ایـن 

14۰۰، بـه همـت سـازمان تحقیقـات، آمـوزش 

همـکاری  بـا  و  کشـاورزی  ترویـج  و 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی 

و برخـی دیگـر از سـازمان  های 

علمـی  مراکـز  و  اجرایـی 

صـورت  بـه  تحقیقاتـی 

برگـزار شـد. آنالیـن 

معاون  بازرگان،  دکتر 

رییس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر 

آموزش  تحقیقات،  سازمان 

کشاورزی  ترویج  و 

طی سخنانی در 

این مراسم 

تاکید  با 

بر 

اهمیت 

توسعه 

نقش  به  پایدار 

در  تحقیقات  و  کرد  اشاره  توسعه  پایداری  در  کاربردی  پژوهش های 

با  کرد. وی  عنوان  پژوهش ها  این  مهمترین  از  را  ژنتیکی  منابع  حوزه 

بیان این که حوزه منابع ژنتیکی در کشور با مظلومیتی تاریخی مواجه 

است اظهار داشت: بی توجهی به مقوله توسعه پایدار باعث شده که 

امروز در پایداری تامین آب و سالمت مردم با مشکل مواجه باشیم و 

عالئمی دیده می شود که در پایداری امنیت غذایی هم با مشکل مواجه 

خواهیم شد که با توجه به پژوهش های کاربردی در حوزه منابع ژنتیکی 

و منابع طبیعی می توان با این مساله مقابله کرد.

زنــد، مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی و مرجــع  اســکندر  دکتــر 

ــه تشــریح اهــداف  ــی زیســتی هــم در ســخنرانی خــود ب ــی ایمن مل

تنــوع  ملــی  مرجــع  فعالیت هــای  و  زیســتی  تنــوع  کنوانســیون 

پرداخــت.  زیســتی 

ــر شــهاب منظــری، رییــس بخــش رده بنــدی حشــرات  در ادامــه، دکت

ــد  ــای جدی ــه ه ــوص آرای ــکی در خص ــاه پزش ــات گی ــه تحقیق موسس

حشــرات معرفی شــده از ایــران و دکتــر گــودرز نجفیــان رییــس 

موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر در خصــوص وضعیــت 

منابــع ژنتیکــی کشــاورزی توضیحاتــی ارائــه دادنــد. در پایــان مراســم 

ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــع ژنتیک ــی مناب ــنواره مل ــدگان جش از برگزی

طبیعــی در محورهــای شناســایی و ثبــت منابــع ژنتیکــی،  حفاظــت از 

ــع  ــرداری از مناب ــتگاه ها، بهره ب ــیون ها و زیس ــی، کلکس ــع ژنتیک مناب

ــر شــد. ــپ تقدی ژنتیکــی، مستندســازی و انتشــارات و ویدئوکلی

ــع  ــه مناب ــوتان عرص ــن از پیشکس ــار ت ــن چه ــش همچنی ــن بخ در ای

ژنتیکــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی شــامل شــادروان دکتــر منصــور 

عطائــی، بنیانگــذار حفاظــت از منابــع ژنتیکــی در ایــران، دکتــر پرویــز 

ــژاد،  ــا جم ن ــر زیب ــران، دکت ــک ژن گیاهــی ای ــذار بان ــی، بنیانگ وجدان

ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــاه شناس ــات گی ــش تحقیق ــابق بخ ــس س ریی

ــس  ــاور ریی ــت، مش ــد فرح ــر محم ــور و دکت ــع کش ــا و مرات جنگل ه

ــل شــدند. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تجلی

تابستان ۱۴۰۰
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بیوتکنولوژی  ملی  کنگره  دوازدهمین  و  بین المللی  همایش  چهارمین 

ایران به همت انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران و با همکاری 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه یزد و انجمن های علمی و 

موسسات پژوهشی این حوزه از سی و یک مردادماه تا دوم شهریورماه 

14۰۰ به صورت آنالین )برخط( برگزار شد.در این دوره همایش که با 

اساتید، محققان و دانشجویان  از  نفر  از دو هزار و 9۰۰  حضور بیش 

قالب  در  علمی  مقاله   6۰۰ بر  بالغ  شد،  برگزار  کشور  بیوتکنولوژی 

سخنرانی و پوستر ارائه شدند. اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی نیز به روال دوره های قبلی این همایش، مشارکت 

گسترده ای در مراحل مختلف برگزاری همایش داشتند. 

ملی  کنگره  دوازدهمین  و  بین المللی  همایش  چهارمین  علمی  دبیر 

پژوهشگاه  استاد  قره یاضی،  بهزاد  دکتر  مرحوم  ایران،  بیوتکنولوژی 

بیوتکنولوژی کشاورزی بود که متاسفانه در نیمه خرداد ماه 14۰۰، در 

پی ابتال به بیماری کرونا دیده بر جهان فروبست.

 در پایان این همایش دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی، دکتر شهره 

آریایی نژاد و دکتر مطهره محسن پور از اعضای هیات علمی پژوهشگاه 

همایش  برتر  مقاالت  ارائه دهندگان  جمع  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

معرفی و تقدیر شدند.

لوح  اعطای  و  قره یاضی  دکتر  زنده یاد  بزرگداشت  ویژه  مراسم  اجرای 

اساتید  سخنرانی  استاد،  خانواده  به  ایران  بیوتکنولوژی  انجمن  تقدیر 

برجسته داخلی و خارجی، برپایی نشست های تخصصی جنبی و معرفی 

توسعه  بر  تاثیرگذار  چهره  عنوان  به  توالئی  محمود  دکتر  از  تجلیل  و 

بیوتکنولوژی کشور و مهندس صادق شجاعی به عنوان دانشور جوان 

برگزیده بیوتکنولوژی کشور از دیگر برنامه های این همایش بود. 

همایش بین المللی و کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران، 

تولیدکنندگان  و  پژوهشگران  آشنایی  منظور  به  بار  یک  سال  دو  هر 

داخلی با جدیدترین دستاوردهای زیست فناوری ایران و جهان برگزار 

می شود. این دوره از همایش به منظور تاکید بر اهمیت زیست فناوری 

در حوزه امنیت غذایی و تبیین این مهم با شعار »سده 14۰۰: زیست 

فناوری برای امنیت غذایی و سالمت« برگزار  شد.

برگزاری چهارمین هامیش بین املللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی 
ایران با مشارکت پررنگ محققین پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

از همکاران، دانشجویان و محققین حوزه بیوتکنولوژی درخواست می شود تا مطالب علمی خود را 

در قالب خبر به پست الکترونیک: newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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با تدریس  انتقال آن  وبینار آموزشی " فرایندهای تجاری سازی فناوری و 
عضو هیات علمی پژوهشگاه برگزار شد

دوره آموزشی " فرآیندهای تجاری سازی فناوری و انتقال آن" ویژه 

اعضای هیات علمی، محققین، مدیران و کارشناسان مراکز رشد 

سلسله  از  سازی  تجاری  و  پژوهشی  امور  کارشناسان  نوآوری،  و 

دوره های آموزشی مدیریت فناوری در بخش کشاورزی از سوی 

دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(، به صورت وبیناری برگزار شد.

نیازهای  و  عنوان چالش ها  با  اول  بخش  در  آموزشی  دوره  این   

عضو  صفرنژاد  محمدرضا  دکتر  توسط  کشاورزی  بخش  فناورانه 

هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و معاون دفتر 

با عنوان فرآیندهای تجاری سازی فناوری  امور فناوری در بخش دوم 

پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو  جوزانی  صالحی  غالمرضا  دکتر  توسط 

بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، 

انتقال  روش های  عنوان  با  سوم  بخش  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 

برنامه ریزی  گروه  رییس  رضایی  الهام  مهندس  خانم  توسط  فناوری 

فناوری،  تجاری سازی  بسترهای  عنوان  با  چهارم  بخش  در  و  فناوری 

توسط دکتر غالمرضا صالحی جوزانی ارائه شد.

انتقال  تبیین و ترویج مبانی فرهنگی تجاری سازی، توسعه فناوری و   

نوآوری های حاصل از پیشرفت های علمی از طریق فعالیت های تحقیق 

در  تجاری  بنگاه های  به  پژوهشی  و  تحقیقاتی  مراکز  در  توسعه ای  و 

سازمان و واحد های تابعه از جمله اهداف این دوره آموزشی بود.

دکتر صالحی جوزانی عضو پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مدیرکل دفتر 

امور فناوری سازمان در بخشی از سخنان خود ضمن ارائه مطلبی پیرامون 

تجاری سازی و فرآیندها، توجه به تجاری سازی را برای رسیدن به اهداف 

سازمان  با تکیه بر رسالتی که برای دفتر تعیین شده است مهم دانست.

وی افزود: استفاده از توان اعضای هیأت علمی، محققان، پژوهشگران 

و کارشناسان در موسسات و مراکز تحقیقاتی به منظور اجرای راهبرد 

تحقیق برای توسعه، تکمیل زنجیره تحقیقات کاربردی فناوری محور در 

دستور کار این دفتر است. 

تجاری سازی  توسعه  و  تقویت  که  مطلب  این  بیان  با  صالحی  دکتر 

فناوری های سازمان از دیگر اهداف مهم این دفتر است خاطر نشان 

و  نوآوری  مراکز  تعداد  افزایش  باز،  نوآوری  ترویج  و  توسعه  ساخت: 

مراکز رشد واحدهای فناور و افزایش همکاری ها با بخش خصوصی برای 

تجاری سازی دستاوردها را بطور جدی دنبال خواهیم کرد.

 در بخش دیگر این وبینار چالش های بخش کشاورزی در حوزه فناوری، 

فرآیند  پژوهشی،  بخش  در  تحقیقات  دستاوردهای  انواع  با  آشنایی 

تجاری سازی  فناوری،  انتقال  روش های  کشاورزی،  فناوری  مدیریت 

تحقیقات، رویکرد تجاری سازی، زنجیره ارزش در تجاری سازی دستاوردهای 

تحقیقاتی، وضعیت تجاری سازی فناوری های سازمان تات، نظام نوآوری 

راه اندازی  پیگیری  گزارش  و  توسعه  برای  تحقیق  راهبرد  در  فناوری  و 

قراردادهای  اهمیت  کشاورزی،  بخش  در  فناوری  توسعه  پایلوت های 

انتقال فناوری از دیدگاه حقوقی و علمی و فنی مورد بررسی قرار گرفت.

بویژه  و  امنا  هیات  مصوبات  در  فناوری  انتقال  ضوابط  همچنین 

دستورالعمل واگذاری فناوری با تاکید  بر بهره مندی اعضاء هیات علمی 

از »شیوه نامه فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت« به عنوان ابزاری 

موثر در انتفال فناوری به بخش خصوصی، وضعیت شرکت های دانش 

و  واحدها  افزایش  در جهت  اقدامات  و  بخش کشاورزی کشور  بنیان 

تجاری سازی  پلتفرم های  توسعه ای  اقدامات  گزارش  فناور،  هسته های 

فناوری های کشاورزی مثل مراکز رشد، مراکز نوآوری، پهنه های فناوری  

از دیگر موضوعات مورد  و پارک علم وفناوری کشاورزی در سازمان، 

وبینار  این  در  فراگیر  بود. شایان ذکر است 2۰3  وبینار  این  در  بحث 

حضور یافتند و پیرامون موضوعات ارائه شده توسط مدرسان به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.
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عضــو هیات علمی پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی 

بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیت هــای عظیــم اشــتغالزایی و 

درآمدزایــی در حوزه هــای مختلــف کشــت بافــت و بــه 

نــژادی گیاهــی تاکیــد کــرد در صــورت توســعه متــوازن 

ایــن حوزه هــا و تنــوع بخشــی بــه محصــوالت و روش 

هــای مــورد اســتفاده می تــوان زمینــه اشــتغال پایــدار 

ــف کشــاورزی  ــل رشــته های مختل صدهــا فارغ التحصی

و زیســت فنــاوری و صرفه جویــی عظیــم ارزی در 

کشــور را فراهــم کــرد.  

 بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

کشـاورزی، دکتـر پژمـان آزادی کـه در دومیـن دوره از 

سلسـله وبینارهـای تخصصـی کارآفرینـی و فرصت های 

زیسـت  زیست شناسـی،  حوزه هـای  در  شـغلی  ویـژه 

پزشـکی و کشـاورزی در خصـوص ظرفیت هـای تجـاری 

سـخن  بافـت  کشـت  حـوزه  در  کارآفرینـی  و  سـازی 

بافـت  کشـت  حـوزه  در  کـرد:  خاطرنشـان  می گفـت، 

زمینه هـای متنوعـی بـرای تولیـد، اشـتغال و درآمدزایی 

وجـود دارد مثـل تولیـد ارقـام جدیـد بـذور مصنوعـی 

هاپلوئیـدی،  و  ریزازدیـادی  ویروس  سـازی،  از  عـاری 

ریزازدیـادی و تکثیـر انبوه نهال و تولیـد متابولیت های 

ثانویـه دارویـی کـه متاسـفانه تنهـا بخـش کوچکـی از 

ریزازدیـادی  زمینـه  در  موجـود  بالقـوه  ظرفیت هـای 

موجـود  زمینه هـای  سـایر  بـه  نسـبت  و  شـده  فعـال 

غفلـت شـده اسـت.

وی با اشـاره به تجاری سـازی محصوالت و خدمات متنوع بیوتکنولوژی 

و  غذایـی  کشـاورزی،  صنعتـی،  دارویـی،  مختلـف  حوزه هـای  در 

بیوانفورماتیـک اظهـار داشـت: زیسـت فناوری کشـاورزی بـا این که در 

سـطح جهانـی همپـا بـا حوزه های دیگر  رشـد داشـته ولی در کشـور ما 

فاصلـه زیـادی  بیـن ایـن بخـش و زمینه هـای دارویـی و صنعتـی وجود 

دارد و این در حالی اسـت که در تولید بسـیاری از مهمترین محصوالت 

باغـی در رتبه هـای اول تـا دهـم دنیـا هسـتیم و انتظـار مـی رود که در 

حـوزه بیوتکنولـوژی کشـاورزی هـم موقعیـت ویژه ای داشـته باشـیم.

بـه قدمـت 5۰ سـاله تکنیک هـای تجـاری  بـا اشـاره  ادامـه  آزادی در 

کشـت بافـت  و روش هـا و کاربردهـای متنـوع کشـت بافـت اظهـار 

داشـت: براسـاس آخریـن آمارهـای موجـود، حـدود 4۰ شـرکت دانـش 

بنیـان در حـوزه ریزازدیادی در کشـور فعالیت دارند که پتانسـیل بالقوه 

اشـتغال  زایی و درآمدزایـی ایـن بخـش، چندیـن برابـر میـزان موجـود 

عضو هیات علمی پژوهشگاه عنوان کرد: ظرفیت های عظیم اشتغال  زایی 
و درآمدزایی در حوزه کشت بافت و به نژادی گیاهی
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اسـت. از طـرف دیگـر در حوزه هـای مهـم و درآمـدزای دیگـر کشـت 

بافـت مثـل تولیـد ارقـام و بـذر هیبریـد و متابولیت هـای ثانویه اساسـا 

شـرکت فعالـی وجـود نـدارد.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی خاطرنشـان 

کـرد: در مدیریـت تولیـد تجـاری محصـوالت کشـت بافـت، مدیریـت 

زمـان تحویـل گیـاه، اصالـت گیـاه و قیمت رقابتـی  از اهمیـت ویژه  ای 

برخـوردار اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه 6۰ تا 8۰ درصـد هزینه های 

تولیـد مربـوط بـه نیـروی انسـانی اسـت کـه ضـرورت توجه بـه تربیت 

نیـروی انسـانی متخصـص در این بخش را نشـان می دهد، در این راسـتا 

در شـتابدهنده کشـت بافـت، بحـث مهارت آمـوزی در حـوزه تجـاری 

کشـت بافـت را در دسـتور کار داریـم.  

 دکتـر آزادی قائـم مقام در امور فناوری پژوهشـگاه در ادامه سـخنرانی 

خـود بـا اشـاره بـه دشـواری ها و مشـکالت متعدد کشـت بافـت تجاری 

در کشـور از قبیـل مسـأله تامیـن سـرمایه اولیـه و دسـتیابی بـه پروتکل 

تکثیـر، کیفیـت پاییـن تولیـد، تامیـن منبع اولیـه گیـاه، واردات بی رویه 

و عـدم اطمینـان بـه شـرکت های داخلـی بـه دلیـل عملکـرد نامناسـب 

برخـی شـرکت ها اظهـار داشـت: رفـع این مشـکالت مسـتلزم بهره مندی 

تنـوع  و  کیفیـت  افزایـش  توسـعه،  و  تحقیـق  مناسـب   از واحدهـای 

بخشـی بـه تولیـدات، انتقـال فنـاوری و بازاریابی مناسـب اسـت.

آزادی همچنیـن بـا اشـاره به ظرفیت هـای باالی موجـود در زمینه تولید 

بـذور هیبریـد و پیش بینـی بـازار 35 میلیـارد دالری آن در سـال 2۰26 

گفـت: در حـال حاضـر 72 درصـد فضـای گلخانه هـای کشـور به کشـت 

سـبزی و صیفـی اختصـاص دارد و در عیـن حـال حـدود 98 درصد بذور 

هیبریـد سـبزی و صیفی جات کشـور وارداتی اسـت؛  لـذا فرصت خوبی 

بـرای فعالیـت در زمینـه تولیـد بـذور سـبزی و صیفـی در کشـور وجود 

دارد. 

وی بـا بیـان اینکـه فرصت هـا و ظرفیت هـای عظیـم دیگـری هـم در 

حوزه هایـی مثـل کشـت درون شیشـه ای گیاهـان دارویـی، بـه نـژادی 

درون شیشـه ای و تولید متابولیت های ثانویه وجود دارد  اظهار داشـت: 

شـرکت های خصوصـی مثل شـتابدهنده ژاتـاک )Zhatac( آمادگی دارند 

از ایده هـا و طرح هـای مختلـف تجـاری در حوزه هـای مختلـف کشـت 

بافـت حمایـت کـرده و با در اختیـار قرار دادن تجربیـات  خود و جلب 

سـرمایه گذاران بـه شـرکت های نوپـا در ایـن حـوزه کمـک کند. 

معاونـت  حمایـت  بـه  نسـبت  امیـدواری  ابـراز  بـا  پایـان  در  آزادی   

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی از 

فعالیت هـای شـتابدهنده از اعـالم فراخـوان رسـمی ایـن مجموعـه در 

آینـده نزدیـک خبـر داد.

در ایـن وبینـار که روز سـه شـنبه، 13مردادماه 14۰۰، برگزار شـد، عالوه 

بـر دکتـر آزادی، دکتـر امیرعلـی حمیدیـه، دبیـر سـتاد توسـعه علـوم و 

فناوری هـای سـلول های بنیـادی و دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توسـعه 

اکوسیسـتم صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی هم در خصـوص فرصت های 

کارآفرینـی موجود در حوزه سـلول های بنیـادی و نقش صندوق نوآوری 

و شـکوفایی در توسـعه زیسـت بوم کارآفرینی سـخنرانی کردند. 

اتحادیـه  نماینـده  رفعتـی،  مهیـار  مهنـدس  وبینـار،  ایـن  ابتـدای  در 

انجمن هـای علـوم کشـاورزی کشـور و دبیر اجرایـی سلسـله وبینارهای 

حوزه هـای  در  شـغلی  ویـژه  فرصتهـای  و  کارآفرینـی  تخصصـی 

علـوم  و  پزشـکی  زیسـت  زیست شناسـی، 

بـه  اشـاره  بـا  سـخنانی  در  هـم  کشـاورزی 

اسـتقبال بـاالی دانشـجویان و فارغ التحصیـالن 

جـوان از  ایـن دوره  کـه به همـت اتحادیه و با 

همـکاری سـتاد ویژه توسـعه زیسـت فناوری و 

صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی برگـزار می شـود، 

یـاد و خاطـره زنده یـاد دکتـر بهـزاد قره یاضـی، 

اسـتاد فقید پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

و پـدر بیوتکنولـوژی کشـاورزی کشـور را کـه 

نقـش ویـژه ای در راه انـدازی و تـداوم برگـزاری 

ایـن دوره هـا داشـته گرامـی داشـت.

تابستان ۱۴۰۰
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کارگاه  آموزشی »بیوانفورماتیک و کاربرد در زیست شناسی« برگزار شد

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

خواهشـمند	اسـت	درصـورت	تمایـل	بـه	دریافـت	خبرنامـه	پژوهشـگاه	بیوتکنولـوژی	کشـاورزی،	مشـخصات	خـود	را	مطابق	بـا	این	فرم

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.

زیست  در  آن  کاربرد  و  »بیوانفورماتیک  آموزشی  کارگاه  

هیات  عضو  سخنرانی  با   ،14۰۰ شهریورماه   8 شناسی« 

علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

مدرسان کارگاه آموزشی آنالین »بیوانفورماتیک و کاربرد در 

زیست شناسی«، دکتر زهراسادات شبر، عضو هیات علمی 

پژوهشگاه  سیستم های  زیست شناسی  پژوهشی  گروه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر نازنین امیربختیار، پژوهشگر 

تهیه  و  اصالح  تحقیقات  موسسه  ژنتیک  تحقیقات  بخش 

نهال و بذر، بودند.

رویکرد تلفیقی در علوم زیستی، مقدمه ای بر بیوانفورماتیک 

و زیست شناسی سامانه ای، بازیابی اطالعات از پایگاه های 

تعیین  نحوه  و  هستی شناسی  مفهوم  زیستی،  داده های 

نقش ژن ها و طراحی پرایمر از جمله محورهای این کارگاه 

»بیوانفورماتیک  آموزشی  کارگاه  بودند.  آموزشی یک روزه 

و کاربرد در زیست شناسی« از کارگاه های جنبی هفتمین 

 11 و   1۰ که  بود  ایران  گیاهی  فیزیولوژی  ملی  کنفرانس 

شهریورماه 14۰۰، به همت انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران 

و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.
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فناوری کشت ریشه های مویین در تولید متابولیت های ثانویه طی یک 
کارگاه آموزشی مورد بحث قرار گرفت

تولیــد  در  موییــن  ریشــه های  کشــت  فنــاوری  آموزشــی  دوره 

متابولیت هــای ثانویــه روز سه شــنبه مــورخ 9 شــهریورماه 14۰۰، 

در پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه مرکــزی کشــور 

)متابولیت هــای ثانویــه( واقــع در اصفهــان بصــورت وبینــاری برگــزار 

شــد.

در ایــن کارگاه آموزشــی دو نفــراز اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه مرکــزی کشــور )متابولیت هــای 

ثانویــه( در ســخنرانی های علمــی خــود بــه تشــریح تکنولــوژی تولیــد 

ریشــه های موییــن گیاهــان دارویــی و تولیــد آنهــا در بیورآکتــور 

ــد.  پرداختن

طــی ایــن کارگاه آموزشــی ابتــدا دکتــر مرتضــی ابراهیمــی عضــو 

هیــات علمــی و رییــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی منطقــه 

مرکــزی کشــور بــه اهمیــت و ضــرورت تولیــد متابولیت هــای ثانویــه 

در محیط هــای کنترل  شــده پرداختــه و در ادامــه روش هــای مختلفــی 

ــان  ــه گیاه ــلول و ریش ــت س ــی و کش ــای طبقات ــت ه ــه کش از جمل

دارویــی در انــواع مختلــف بیورآکتورهــا مــورد تشــریح قــرار گرفــت.

در ادامــه دکتــر احمــد ســبحانی دانشــجوی پســادکترای پژوهشــکده 

ــن، مراحــل  ــا و مویی ــد ریشــه های نابج ــوژی تولی ــه بررســی فیزیول ب

تولیــد الین هــای ریشــه و عوامــل درونــی و بیرونــی موثــر بــر تولیــد 

ــا پرداخــت.  ــه آنه ریشــه ها و مقــدار متابولیــت ثانوی

در انتهــا عــالوه بــر معرفــی شــرکت های موفــق در ایــن زمینــه، نتایــج 

ــوژی کشــاورزی  ــه در پژوهشــکده بیوتکنول دو پژوهــش انجــام گرفت

اصفهــان بــه ســمع و نظــر حاضریــن در جلســه رســید.

تابستان ۱۴۰۰
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بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  سخنرانی های  مجموعه  راستای  در 

کشاورزی، شبکه ژنتیکی کنترل کننده ترایکم ها و ریشه های مویین در 

گیاهان یک ساله و چندساله تشریح شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر مونا 

ماپار در این سخنرانی که روز یکشنبه ششم تیرماه 14۰۰، به صورت 

برخط برگزار شد، بخشی از یافته های رساله دکتری خود در دانشگاه 

کلن و موسسه تحقیقات مکس پالنک آلمان را ارائه کرد.

 وی در مطالعه چگونگی تکامل شبکه ژنتیکی کنترل کننده  ترایکم ها و 

ریشه های مویین، گیاه مدل ژنتیکی چند ساله به نام Arabis alpina را 

 ،Arabidopsis thaliana مطالعه و با گیاه مدل ژنتیکی یکساله به نام

در  ژنتیکی دخیل  مکانیسم های  مطالعه،  این  در  است.  کرده  مقایسه 

رشد و نمو ترایکم ها و ریشه های مویین طی تکامل و همچنین روابط 

ژنتیکی پیچیده بین ژن ها مورد بررسی قرار گرفته است.

 Martin به گفته ماپار تحقیقات رساله دکتری وی که زیرنظر پروفسور

رشد  الگوی  در  دخیل  ژنتیک  که  داده  نشان  انجام شده   Hülskamp

ترایکم ها و ریشه های مویین طی تکامل، تغییرات تنظیمی قابل توجهی 

است.   شده  ای  مشاهده  قابل  فنوتیپی  تغییرات  باعث  که  کرده  پیدا 

دو  این  رویش  الگوی  در  دخیل  ژن های  بین  پیچیده  روابط  ارزیابی 

صفت هم حاکی از آن است که میزان بیان ژن ها تاثیر قابل توجهی بر 

تنظیمات ژنتیکی مربوط به آنها دارد.

ابراز امیدواری نسبت  با  پژوهشگر پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

به این که با توجه به نقش بنیادی ریشه در ایجاد مقاومت به خشکی 

تحقیقات وی در شناخت بیشتر ریشه در پروژه مهندسی ریشه برنج 

برای تحمل به خشکی که در پژوهشگاه بیوتکنولوی کشاورزی در حال 

اجراست موثر باشد، اظهار داشت:

بسیار  ایرانی  محققان  برای  می تواند  پایه ای  تحقیقات  چنین  انجام   

علم  کاربرد  چگونگی  از  دقیق تری  و  تر  وسیع  نگاه  و  بوده  آموزنده 

ژنتیک در تحقیقات کاربردی مورد نیاز کشور به دست دهد.

سلسله سخرنانی های علمی تابستانه در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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سخرنانی علمی با موضوع فرموالسیون آنزیم های هیدروالزی برای استفاده 
در صنعت شوینده و کشاورزی برگزار شد

 سخنرانی علمی با عنوان »فرموالسیون آنزیم های هیدروالزی به منظور 

استفاده در صنعت« در قالب وبینار برگزار شد.

در این سخنرانی علمی که روز یکشنبه 2۰ تیرماه 14۰۰، توسط دکتر 

در  شد  ارائه  پژوهشگاه  دکتری  پسا  دوره  دانشجوی  دشتستانی  فریبا 

خصوص فرموالسیون دو آنزیم هیدروالزی زایالناز و پروتئاز تولیدشده 

در بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه توضیحاتی داده شد. 

دکتر دشتستانی در این سخنرانی خاطرنشان کرد: طی پروژه ای که در 

بخش نانوتکنولوژی در حال اجرا می باشد برای دو نوع آنزیم هیدروالزی 

زایالناز و پروتئاز با توجه به نوع کاربردشان به ترتیب در حوزه خوراک 

و  مؤثر  فرموالسیون  آزمایشگاهی،  مقیاس  در  شوینده  حوزه  و  طیور 

پایدار ارائه شده است.

دکتر دشتستانی تصریح کرد: از آنجایی که بدن پرندگان قادر به تولید 

نیاز  نبوده و  فیبر موجود در خوراک  برای شکستن کامل  آنزیم کافی 

تولید  با  دارند،  مصرفی  خوراک  طریق  از  آنزیم ها  برخی  مصرف  به 

آنزیم هیدروالزی زایالناز ضمن کاهش هزینه خوراک به بهبود شرایط 

فیزیولوژیکی پرنده و حفظ محیط زیست کمک می شود. 

به  آنزیم ها  که  این  برای  کرد:  اضافه  وی 

در صنعت  استفاده  برای  کاملشان  پتانسیل 

خوراک برسند، باید از تغییرات دما، رطوبت 

گوارش  دستگاه  محیطی  شرایط  و  نور  و 

حضور  در  پایین  )اسیدیته  تغییرات  نظیر 

این  در  باشد.  پایدار  گوارشی(  آنزیم های 

زیست سازگار  نانومواد  از  استفاده  با  طرح 

آنزیم ها  قرارگیری  برای  مناسب  بستری 

فراهم شده است.

منظور  به  که  این  بیان  با  دشتستانی  دکتر 

مکمل  عنوان  به  آنزیم  این  رهایش  کنترل 

خوراک طیور در دستگاه گوارش و محافظت 

در برابر آنزیم های گوارشی، آنزیم زایالناز به 

صورت انکپسوله تهیه شده تصریح کرد: تمامی ترکیبات استفاده شده 

برای این فرموالسیون زیست سازگار بوده و تاییدیه سازمان غذا و دارو 

را برای استفاده در خوراک طیور را دارا می باشد.

وی در توضیـح فرموالسـیون آنزیـم پروتئـاز نیـز کـه در پـودر شـوینده 

اسـتفاده می شـود گفـت: آنزیم هـا به دلیـل تاثیری که در بهبـود کارایی 

کاهـش  و  زمـان شستشـو  کـردن  کوتـاه  مـواد شـوینده،  تمیزکنندگـی 

مصـرف انـرژی و آب، ایجـاد پسـاب های سـازگار بـا محیـط زیسـت و 

مراقبـت از پارچـه دارنـد، مدت هاسـت کـه مـورد توجـه صنعـت مـواد 

شـوینده قـرار گرفته انـد.

 عمر کوتاه، پایداری کم، غیرفعال سازی آنزیم به دالیل آزاد شدن پراکسید 

خودبخودی  تجزیه  رطوبت،  سفیدکننده،  شیمیایی  مواد  از  هیدروژن 

محدودیت های  از  شستشو  حین  در  باال   pH و  آنزیم   )autolysis(

رو  این  از  است؛  ترکیبات شوینده  در  پروتئاز  آنزیم  از  استفاده  اصلی 

هدف اصلی از این پروژه، بخش نهایی تهیه آنزیم ها یعنی فرموالسیون 

آنزیم های تولیدشده به منظور عرضه به صنعت است.

تابستان ۱۴۰۰
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در ادامه سلسله سخنرانی های علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

روز یکشنبه 1۰ مرداد 14۰۰، سخنرانی با عنوان »اثر تنش های غیرزنده 

در بیوسنتز آلکالوییدها« در قالب وبینار برگزار شد. در این سخنرانی 

دالیل  در خصوص  ارائه شد  باللمی  یحیی زاده  مهدی  دکتر  توسط  که 

تغییرات سنتز آلکالوئیدها در شرایط استرس های غیر زنده توضیحاتی 

ارائه شد. دکتر یحیی زاده باللمی، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات 

جنگل ها و مراتع کشور، تحصیالت کارشناسی را در دانشگاه آزاد چالوس 

در رشته تولیدات گیاهی و دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تربیت 

پایان رسانده  به  امیدبیگی  استاد فقید دکتر رضا  مدرس تحت نظارت 

دانشگاه  در   92 سال  از  اعزام  بورسیه  ورودی  امتحان  در  قبولی  با  و 

و  خشکی  )تنش  محیطی  تنش های  بررسی  بر  تمرکز  با  برانشوایگ 

آلکالوئیدی شروع به تحصیل کرده و در  بیوسنتز ترکیبات  شوری( در 

سال 96 از تز دکتری خود با درجه خیلی خوب دفاع کرده است. وی 

در دوره تحصیالت دکتری خود در آلمان با اعزام به کشور ژاپن، بخشی 

از کار عملی رساله خود شامل مراحل شناسایی ژن های بیوسنتزکننده 

دکتر  است.  داده  انجام  کیوتو  دانشگاه  در  را  نظر  مد  آلکالوئیدی 

در  مدتی  ایران  به  بازگشت  و  فارغ التحیلی  از  بعد  باللمی  یحیی زاده 

شرکت تماد )تولید مواد اولیه دارو پخش( به عنوان مشاور مشغول به 

استخراج  نرخ  بررسی سودمندی  زمینه  در  را  تحقیقات خود  کار شده 

آلکالوئیدها از شیره تریاک و بررسی مقادیر آلکالوئید تبائین موجود در 

گیاه شقایق ایرانی مناطق مختلف پی گرفته است. وی پس از شروع 

به کار در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، از حدود یک سال و نیم 

بررسی  آلکالوئیدها جنس خشخاش جهت  گیاهان  بر جمع آوری  پیش 

یحیی زاده  دکتر  است.  داشته  تمرکز  آنها  در  موجود  دارویی  ترکیبات 

تبیین  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  وبینار  در  باللمی 

بیوسنتز  در  غیرزنده  تنش های  تاثیر  در خصوص  تحقیقاتی  یافته های 

ارزشی  با  ترکیبات  منشأ  آلکالوئیدی،  گیاهان  پرداخت.  آلکالوییدها 

حمله  شامل  زنده  استرس زای  عوامل  معرض  در  آنها  سنتز  که  هستند 

که  ترکیبات  این  سنتز  می شود.  تسریع  گیاهی،  بیماری های  و  آفات 

شرایط  در  هستند،  زنده  تنش های  مقابل  در  پدافندی  سیستم  نوعی 

تنش های غیر زنده محیطی نیز تسریع می شود. دکتر یحیی زاده باللمی 

در سخنرانی خود به تبیین دالیل تغییرات سنتز این ترکیبات در شرایط 

استرس های غیر زنده )استرس خشکی و شوری( پرداخت.

در سخرنانی علمی پژوهشگاه ترشیح شد:

اثر تنش های غیرزنده در بیوسنتز آلکالوییدها
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در سخرنانی علمی پژوهشگاه »زیست پاالیی سموم فسفره آلی با استفاده 
از باکرتی های محرک رشد گیاهان« بررسی شد

علمی  سخنرانی های   سلسله  ادامه  در 

روز  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

یکشنبه 17 مرداد 14۰۰، سخنرانی ای با عنوان 

»زیست پاالیی سموم فسفره آلی با استفاده 

از باکتری های PGPR« در قالب وبینار برگزار 

شد.

مهندس  توسط   که  سخنرانی  این  در 

بخش  علمی  هیات  عضو  کریمی،  ابراهیم 

ارائه شد،  پژوهشگاه  میکروبی  بیوتکنولوژی 

زیست  مخرب  جنبه های  به  پرداختن  ضمن 

محیطی سموم فسفره آلی به عنوان دسته ای 

استفاده  مورد  آفت کش های  مهمترین  از 

در  کارآمد  راهکارهای  کشاورزی،  عرصه  در 

زدودن این سموم تبیین شد.

پژوهشگاه  در   1387 سال  از  که  کریمی  مهندس  تحقیقات  عمده 

بیوتکنولوژی کشاورزی فعالیت دارد در حوزه جمعیت شناسی میکروبی، 

کودها و سموم زیستی و پروبیوتیک هاست.

وی عالوه بر ثبت سه اختراع و دستیابی به یک دانش فنی در زمینه 

سه  تالیف  کشاورزی،  حوزه  در  میکروبی  افزودنی های  و  فرموالسیون 

کتاب در حوزه بیوتکنولوژی میکروبی و انتشار 38 مقاله علمی پژوهشی 

فعالیت های  کارنامه  در  نیز  را  التین(  مقاله   11 و  فارسی  مقاله   27(

علمی خود دارد.

 6.5 به  نزدیک  ساالنه  مصرف  به  اشاره  با  خود  سخنرانی  در  کریمی 

زیست  نکته  داشت:  اظهار  جهان،  سراسر  در  آفتکش  پوند  میلیارد 

محیطی مهم در این زمینه این است که آفتکش ها به طور مداوم از یک 

محیط غیر زنده به محیط زنده یا بر عکس آن جابجا می شوند و در هر 

محیط تاثیرات منفی خود را بر جا می گذارند. 

وی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان داده است که بیش از 98 درصد از 

حشره کش ها و 95 درصد علفکش های اسپری شده به اهداف دیگری به 

غیر از هدف اصلی خود از جمله گونه های غیر هدف، هوا، آب، خاک 

و مواد غذایی می رسند.

کاهش  برای  زیستی  و  شیمیایی  فیزیکی،  گوناگون  روش های  امروزه 

اثرات زیست محیطی سموم دفع آفات جهت تصفیه محل های آلوده 

توسعه یافته اند که در این میان، زیست پاالیی میکروبی از کم زیانترین 

روش ها برای از بین بردن آلودگی ها به شمار می رود.

 کریمی در عین حال تصریح کرد که بیشتر بررسی های انجام شده در 

ایران در زمینه تجزیه میکروبی آالینده ها مربوط به آالینده های صنعتی 

میکروبی  پاالیی  زیست  زمینه  در  و  است  نفتی  آالینده های  ویژه  به 

خاک، کار کمی روی سموم کشاورزی انجام شده است.

کننده سموم  تجزیه  باکتری  نخستین  که  این  بیان  با  پایان  در  کریمی 

فسفره آلی در سال 1972 از خاک یک مزرعه برنج در فیلیپین جداسازی 

شد که می توانست

دیازینون و پاراتیون را تجزیه کند، افزود:  با توجه به تاثیر باکتری های 

محرک رشد گیاهان )PGPR( در بهبود شرایط رشد گیاهان، بهره برداری 

توان  می تواند  آفتکش ها  پاالینده  زیست  عنوان  به  باکتری ها  این  از 

رقابتی آنها را در بازار فرآورده های زیستی افزایش دهد.

تابستان ۱۴۰۰
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در ادامه سلسله سخنرانی های علمی هفتگی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

در  باکتری  گیاه-  متقابل  اثرات  یکشنبه   روز  سخنرانی  در  کشاورزی 

آالینده های  پاکسازی  بر  تمرکز  با  زیست  محیط  و  کشاورزی  حوزه 

هیدروکربنی و فلزات سنگین بررسی شد.

»تعامل  عنوان  با  سخنرانی   ،14۰۰ شهریورماه  هفتم  یکشنبه  روز  در 

در  عملکرد  افزایش  برای  پایدار  رویکردی  باکتری،   - گیاه  متقابل 

کشاورزی و محیط زیست« در قالب وبینار برگزار شد.

این سخنرانی با عنوان "تعامل متقابل گیاه - باکتری، رویکردی پایدار 

برای افزایش عملکرد در کشاورزی و محیط زیست"  توسط دکتر علی 

پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  بخش  پسادکتری  پژوهشگر  عبادی، 

بیوتکنولوژی کشاورزی ارائه شد.

دکتری  دوره  دارد،  فعالیت  پژوهشگاه  در   1393 سال  از  که  عبادی 

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک را در سال 1396 در دانشگاه گرگان به 

پاالیش  بیولوژی خاک،  را  او  تحقیقاتی  زمینه های  و عمده  برده  پایان 

زیستی آالینده  های محیطی و باکتری های محرک رشد تشکیل می دهند.

وی عالوه بر تالیف یک کتاب در حوزه گیاهان هالوفیت )سالیکورنیا( 

موفق به انتشار 12 مقاله علمی پژوهشی ) دو مقاله فارسی و 1۰ مقاله 

التین( نیز شده است.

عبادی در سخنرانی خود در تبیین اهمیت تعامل متقابل 

افزایش  برای  پایدار  رویکردی  عنوان  به  باکتری   - گیاه 

عملکرد در کشاورزی و محیط زیست گفت:

توسعه فعالیت های صنعتی و نیز صنعتی سازی فعالیتهای 

افزایش  برای  نامتعارف  منابع  از  استفاده  و  کشاورزی 

اراضی  در  آالینده ها  غلظت  افزایش  به  منجر  تولید، 

آالینده های  مهمترین  است.  شده  زراعی  غیر  و  زراعی 

آالینده های  و  آلی  ترکیبات  سنگین،  فلزات  شامل  خاک 

ترکیبات  آن ها  میان  از  که  هستند  زباله ها  نظیر  جامد 

سنگین  فلزات  نیز  و  نفتی  هیدروکربن های  مانند  آلی 

به دلیل سمیت باال، قابلیت تجمع در زنجیره غذایی و 

نیز  کم  غلظت های  در  سرطان زایی  و  اثرات جهش زایی 

حائز اهمیت شناخته شده اند.

 وی خاطرنشان کرد: روش های زیستی از جمله راهکارهای ارزان، سازگار 

به محیط و فراگیر برای حذف یا غیرمتحرک سازی آالینده های محیطی 

مختلف معرفی شده اند که این فناوری زیستی در حقیقت استفاده از 

پتانسیل طبیعت برای حفاظت و افزایش کیفیت محیط زیست است . 

عبادی با اذعان به اینکه این فرآیند زیستی به طور کامل تحت تاثیر 

عوامل محیطی قرار دارد، اظهار داشت: نخستین عامل محدود کننده، 

تنش حاصل از سمیت آالینده است که منجر به کاهش زی توده گیاه 

این فرآیند کاهش  اندام هوایی شده و به تبع آن کارایی  در ریشه و 

می  یابد. در این شرایط بهبود رشد گیاه از طریق کاهش تنش می تواند 

در استقرار بهتر گیاه و بهبود کارایی فرآیند مفید باشد.

که  آالینده  به  متحمل  باکتری های  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  وی 

توانایی تحریک رشد گیاه در شرایط تنشی و همچنین قابلیت تجزیه 

یا افزایش فراهمی آالینده را دارند، می تواند راه کار مناسبی برای بهبود 

کارایی فرآیند پاک سازی از محیط خاک باشد. 

در  باکتری   - گیاه  متقابل   اثرات  کاربرد  تبیین  به  ادامه  در  عبادی 

آالینده های  پاکسازی  بر  تمرکز  با  زیست  محیط  و   کشاورزی  حوزه 

هیدروکربنی و فلزات سنگین  پرداخت.                            

 در سمینار علمی پژوهشگاه بررسی شد:

 پاک سازی موثر آالینده های خاک با کاربرد باکرتی  های محرک رشد گیاه
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برگزاری سخرنانی علمی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تربیز

در سخنرانی علمی پژوهشکده که روز یکشنبه 14 شهریور ماه 14۰۰، 

تاثیر  بررسی  پروانش،  گیاه  "ریزازدیادی  شد  برگزار  وبیناری  بصورت 

آنالیز ژن  های  ثانویه و  محرک های غیر زیستی در تولید متابولیت  های 

درگیر در مسیر متابولیکی به روش RNA-seq” بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در این 

سخنرانی که توسط دکتر صالح امیری، کارشناس آزمایشگاه بخش کشت 

مهمترین  از  یکی  بعنوان  سرطان  از  شد،  ارائه  پژوهشکده  این  بافت 

بیماری  ها در دنیا یاد شد که ساالنه درصد باالیی از مرگ و میر را به 

خود اختصاص می دهد. وی همچنین ادامه داد براساس آخرین بررسی-

بیماری  های  از  بعد  سرطان  ها  ایران،  در  اپیدمیولوژیک  و  آماری   های 

قلبی- عروقی و حوادث،  سومین عامل مرگ و میر به حساب می آیند و 

روزانه 1۰۰ نفر به علت بیماری سرطان می  میرند.

 Catharantus( پروانش  دارویی-زینتی  گیاه  امیری  صالح  گفته  به 

roseus( با بیش از 13۰ نوع آلکالوئید، یکی از مهمترین گیاهان دارویی 

شناخته شده در سطح جهانی برای کنترل بیماری سرطان می  باشد. این 

گیاه حاوی بیش از 13۰ نوع آلکالوئید ایندولی ترپنوئیدی )TIAs( مانند 

و  وین بالستین  آجمالسین،  سرپنتین،  تابرسونین،  وین دولین،  کاتارانتین، 

دو  آن ها،  میان  از  که  می  باشد،  وین کریستین 

بخاطر  وین کریستین  و  وین بالستین  آلکالوئید 

اتصال به میکروتوبول  ها و توقف تقسیم سلولی 

توموری  ضد   خاصیت  میتوز،  متافاز  طی  در 

شیمی  در  که  است  سال   4۰ از  بیش  و  داشته 

سرطان  جمله  از  سرطان ها  از  بسیاری  درمانی 

غیر  و  هوچکین  لنفوم  بیضه،  سرطان  سینه، 

هوچکین، کوریوکارسینوما )نوعی سرطان رحم(، 

)سرطان  نوروبالستوما  )لنفوما(،  لنفوسارکوما 

خون( و بسیاری دیگر از سرطان  ها کاربرد دارند. 

صالح امیری در سخنرانی خود همچنین با اشاره 

به وارد کردن دارو های ضد سرطان وین بالستین 

و وین کریستین و هزینه باالی تهیه این داروها، 

از محرک  های زیستی و غیر زیستی  استفاده  با  اظهار داشت: می  توان 

میزان تولید این متابولیت  های ارزشمند را در گیاه پروانش افزایش داد 

و با استفاده از روش  های جدید، این متابولیت  ها را از گیاه استخراج و 

در مقیاس صنعتی تولید کرد، با توجه به اهمیت این گیاه و لزوم بررسی 

که  می  رسد  نظر  به  آن  مهم  متابولیت  های  بیوسنتز  مسیرهای  دقیق 

دستیابی به اطالعات دقیق تر، کامل تر ژنومی و ترانسکریپتومی ضروری 

تعداد  در شناسایی   RNA-seq ارزش روش  به رغم اهمیت و  می  باشد. 

گزارشی  تاکنون  گیاهی،  تنش  های  به  پاسخ  در  ژن ها  از  زیادی  بسیار 

از  مختلف  محرک  های  برای  پروانش  ترانسکریپتوم  مطالعه  بر  مبنی 

روش  این  توسط  غیره  و  اسید  سالیسیلیک  بتاسیکلو دکسترین،  جمله 

کمتر صورت گرفته است.

عمده تحقیقات دکتر صالح امیری که از سال 139۰ پژوهشکده صنایع 

و  دارویی  باغی،  گیاهان  بافت  کشت  حوزه  در  دارد  فعالیت  غذایی 

زینتی و گراس هاست. وی عالوه بر دستیابی به دانش فنی تکثیر انواع 

گیاهان باغی، زینتی و دارویی از طریق کشت بافت، انتشار 2۰ مقاله 

علمی پژوهشی )1۰ مقاله فارسی و 1۰ مقاله التین( را نیز در کارنامه 

فعالیت های علمی خود دارد.
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در ادامه سلسله سخنرانی های  علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

روز یکشنبه، 28 شهریورماه14۰۰، سخنرانی  با عنوان »بهبود انوتیشین 

برنج با استفاده از پیش بینی موقعیت های اسپالیسینگ توسط یادگیری 

عمیق و پایگاه های داده پروتئوژنومیک« در قالب وبینار برگزار شد.

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

به  وبینار  این  در  پژوهشگاه  پسادکتری  محقق  عزیزی،  امیرحسین 

پیش بینی  با  که  پرداخت  خود  تحقیقات  در  شده  ارائه  روش  معرفی 

کمک  برنج  ژنوم  انوتیشن  بهبود  به  جدید  اسپالیسینگ  موقعیت های 

کرده و پیش بینی های قابل سنجشی در مورد موتاسیون های فانکشنال 

ارائه دهد. این روش راه را برای مطالعه روی گونه های گیاهان تراریخته 

برتر هموار می کند.

عزیزی با بیان این که در مطالعات اخیر از داده های طیف سنجی جرمی 

برای انوتیشین ژنوم برنج استفاده می شود اظهار داشت: با استفاده از 

تکنیکهایی می توان کیفیت انوتیشین برنج را که ناشی از محدودیت های 

ذاتی داده های طیف سنجی جرمی است افزایش داد. 

وی تصریح کرد: شبکه های عصبی عمیق )DNNs( در یافتن ویژگی های 

پنهان در ورودی های پیچیده متوالی عملکرد بسیار خوبی دارند. در این 

راستا در این مطالعه با استفاده از یک شبکه عصبی جدید، موقعیت های 

اسپالیسینگ جدید را در ژنوم برنج پیش بینی کردیم. 

عزیزی با بیان این که با شناسایی موقعیت های اسپالیسینگ جدید در 

دقیق  داده  پایگاه  یک  می توان  ژنوم 

سفارشی پروتئین ساخت، خاطرنشان 

کرد: از این پایگاه داده می توان برای 

احتمال  از  پروتئینی  سطح  در  تأیید 

بیان ژن ها استفاده کرد. به عالوه، این 

شبکه می تواند تأثیر موتاسیون ها را بر 

الگوی اسپالیسینگ یافته و نیز مکان 

و نوع موتاسیون های مخرب را بیابد. 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  پژوهشگر 

این  در  کرد:  تصریح  کشاورزی 

انوتیشن  از  استفاده  با  را   SpliceAI عمیق  عصبی  شبکه  مطالعه، 

استاندارد برنج آموزش دادیم. این آموزش با استفاده از کارت گرافیکی 

بزرگترین  روی  بر  شد،  خریداری  پژوهشگاه  توسط  اخیراً  که  جدیدی 

شبکه عصبی این مدل )SpliceAI 2k-nt( انجام شد.

 با استفاده از پیش بینی های SpliceAI، پایگاه داده سفارشی پروتئین 

می شود.  استفاده  جدید  پروتئین های  جستجوی  برای  آن  از  و  ساخته 

همچنین با پایش تمام جهش های مختلف حول یک ژن هدف، آن هایی 

اسپالیسینگ  الگوی  تغییردهنده  عنوان  به   SpliceAI شبکه  که  را 

تشخیص می دهد معرفی کردیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: مدل ما نقاط اسپالیسینگ جدیدی برای جهشی 

که در یک مطالعه جدید به عنوان عامل مقاومت گرمایی شناسایی شده 

بود، پیش بینی کرد. محصوالت پپتیدی ناشی از این نقاط در پایگاه داده 

پروتئوم مربوطه یافت شده و پیش بینی های مدل ما را تأیید کردند. 

وی تصریح کرد: ما همچنین از نحوه ساخت پایگاه داده سفارشی پروتئین 

برای  جستجو  و  جدید  پروتئین های  جستجوی  برای  آن  از  استفاده  و 

شواهد ترنسکریپتومی برای تأیید پیش بینی تقاطع های جدید استفاده 

کردیم. بنابراین روش ما برای پیش بینی موقعیت های اسپالیسینگ جدید 

می تواند به بهبود انوتیشن ژنوم برنج کمک کرده و پیش بینی های قابل 

سنجشی در مورد موتاسیون های فانکشنال ارائه دهد که در نهایت راه را 

برای مطالعه روی گونه های گیاهان تراریخته برتر هموار می کند.

توسط  اسپالیسینگ  موقعیت های  پیش بینی  با  برنج  انوتیشین  بهبود 
یادگیری عمیق و پایگاه های داده پروتئوژنومیک بررسی شد
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، پیرشو در ترویج  کشت گیاهان سازگار 
با رشایط اقلیمی ایران

طـی توافق نامـه  پژوهشـگاه با شـرکت سـهامی زراعی گلپایـگان، حدود 

هفـت هـزار متـر مربـع از اراضـی ایـن شـرکت، زیـر کشـت 

ارزن  گرده افشـان  آزاد  برتـر  ژنوتیپ هـای  آزمایشـی 

مرواریـدی و سـورگوم دانـه ای رفـت.

پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی، عملیات کشـت 

آزاد  برتـر  ژنوتیپ هـای  و  الین هـا 

دانـه ای  سـورگوم  گرده افشـان 

هـزار  سـه  از  بیـش  در 

ژنوتیپ هـای  و  مترمربـع 

برتـر آزاد گـرده افشـان ارزن 

مرواریـدی دانـه ای در سـه هـزار 

شـرکت  اراضـی  از  مربـع  متـر   5۰۰ و 

تیرمـاه  اوایـل  گلپایـگان  زراعـی  سـهامی 

14۰۰، بـا همـکاری تیم پژوهشـی بخش 

پژوهشـگاه  فیزیولـوژی  تحقیقـات 

بـه  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

سرپرسـتی دکتـر ناخدا و 

شـرکت  کارشناسـان 

شـد.  انجـام 

دکتـر  گفتـه  بـه 

رییـس  ناخـدا، 

فیزیولـوژی  بخـش 

مولکولـی پژوهشـگاه هدف 

ایـن توافق نامـه ارزیابی سـازگاری 

و پایـداری ژنوتیپ هـای برتر و منتخب 

آزادگـرده افشـان سـورگوم و ارزن مرواریدی 

اسـت. اقلیـم  ایـن  در  دانـه ای 

بـا توجـه بـه تاثیـرات تغییـر اقلیـم و وضعیـت بحرانی 

آب در بسـیاری از نقـاط کشـور و لـزوم توجـه بـه گیاهـان جایگزیـن با 

بهـره وری آب بـاال و تـوان تولیـد اقتصـادی در مناطـق بحرانـی به ویژه 

در مناطـق مرکـزی و مناطـق محـروم جنـوب و جنـوب شـرق کشـور و 

همچنیـن بـه منظـور ایجـاد اشـتغال مولـد روسـتایی و بهبود معیشـت 

بهره بـرداران و جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان، ایـن پژوهشـگاه بـا 

همـکاری مراکـز دانشـگاهی، قطـب علمـی کشـور، بخـش خصوصـی و 

کشـاورزان پیشـرو و موسسـات ملـی و بین المللـی، حرکـت گسـترده ای 

را از سـال 1392 در زمینـه معرفـی گیاهـان جایگزین سـازگار با شـرایط 

تغییر اقلیم در قالب کشـاورزی پایدار کم نهاده و کشـاورزی هوشـمند 

سـازگار بـا تغییـر اقلیـم، آغاز کرده اسـت.

ایـن برنامـه گسـترده پژوهشـی، گیاهـان بومـی متنـوع و عمدتـا  در 

ناشـناخته و یـا کمتـر شـناخته شـده متحمـل بـه خشـکی و کـم آبـی و 

شـوری بـا کاربردهـای مختلـف علوفـه ای و دانـه ای مـورد بررسـی قـرار 

گرفته انـد. از جملـه ایـن گیاهـان، انـواع ارزن و سـورگوم های علوفـه ای 

و دانـه ای بـا توجـه بـه مسـیر فتوسـنتزی چهارکربنـه و تـوان سـازگاری 

خـوب بـا شـرایط سـخت محیطـی از جمله گرما و خشـکی و شـوری از 

پتانسـیل باال و جایگاه ویژه ای برای توسـعه در شـرایط کشـاورزی ایران 

بـه عنـوان گیاهـان جایگزیـن برخوردارنـد. الزم بـه توضیـح اسـت کـه 

پیـش از ایـن، مزرعـه منحصـر بفـرد انـواع ارزن هـای مرواریـدی دانه ای 

و علوفـه ای بـه همـراه الین هـای والدینـی تولیـد هیبریـد و همچنیـن 

مزرعـه تحقیقاتـی منحصر بفردی از انواع سـورگوم شـامل سـورگوم های 

شـیرین، دانـه ای، و علوفـه ای هیبریـد و آزاد گـرده افشـان پرمحصـول 

بـا صفـات برتـر زراعـی شـامل تحمـل بـه انـواع تنش هـای زیسـتی و 

غیـر زیسـتی بـرای اولیـن بـار در تاریـخ تحقیقـات کشـاورزی کشـور 

توسـط محققـان بخـش فیزیولـوژی مولکولـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

دامپـروری صالحـی- و  کشـاورزی  مجتمـع  در  ترتیـب  بـه  کشـاورزی 

صفاری در روسـتای چالتاسـیان شهرستان پیشوا و در ایستگاه تحقیقاتی 

مهنـدس مطهـری موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیـه بـذر چغندرقند در 

کمال شـهر کـرج نیـز ایجـاد شـده اسـت.

دکتـر ناخـدا در بیـان اهمیـت کشـت ایـن گیاهـان جایگزیـن و رونـد 

تحقیقـات در حـال اجرا، به ضرورت کشـت گیاهـان جایگزین کم آب بر 
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و متحمـل بـه شـرایط سـخت محیطـی ماننـد انـواع ارزن و سـورگوم بـا 

توجـه بـه شـرایط تغییر اقلیـم و کاهش فزاینـده منابـع آب و همچنین 

نظـر بـه ارزش بـاالی غذایـی و مزایـای زیسـت محیطـی و اقتصـادی 

ایـن محصـوالت اشـاره کـرد و گفـت: در مزرعـه تحقیقاتی سـورگوم در 

کمـال شـهر، بیـش از یکصـد ژنوتیـپ و الیـن پیشـرفته انـواع مختلـف 

سـورگوم شـیرین، دانـه ای و علوفـه ای آزاد گرده افشـان و هیبریـد بـا 

تنـوع ژنتیکـی گسـترده و بـا صفـات مهـم زراعـی ماننـد مقاومـت بـه 

بیمـاری سـفیدک، مقاومـت بـه مگـس سـورگوم و متحمل بـه تنش های 

غیـر زنـده ماننـد گرما و خشـکی و شـوری کشـت شـده اند کـه میتواند 

منشـاء تولیـد ارقـام و واریتـه هـای جدید زراعـی سـورگوم پرمحصول و 

متحمـل بـه تنش هـای زیسـتی و غیرزیسـتی سـازگار با شـرایط اقلیمی 

کشـور در آینـده باشـد. همچنیـن در مزرعـه ارزن هـای مرواریـدی در 

چالتاسـیان پیشـوا طیف وسـیعی از ژرم پالسم ارزشـمند انواع ارزن های 

مرواریـدی دانـه ای و علوفـه ای آزاد گرده افشـان و هیبریـد بـه 

همـراه الین هـای والدینـی آنهـا بـا همـکاری بخـش خصوصی 

مـورد ارزیابـی دقیـق مزرعـه ای قرار گرفتـه، بذر آنهـا تکثیر و 

در اختیار مراکز پژوهشـی کشـور از جمله موسسـه تحقیقات 

اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر قـرار گرفت.  

بــه گفتــه وی، چنیــن جمعیت هــای ارزشــمندی از انــواع ارزن 

مرواریــدی و ســورگوم آن هــم بــا ایــن دامنــه تنــوع ژنتیکــی 

ــخ  ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــر زراع ــات برت ــرای صف ب

ــگاه  ــان پژوهش ــط محقق ــور توس ــاورزی کش ــات کش تحقیق

بیوتکنولــوژی کشــاورزی وارد کشــور شــده و در اختیــار 

ــه اســت. ــرار گرفت ــز پژوهشــی ق مراک

مجـری طـرح سـورگوم خاطـر نشـان کـرد: سـورگوم شـیرین 

کـه از پتانسـیل باالیـی بـرای جایگزینـی گیاهـان قنـدی مانند 

نیشـکر برخـوردار اسـت، گیاهـی چهارکربنـه و بومـی مناطق 

حـاره ای و گرمسـیری بـوده و عـالوه بـر مصـرف در صنایـع 

قنـدی بـه عنـوان یک گیـاه علوفـه ای خوش خـوراک و پرانرژی 

و همچنیـن یـک گیـاه صنعتـی برای تولیـد اتانول زیسـتی نیز 

قابـل بهره بـرداری اسـت. همچنین از دانه آن میتـوان در تهیه 

خـوراک دام و تغذیـه طیـور نیـز اسـتفاده کـرد. 

نیـز  دانـه ای  ناخـدا تصریـح کـرد: سـورگوم های علوفـه ای و 

بـه واسـطه تحمـل خـوب بـه تنش هـای محیطـی و پتانسـیل 

تولیـد بـاال از اسـتقبال گسـترده ای در کشـورهای مناطـق نیمـه خشـک 

گرمسـیری و حتـی در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی و اسـترالیا بـرای 

تولیـد علوفـه و خـوراک دام برخـوردار هسـتند.

وی خاطرنشـان کرد: گیاه سـورگوم شـیرین، سـاقه قطور، پتانسیل تولید 

بیومـاس بسـیار بـاال و رشـد سـریع و بسـیار خوبـی دارد، به طـوری که 

طـول آن تـا 4/8 متـر نیز می رسـد.

ناخـدا بـا بیـان ایـن کـه درصـد بریکـس - شـاخصی مرتبـط بـا 

قنـد گیـاه - در ارقـام بهینـه سـورگوم تـا 23 می رسـد کـه 

در مقایسـه بـا گیاهـی مثـل نیشـکر هـم بسـیار بـاال 

اسـت، اظهـار داشـت: گیـاه سـورگوم عـالوه بـر 

کـم آب بـر بـودن و تحمـل بـاال به شـرایط 

نامناسـب محیطـی و خاک های فقیر، 

گیاهـان  مشـکالت  از  بسـیاری 
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قنـدی متـداول مثل چغندرقند و نیشـکر را ندارد، مثال پروسـه برداشـت 

آن بـه مراتـب سـاده تر اسـت و پـس از برداشـت سـاقه های سـورگوم، 

عصـاره آن بـه راحتـی در مزرعه بـر روی تراکتور و یا در ایسـتگاه ثابت 

قابـل اسـتحصال بـوده و شـربت تهیه شـده بالفاصلـه قابل اسـتفاده در 

واحدهـای قنـادی و شـیرینی پزی و صنایـع غذایـی و دارویـی اسـت. 

البتـه بـرای سـهولت در نگهـداری و حمـل و نقـل، امـکان تبدیـل آن به 

کریسـتال قنـد هـم وجـود دارد. بـه گفتـه وی، باقیمانـده گیاهـی نیـز 

بـه عنـوان علوفـه ای مغـذی و خوشـخوراک بـه صـورت سـیلو و یـا تازه 

خـوری قابـل مصرف اسـت. همچنین ارزن مرواریـدی متحمل ترین گیاه 

نسـبت بـه گرمـا و خشـکی در بیـن غالت بـوده کـه از آن میتـوان برای 

تولیـد علوفه و دانه در شـرایط بسـیار سـخت محیطی بـرای تغذیه دام 

و طیـور و حتـی مصـارف انسـانی بهـره جسـت. بـه همیـن دلیـل ایـن 

گیاهـان در زمـره گیاهـان هوشـمند جـای می گیرنـد.

رییـس بخـش فیزیولـوژی مولکولی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

تصریـح کـرد: محققـان پژوهشـگاه پیـش از ایـن بـرای معرفـی گیاهـان 

گسـترده  تعامـالت  چارچـوب  در  آب بـر،  کـم  و  جایگزیـن  علوفـه ای 

بین المللـی بـا دریافـت حـدود یکصـد ژنوتیـپ و الین هـای برتـر ارزن 

مرواریـدی، علوفـه ا ی و دانـه ای از مراکـز بین المللـی، برنامـه گسـترده 

اصـالح مولکولـی و بزرگتریـن مزرعـه اصـالح ارقـام آزاد گـرده افشـان 

و هیبریـد ارزن مرواریـدی دانـه ای و علوفـه ای در تاریـخ تحقیقـات 

کشـاورزی کشـور را اجرا کردند. این برنامه با همکاری دانشـگاه شـهید 

باهنـر کرمـان، قطـب علمـی بـه نـژادی گیاهـان متحمـل بـه کـم آبـی 

و شـوری و مشـارکت فعـال بخـش خصوصـی و کشـاورزان پیشـرو در 

منطقـه پیشـوا ورامیـن در سـال زراعـی 98 بـه اجـرا گـذارده شـده و به 

مـوازات برنامـه سـورگوم همچنـان ادامـه دارد.

بـه گفتـه دکتـر ناخدا، وجـه تمایـز پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

در ایـن مطالعـات، چنـد بخـش بـودن، بهره گیـری تمـام عیـار از دانـش 

روز فیزیولـوژی و ابـزار پیشـرفته مولکولـی در کنار مطالعـات زراعی و 

مرفولوژیـک بـرای شناسـایی ژنوتیپ هـا و الین هـای برتـر والدینی برای 

تولیـد ارقـام جدید کیفـی و پرمحصول آزاد گرده افشـان و هیبرید انواع 

مختلـف ارزن مرواریـدی و سـورگوم بـرای نخسـتین بار در کشـور و در 

چارچـوب تعامـالت ملـی و بین المللـی و همـکاری بـا بخـش خصوصی 

می باشـد. مضافـا اینکـه تـا پیـش از ایـن، عمـده تولیـد دانـه سـورگوم 

و ارزن تولیـدی و آن هـم فقـط ارزن هـای دانـه ریـز معمولـی و دم 

روباهـی بـه مصـرف خـوراک طیـور و پرنـدگان زینتـی می رسـید. در 

حالـی کـه ایـده بهره بـرداری از انـواع ارزن و سـورگوم دانـه ای بـرای 

مصـارف انسـانی و تولیـد غذاهـای هوشـمند و فراسـودمند بـرای اولین 

بـار توسـط دکتـر ناخدا و تیم پژوهشـی ایشـان با مشـارکت بین المللی 

و بخـش خصوصـی در کشـور مطرح شـده اسـت.

شرایط اقلیمی شهرستان گلپایگان: 

تابستان ۱۴۰۰
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گلپایـگان یکـی از شـهرهای اسـتان اصفهـان اسـت کـه در فاصلـه 186 

کیلومتـری شـمال غربـی اصفهـان و در دامنـه شـرقی کوه زاگـرس واقع 

شـده اسـت. این شـهر که به شـهر چهار اقلیم معروف اسـت از شـمال 

و غـرب بـه کوه هـای پوشـیده از بـرف، از شـرق بـه بیابـان از جنـوب 

بـه دشـت ها و باغ هـا و از شـمال شـرقی بـه دشـت های پـر رنـگ و بـا 

پوشـش گیاهـی گسـترده منتهی شـده اسـت.   

گلپایـگان از طـرف شـمال بـه شهرسـتان خمیـن، از جنوب به شهرسـتان 

خوانسـار، از سـمت شـرق بـه شهرسـتان برخـوار و میمـه و از سـمت 

غـرب بـه شهرسـتان الیگـودرز محـدود می شـود. 

بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی شهرسـتان گلپایـگان و وجـود مناطـق 

و  سـرد  زمسـتان های  دارای  منطقـه  ایـن  آن،  اطـراف  در  کوهسـتانی 

براسـاس  گلپایـگان  شهرسـتان  می باشـد.  و خشـک  گـرم  تابسـتان های 

طبقه بنـدی اقلیمـی دومارتـن دارای اقلیـم نیمـه خشـک سـرد اسـت.

تجلیل از سه بازنشسته جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

در مراسمی با حضور رییس، معاونین و تعدای از روسای بخش های 

تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از 3 همکار پژوهشگاه 

که در اواخر سال 99 به مقام بازنشستگی نائل شده بودند، تقدیر شد.

همکار  رستمی  علیمردان  اداری،  بخش  همکار  فرجی  محرمعلی 

همکار  اسماعیلی  محمد  و  ژن  انتقال  و  بافت  کشت  بخش 

بودند  همکارانی  )تبریز(  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

که در ماه های پایان سال گذشته بازنشسته شدند.

این همکاران دکتر گلکاری رییس پژوهشگاه  از  در مراسم تقدیر 

ضمن تقدیر از زحمات 3۰ ساله و آرزوی موفقیت، سالمتی و طول 

از  و هدایایی  تقدیر  لوح  اهدای  با  عزیزان  این  برای  باعزت  عمر 

زحمات ایشان تقدیر کرد.

همچنین در این مراسم دکتر عنایتی شریعت پناهی رییس بخش 

کشت بافت و انتقال ژن با تقدیر از زحمات این عزیزان، روحیه 

خستگی ناپذیر و شاکله پربار ایشان را الگویی برای همه همکاران 

این عزیزان  از تجربیات  بتوانیم  تا  امیدواری کرد  دانسته و اظهار 

استفاده بهتری بنمایم.

رییس  توسط  اسماعیلی  محمد  آقای  از  تجلیل  است  گفتنی 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی)تبریز( صورت گرفت.
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تقدیر ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از یک همکار پر تالش و محبوب

ریاست  کتبی  تشکر  و  تقدیر  مورد  پژوهشگاه  نقلیه  واحد  اسماعیل جمشیدلو همکار 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار گرفت.

تقدیر کتبی از جمشیدلو که در تاریخ 7 تیر ماه 14۰۰، به امضای دکتر صابر گلکاری رییس 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رسیده و یک نسخه از آن جهت درج در پرونده پرسنلی 

نامبرده صادر شده است به دلیل نظم و انضباط کاری، حسن خلق و رضایت مندی در انجام 

امور محوله صورت گرفته است. در متن لوح تقدیر اسماعیل جمشیدلو آمده است :

بدون شک بهترین پاداش برای انسان هایی است که تمام توان خود را در طبق اخالص 

نهاده و در انجام وظایف محوله از هیچ کوششی فروگذار نمی نمایند.

بدینوسیله از جنابعالی به دلیل نظم و انضباط کاری، حسن خلق و رضایت مندی در انجام 

امور محوله تقدیر و تشکر می شود.  

اسماعیل جمشیدلو متولد 16 خرداد سال 1355 در کرج می باشد که سابقه اولیه همکاری 

ایشان با پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به سال های اولیه تهیه مقدمات برای تاسیس 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گردد.  می  بر   1378 سال  در  پژوهشگاه  این 

کشاورزی ضمن عرض تبریک و تهنیت، برای این همکار پرتالش و دوست داشتنی آرزوی 

سالمتی و تندرستی و کسب موفقیت های روز افزون دارد. 

فرزند تیزهوش همکار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مورد تقدیر قرار گرفت

با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری،  صابر  دکتر 

قبولی  در  همکاران  از  یکی  فرزند  موفقیت  تقدیر،  لوح  اهدای 

آزمون مدرسه تیزهوشان را تبریک گفت.

سیده  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

ملیکا اسحاقی، فرزند همکار ارجمند، مهندس شهال خیرخواه در آزمون 

دبیرستان استعدادهای درخشان )تیزهوشان( پذیرفته شده است.

دکتر گلکاری در لوح تقدیر اعطایی به این دانش آموز کوشا آورده است:  

و  بالندگی  بیانگر  محتلف،  عرصه های  در  ایرانی  دختران  »درخشش 

شکوفایی نسل نوینی از نوجوانان کشورمان هست که می توانند قله های 

افتخار  رفیع تری را در سطح بین المللی نیز فتح کنند. موفقیت در آزمون 

تبلور تالش های  از شکوفایی و  تیزهوشان توسط شما برگ زرینی 

مجدانه نسل پویا و پرتالش کشورمان در افق های علمی می باشد.

فرصت را غنیمت شمرده با ارج نهادن به همت واالی 

شما  به  را  موفقیت   این  عزیز  آموز  دانش  آن 

و خانواده گرامی تان تبریک و تهنیت عرض 

نموده و به پاس تالش های ارزشمندتان 

تقدیم حضور می شود.  لوح،  این 

پیشرفت  و  درخشش 

درگاه  از  را  روزافزونتان 

خداوند منان آرزومندم.«
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ــزی و  ــت برنامه ری ــر معاون ــوول دفت ــور مس ــه غالمپ ــدس خدیج مهن

ــد مســافت محــل ســکونت  ــل بع ــه دلی ــه ب پشــتیبانی پژوهشــگاه ک

خــود تقاضــای انتقــال بــه ســتاد ســازمان تحقیقات،آمــوزش وترویــج 

کشــاورزی داده اســت از ناحیــه همــکاران خــود مــورد تقدیــر و 

ــرار گرفــت. تشــکر ق

روز یکشــنبه 31 اردیبهشــت 14۰۰، همــکاران حاضــر در پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی در فضــای بــاز بــا رعایــت پروتکل هــای 

ــه همــکار قدیمــی  ــه ب ــا اهــدای هدی بهداشــتی گــرد هــم آمــده و ب

خــود، از ایشــان  تقدیــر و تشــکر بعمــل آورده و بــرای ایشــان آرزوی 

ــد. ســالمتی و موفقیــت کردن

در متن تشــکر همکاران ایشــان آمده است : 

ــا شــما را داشــته و  ــام گذشــته افتخــار همــکاری ب ــه در ای ــن ک از ای

ــم، بســیار خوشــبخت  ــگام بوده ای ــراه و هم ــت هم در مســیر موفقی

ــا جــدا  ــه از جمــع م ــد ک ــه شــرایط اقتضــا می کن ــون ک هســتیم. اکن

ــد،  ــال نمایی ــه ای خــود را دنب ــده حرف ــری آین شــده و در مســیر دیگ

ــته  ــر از گذش ــر و پربارت ــود را قوی ت ــیر کاری خ ــه مس ــم ک آرزومندی

دنبــال کــرده و بــه اهــداف بــزرگ خــود در کمتریــن زمــان ممکــن، 

ــت و ســربلندی شــما آرزوی ماســت. ــد. موفقی دســت یابی

گفتــی اســت مهنــدس غالمپــور بالــغ بــر 

16 ســال در پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی ســابقه همــکاری داشــته 

و در ادارات روابــط عمومــی، 

بودجــه، و حوزه ریاســت 

فعالیــت  ســابقه 

ــت. ــته اس داش

آیین نکوداشت و بدرقه همکار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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دوش  بر  افتخاریست  پر  ردای  بی منت  خدمت 

وقف  را  خویش  تا  خداجوی،  و  صدیق  خدمتگزاران 

وظایف اداری خود نمایند و از ثمره تالششان مجموعه 

ای متنعم و بهره مند گردند.

دکتــر صابــر گلــکاری رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولوژی 

کشــاورزی بــا اهــدای لــوح تقدیــری بــا مضمــون فــوق 

از خدمــات و زحمــات مهنــدس حمیــد قربانــی مدیــر 

بودجــه  و  برنامه ریــزی  سرپرســت  و  مالــی  امــور 

پژوهشــگاه بصــورت کتبــی تقدیــر و تشــکر کــرد. 

ــه  ــن تقدیرنام ــر در ای ــدی دیگ ــکاری در بن ــر گل دکت

آورده اســت: عشــق بــه مــردم، آنجــا کــه بــا خدمــت 

ــگاه  ــز در پیش ــی ج ــورد پاداش ــد میخ ــه پیون صادقان

ــدارد. ــروردگار متعــال ن پ

َلم  َیشُکرِالَمخلوق  َلم  )مَن  شریف  آیه  مصداق  به 

پژوهشگاه  مجموعه  از  نمایندگی  به  َیشُکرِالخاِلق( 

ارزنده  و  گرانبها  خدمات  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

حضرتعالی در جذب منابع مالی از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور که بدون شک در حافظه تاریخی 

همه ما خواهد ماند سپاسگزاری نموده و از خداوند 

مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید،  سال  در  بی همتا 

سالمتی و توفیق روز افزونتان را مسئلت می نمایم.

تحصیــالت  بــا  و   1349 متولــد  قربانــی  مهنــدس 

ــران  ــابداری، از مدی ــته حس ــد در رش ــی ارش کارشناس

ــالوه  ــی ع ــه تازگ ــه ب ــتند ک ــگاه هس ــق پژوهش موف

بــر منابــع درج شــده در قانــون بودجــه 14۰۰موفــق 

بــه اخــذ منابــع مالــی مفیــدی بــرای تکمیــل و 

پژوهشــگاه  جدیــد  ســاختمان  از  بهره بــرداری 

ند.     شــده ا

تقدیر رییس پژوهشگاه از مدیر امور مالی و بودجه

تابستان ۱۴۰۰
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یادی از همکار قدیمی 

مرحوم حاج آقا نقی حیدری بی تردید از نعمات بزرگ پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی بود که در طول دوره پر برکت خدمت خود در پژوهشگاه خاطرات فراوان 

در ذهن همگان به یادگار گذاشت. چهره معنوی و بشاش و روحیه خدمتگزاری 

ایشان زبانزد اطرافیان و تمام افرادی بود که به نوعی با ایشان  برخورد داشتند.

او در در سال 1383 به استخدام موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر درآمد 

و به مدت 12 سال در پست انتظامات این موسسه به ایفای نقش پرداخت و پس از 

آن در قسمت اداری این موسسه به عنوان مامور انجام امور بیمه کارکنان، زحمات 

فراوانی را متحمل گشت. حین سالهای 79-8۰ در بدو تاسیس موسسه تحقیقات 

بیوتکنولوژی کشاورزی ایشان با سمت امین اموال به این موسسه منتقل شد و در 

ضمن مسئولیت مربوط به بیمه همکاران را هم بر عهده داشتند.

او در 31 شهریور 82 به افتخار بازنشستگی نائل گشت و سرانجام در 4 مهر 

82  در سن 44 سالگی دعوت حق را لبیک و به دیدار معبود پر گشود. از 

ایشان جز نیکی، خیر و صدق در اذهان نمانده و همچنان فقدان این عزیز 

برای همکارانش ناگوار و باور نکردنی است، روحشان در آرامش ابدی.

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست           هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود

      صحنه پیوسته به جاست                                خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

رییس پژوهشـکده متـابولیت هـای ثـانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی حکمی اسماعیل 

روح االمین را به سمت معاون این پژوهشکده منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حکم انتصاب روح االمین که توسط 

ارزنده  تجربیات  به  نظر  است:»  آمده  پژوهشکده صادر شده  سرپرست  ابراهیمی،  مرتضی  دکتر 

شـما در امور اجرایی مدیریتی و اداری و اشـراف چندین ساله به موضوعات مختلف پژوهشـکده 

گیاهـان  ثـانویه  متـابولیت هـای  پژوهشـکده  معـاون  به سمت  بدینوسـیله حضـرتعالی  اصـفهان، 

زراعی و بـاغی منصـوب می شویـد. 

امیـد است با اتکال به خداونـد متعال و بهره گیری از کلیه تجربیات، امکانات و توانمندی های این پژوهشـکده 

و همکاری همه همکاران در بخش های مختلف موفق به ارائه بهترین خدمات به این مجموعه گردید.

گفتنی است اسماعیل روح االمین پیش از این به مدت هشت سال معاون پژوهشکده بیوتکنولوژی 

متابولیت های ثانویه و به مدت دو سال سرپرست این پژوهشکده بوده است.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ثـانویه  متـابولیت هـای  پژوهشـکده  معـاون 
کشاورزی منصوب شد

انتصابات پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تابستان ۱4۰۰
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مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه منصوب شد

رییس اداره روابط عمومی و ترویج یافته های پژوهشگاه منصوب شد

با حکم دکتر گلکاری، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سید محمد حسن موسوی پاکزاد به 

سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بخشی از حکم انتصاب مدیر امور 

در  مدیریت  آن  اهداف  تحقق  به ضرورت  عنایت  »با  است:  آمده  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  اداری 

حوزه های امور پرسنلی، نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان، ایجاد نظام در ساختار اداری 

و تشکیالت در راستای بهره وری بیشتر، سعی بر تامین رفاه کارکنان براساس مقررات و امکانات، 

تامین نیروی انسانی پژوهشگاه، دقت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل های اداری، روان سازی و 

ارتقای کیفیت امور خدماتی، کنترل و نظارت بر امور پشتیبانی و خدمات عمومی، بررسی و تهیه و 

خرید اقالم و تجهیزات اداری براساس گردش کار تعریف سده، نظارت و مراقبت در اجرای مقررات 

توان  از  بهینه  استفاده  با  امور محوله  ارزشیابی کارکنان و سایر  امر  بر  انضباطی کارکنان، نظارت 

کارشناسی مجموعه و هماهنگی و تعامل درون و برون پژوهشگاه، گام های موثری در آن مسیر 

بردارید. امید است با توکل به خداوند بزرگ و تالش و پیگیری در انجام وظایف محوله در راستای 

منویات مقام معظم رهبری و اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران موفق و مؤید باشید.«

گفتنی است مهندس موسوی پاکزاد پیش از این در تاریخ 14۰۰/3/25 از طرف دکتر گلکاری به سمت سرپرست امور اداری و پشتیبانی منصوب شده بود.

با حکم دکتر گلکاری، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی پژوهشگاه، مهندس سید علی میربابائی به ریاست اداره روابط عمومی و ترویج یافته های 

پژوهشگاه منصوب شد.

و  علمی  تعهد، سوابق  به  »نظر  است:  آمده  میربابائی  مهندس  انتصاب  در حکم  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  روابط عمومی  گزارش  به 

تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به سمت رییس اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها منصوب می شوید.

بیوتکنولوژی  فعالیت های  چندسویه  ارتباطات  و  ترویج  به ضرورت  توجه  با  است  امید 

و  مدیران  سایر  همدلی  و  همکاری  متعال،  خداوند  درگاه  از  استعانت  با  و  کشاورزی 

کارکنان و برنامه ریزی مؤثر و جلب مشارکت همگانی در جهت پیشبرد اهداف مقدس 

نظام جمهوری اسالمی ایران موفق به توفیقات الهی باشید.«

گفتنی است مهندس میربابائی پیش از این در تاریخ 14۰۰/2/15 از طرف دکتر گلکاری به 

سمت سرپرست روابط عمومی منصوب شده بود. سیدعلی میربابائی از سال های ابتدایی 

تاسیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تا بهمن ماه  سال 1395 به مدت تقریبا 15 سال 

این مسئولیت را به عهده داشته است.

تابستان ۱۴۰۰
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به نام خداوند جان و خرد

هفدهم مردادماه، سالروز شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی 

و هشت دیپلمات ایرانی است که 23 سال پیش در هجوم وحشیانه طالبان به کنسولگری 

جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف به شهادت رسیدند. روزی که به حق به نام روز 

خبرنگار نامگذاری شده است.

 17 مردادماه بهانه ای است برای نکوداشت مقام خبرنگارانی که با سوگند به قلم در فراز 

و نشیب رویدادها، همچنان بر طریق راستی و درستی، استوار و وفادار مانده اند. کسانی 

که اگرچه خود با مشکالت و چالش های فراوان در عرصه های صنفی و حرفه ای مواجه 

هستند و خدمات صادقانه شان هیچ گاه به درستی تکریم نشده، اما آگاهانه و ایثارگرانه 

دردهای خویش را به کناری نهاده اند تا راوی دردهای جامعه خویش باشند و با نقادی 

منصفانه، مهم ترین وظیفه مسئوالن یعنی پاسخگویی و شفافیت را نهادینه سازند. 

 تردیدی نیست که دستیابی به قله های پیشرفت علمی، پژوهشی و فناوری نیز بی همراهی 

موثر خبرنگاران و اصحاب رسانه در انعکاس و دیده بانی نقادانه دستاوردها، پیشرفت ها و 

روندهای علمی - تحقیقاتی موجود امکان پذیر نخواهد بود.

اینجانب با تقدیر از تالش ها و خدمات عموم خبرنگاران  خصوصا خبرنگاران حوزه های 

همواره  پژوهشگاه،  این  فعالیت  سال های  طول  در  که   رسانه ها  کشاورزی  و  علمی 

صادقانه و متعهدانه در انعکاس اخبار فعالیت های پژوهشگاه کوشیده اند، ارج نهاده و 

روز خبرنگار را به خدمت این عزیزان، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

 از درگاه یکتای بی همتا، اهتمام مسئوالنه، روایت صادقانه و توفیق روزافزون خدمت 

خالصانه به مردم را برای تمامی فعاالن عرصه رسانه آرزومندم.

صابر گلکاری                                                    

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

پیام تربیک ریس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
به مناسبت روز خربنگار
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اولین جلسه دور جدید هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای 
هیات علمی برگزار شد

اولیــن جلســه دور جدیــد هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 

انتظامــی اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

بــا حضــور دکتــر حجــت االســالم و المســلمین نجفــی، دکتــر پــورداد 

ــگاری  ــر گل ــن دکت ــات و همچنی ــد هی ــای جدی ــدا اعض ــر ناخ و دکت

ــهریورماه 14۰۰، از  ــورخ 8 ش ــنبه م ــگاه در روز دوش ــس پژوهش ریی

ــد. در  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــت 12:3۰ ب ــاعت 1۰:۰۰ لغای س

ایــن جلســه ابتــدا دکتــر گلــکاری بــه اعضــای جدیــد هیــات و دکتــر 

نجفــی تبریــک و خیــر مقــدم گفتــه و ضمــن توصیــه بــه رعایــت شــأن 

ــر  ــا، ب ــی پرونده ه ــد بررس ــی در رون ــات علم ــای هی ــت اعض و منزل

لــزوم امانــت داری و رعایــت حقــوق افــراد بــر اســاس حــق و انصــاف 

و عدالــت تاکیــد کــرد. ایشــان همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد کــه 

انشــالله بــا رعایــت دقیــق قوانیــن و مقــررات، هیــچ شــکایتی علیــه 

هیــچ یــک از اعضــای محتــرم هیــات علمــی پژوهشــگاه در ایــن 

ــات مطــرح نشــود. هی

ــی  ــررات انتظام ــون مق ــه قان ــاره ب ــن اش ــدا، ضم ــر ناخ ــپس دکت س

اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی کشــور مصــوب 

ســال 1364 مجلــس شــورای اســالمی و آیین نامــه اجرایــی قانــون 

ــای  ــری از فعالیت ه ــزارش مختص ــه گ ــه ارای ــال 1365، ب ــوب س مص

ــد. ــات پرداختن ــل هی ــای قب دوره ه

در ایــن جلســه ابتــدا رأی گیــری بــرای انتخــاب اعضــای هیــات 

صــورت گرفــت و دکتــر نجفــی بــه عنــوان رییــس، دکتــر پــورداد بــه 

عنــوان نایــب رییــس و دکتــر ناخــدا بــه عنــوان دبیــر هیــات انتخــاب 

ــه بررســی  ــات وارد دســتور جلســه خــود شــد و ب شــدند. ســپس هی

پرونده هــای ارجــاع شــده پرداخــت. بنــا بــه اعــالم دبیــر ایــن هیــات 

همــکاران عضــو هیــات علمــی می تواننــد نظــرات، پیشــنهادات، 

انتقــادات و شــکایات خــود را بــه عنــوان رییــس هیــات بــه دبیرخانــه 

ــد. ــل نماین ــات تحوی ــن هی ای

ــخ  ــه شــمارخ 14۰۰/32221/251 تاری ــی اســت طــی حکمــی  ب گفتن

ــس  ــب ریی ــمت نای ــه س ــورداد  ب ــعید پ ــید س ــر س 14۰۰/6/23، دکت

هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات انتظامــی اعضــای هیــات علمــی 

منصــوب شــد. 

تابستان ۱۴۰۰
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پژوهشگاه  علمی  هیات  غیر  کارکنان  عملکرد  ارزیابی  هامهنگی  نخستین 
بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

علمی  هیات  غیر  کارکنان  عملکرد  ارزیابی  برای  هماهنگی  جلسه 

برنامه ریزی و  پورداد معاون  میزبانی دکتر سید سعید  به  پژوهشگاه 

پشتیبانی پژوهشگاه و رییس کمیته منتخب ارزیابی عملکرد پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و با حضور مهندس موسوی پاکزاد عضو و مسئول 

میربابائی  مهندس  کمیته،  عضو  رستمیان  مهندس  کمیته،  دبیرخانه 

بخش های  روسای  و  پژوهشگاه  علمی  غیرهیات  اعضای  نماینده 

تحقیقاتی، معاون فناوری پژوهشگاه و روسای پژوهشکده های منطقه 

ای و تعدادی از مدیران بصورت و بیناری تشکیل شد.

و  عملکرد  ارزیابی  اهمیت  بیان  ضمن  پورداد  دکتر  جلسه  این  در 

اعضای  عملکرد  بررسی  فرآیند  آغاز  سریعتر  چه  هر  انجام  ضرورت 

غیر هیات علمی خواهان توجه بیش از پیش مدیران به این امر مهم 

شده و در ادامه مهندس موسوی پاکزاد مدیر اموور اداری و پشتیبانی 

توضیحاتی را در خصوص حجم پرونده های واصله و ایرادات پیشرو بیان 

داشت. همچنین طی این جلسه تعدادی از روسای بخش های تحقیقاتی 

در خصوص  خود  دیده گاه های  بیان  به  ای  منطقه  پژوهشکده های  و 

ارزیابی عملکرد کارکنان غیر هیات علمی پرداختند.

مطابق آیین نامه ارزیابی عملکرد شامل کلیه اعضای غیر هیات علمی 

پژوهشگاه از جمله اعضای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی 

و مامور به پژوهشگاه می باشد که در طول دوره ارزیابی حداقل دارای 

شش ماه خدمت باشند، کارمندان مذکور در چهار سطح مدیران میانی، 

مدیران پایه، کارشناسان و کمک کارشناسان و کارکنان الزم است حسب 

در  تا  نموده  تکمیل  مقرر  زمان  در  را  به خود  مربوط  فرم های  مورد، 

کمیته منتخب ارزیابی شوند.

در اجرای مواد 54، 55 و56 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و به منظور سنجش میزان 

تحقق اهداف سازمانی، افزایش کارآیی، و اثربخشی، عملکرد کارکنان در 

دوره های مشخص ساالنه بصورت منظم و بر اساس شاخص های عمومی 

و اختصاصی طبق دستورالعمل مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
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جلسه ارزیابی ارتقاء رتبه همکاران غیر هیات علمی برگزار شد

از همکاران غیر هیات علمی متقاضی  نفر  رتبه هفت  ارتقاء  ارزیابی 

ارتقاء به مراتب باالتر حکم کارگزینی طی جلسه ای با حضور اعضای 

رسمی کمیته منتخب ارزیابی اعضای غیر هیات علمی روز چهارشنبه 

14۰۰/6/24، در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور دکتر پورداد رییس کمیته منتخب ارزیابی 

دبیر کمیته، مهندس  پاکزاد  اعضاء غیر هیات علمی، مهندس موسوی 

اداری، دکتر مریم هاشمی عضو کمیته، مهندس  صفرپور معاون امور 

نماینده  و  کمیته  عضو  میربابائی  مهندس  و  کمیته  عضو  رستمیان 

همکاران غیر هیات علمی به منظور بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری 

نهایی اعطاء رتبه باالتر همکاران تشکیل شد، پرونده سوابق و شرایط 

قانونی هفت نفر از همکاران بررسی شد.

ارزیابی رتبه همکاران غیر هیات علمی پژوهشگاه و پژوهشکده های 

منطقه ای جهت ارتقاء رتبه های سه به دو، مهارتی به سه، مقدماتی به 

مهارتی و سه، دو به یک انجام و در نهایت همکاران غیر هیات علمی 

که دارای امتیازات و شرایط الزم به احراز رتبه باالتر بودند جهت ادامه 

تحقیقات،  سازمان  عملکرد  ارزیابی  منتخب  کمیته  به  قانونی  مراحل 

آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شدند.

جلسه ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی پژوهشگاه برگزار شد

پژوهشگاه  علمی  هیات  غیر  همکاران  عملکرد  بررسی  منظور  به 

روز  عصر  همکاران  این  عملکرد  ارزیابی  رسمی  جلسه  نخستین 

یکشنبه مورخ 14۰۰/6/28 در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد. 

دکتر سیدسعید پورداد رییس کمیته منتخب ارزیابی عملکرد، مهندس 

منتخب،  کمیته  دبیرخانه  مسئول  پاکزاد  موسوی  سیدمحمدحسین 

مهندس سیدعلی میربابائی نماینده کارکنان اعضای غیر هیات علمی 

در کمیته منتخب، دکتر مریم هاشمی عضو کمیته منتخب، مهندس 

شهال خیرخواه و مهندس مهدی صفرپور اعضای کمیته منتخب از 

اعضای این جلسه بودند. در این جلسه عالوه بر بررسی امتیازات 

مبنای شاخص های  بر  و  پایه  ارتقاء  آیین نامه  به  توجه  با  همکاران 

اختصاصی و فعالیت های مازاد شاخص های اختصاصی راه های تسهیل 

کسب امتیاز بیشتر این همکاران به بحث و بررسی گذاشته شد. 

بررسی عملکرد اعضای غیر هیات علمی بر مبنای آیین نامه موجود 

هر ساله در فرصت مناسبی انجام و جهت صدور احکام کارگزینی 

بر مبنای پایه های جدید مستند قرار می گیرد.

تابستان ۱۴۰۰



شماره ۲۳، تابستان 1400

  47 |  

تجهیز گلخانه پیرشفته کشت محصوالت تراریخته پژوهشگاه به سیستم مه پاش

گلخانه کشت محصوالت تراریخته پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

به منظور تأمین رطوبت مورد نیاز گیاهان به سیستم مه پاش مجهز شد.

این  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

سیستم مه پاش که در یونیت بحش BL2 گلخانه نصب شده دارایی 

بنابر نیاز پروژه ها  به  موتور 2/3 کیلووات و تابلوی فرمان است که 

میزان رطوبت قایل تنظیم است. تامین رطوبت نیز از طریق 32 نازل 

برنجی تعبیه شده در سامانه صورت می گیرد. 

به  نیاز  نیاز گیاهان که بعضا  تأمین رطوبت مورد  این سیستم ضمن   

رطوبت 6۰ تا 7۰ درصدی دارند در محلول پاشی یا سمپاشی یکنواخت 

روی گیاهان هم کارایی دارد.

 از جمله مزایای این سیستم مه پاش مکانیکی بودن آن است که باعث 

سامانه های  مثل  الکترونیکی  سازهای  رطوبت  با  مقایسه  در  می شود 

اولتراسونیک طول عمر باالتری داشته باشد.

گفتنی است قراردا خرید تجهیزات سیستم مه پاش برای گلخانه کشت 

محصوالت تراریخته پژوهشگاه به متراژ 72 مترمربع وبه منظور تامین 

رطوبت به میزان 7۰ درصد در خرداد ماه 14۰۰، منعقد شد.

واکسیناسیون شاغلین پژوهشگاه علیه ویروس کووید ۱9

پژوهشگاه،   عمومی  روابط  توسط  شده  انجام  پیگیری های  با 

کرج،  بعثت  ورزشی  سالن  در  حضور  با  دانشجویان  و  همکاران 

واکسن کووید 19 دریافت کردند.

نوبت  دانشجویان،  و  همکاران  به  واکسن  تزریق  به  توجه  با 

الزم  پیگیری های  می باشد.  دیگر  ماه  سه  آنها،  به  تزریق  دوم 

منظور  به  کرج  شهرستان  شرق  بهداشت  مرکز  با  هماهنگی  برای 

واکسیناسیون همکارانی که در مرحله اول موفق به تزریق واکسن 

نشده اند در حال انجام است.

سازی  ایمن  منظور  به  شده  مقرر  انجام شده  برنامه ریزی  طبق 

شاغلین پژوهشگاه در برابر بیماری کووید١٩، واکسیناسیون کلیه 

گروه های شغلی و دانشجویی مطابق برنامه صورت گیرد.
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بازسازی و تجهیز سیستم باتری اضطراری )یو پی اس( پژوهشگاه

ــوژی  ــگاه بیوتکنول ــی اس" پژوهش ــو پ ــراری "ی ــری اضط ــتم بات  سیس

ــرار گرفــت. ــر در مــدار ق ــت آمپ ــو ول ــوان  4۰۰ کیل ــا ت کشــاورزی ب

دکتــر فــواد مــرادی، مســوول  خدمــات فنــی و پشــتیبانی پژوهشــگاه 

بــا اعــالم ایــن مطلــب بــه روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: بــه منظــور جلوگیــری از نوســانات بــرق 

ــل  ــزات الکترونیکــی پژوهشــگاه، حــدود 15 ســال قب ــی تجهی و خراب

نســبت بــه خریــد سیســتم UPS بــرای پژوهشــگاه اقــدام شــده بــود. 

بــا تغییــرات اساســی کــه حــدود پنــج ســال پیــش انجــام شــد، یــو پــی 

اس پژوهشــگاه مجهــز بــه 9۰ باتــری بــه بهره بــرداری رســید.

بــه  توجــه  بــا  امســال  مــاه  اردیبهشــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

فرســودگی و از رده خــارج شــدن باتــری هــا، نســبت بــه خریــد 

باتری هــای جدیــد اقــدام شــد و بــا تامیــن کامــل کل باتری هــای 

ــر  ــا حداکث ــار ب ــن ب ــرای اولی ــتم ب ــری(، سیس ــب)126 بات ــل نص قاب

تــوان خروجــی )4۰۰ کیلــو ولــت آمپــر( وارد مــدار شــد.

تابســتان  و  بهــار  در  گســترده  خاموشــی های  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــرق  ــی ب ــع ناگهان ــی از قط ــی ناش ــارات احتمال ــاری و خس ــال ج س

بــه تجهیــزات الکترونیکــی و مــواد آزمایشــگاهی اظهــار داشــت: 

ــادر  ــه ق ــگاه ک ــی UPS پژوهش ــوان خروج ــای ت ــازی و ارتق ــا بازس ب

ــدت 45  ــه م ــتم را ب ــرق کل سیس ــور، ب ــه ژنرات ــاز ب ــدون نی ــت ب اس

دقیقــه تامیــن کنــد حتــی در حــد هــزارم ثانیــه هــم نوســانی در بــرق 

ــم  ــگاه ه ــور پژوهش ــبختانه  ژنرات ــه خوش ــم. البت ــگاه نداری پژوهش

حداکثــر بعــد از یــک دقیقــه وارد مــدار می شــود و بــار چندانــی بــه 

"یــو پــی اس" تحمیــل نمی شــود .

ــرای  ــال ب ــارد ری ــش میلی ــه حــدود ش ــن ک ــان ای ــا بی ــرادی ب ــر م دکت

بازســازی و ارتقــای توان UPS پژوهشــگاه هزینه شــده اســت، تصریح 

ــگاهی و  ــزات آزمایش ــنگین تجهی ــای س ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ک

ضــرورت عملکــرد پایــدار آنهــا بــه دلیــل حساســیت بــاالی نمونه هــای 

آزمایشــگاهی، تامیــن بــدون وقفــه بــرق و جلوگیــری از تاثیــرات 

نوســان ولتــاژ  بــر عملکــرد دســتگاه ها از اهمیــت فوق العــاده ای 

ــزات الزم در  برخــوردار اســت کــه خوشــبختانه زیرســاخت ها و تجهی

پژوهشــگاه فراهــم  شــده اســت. 

تابستان ۱۴۰۰
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در تابستان ۱4۰۰ متاسفانه شاهد درگذشت اعضای درجه یک و داغدارشدن تعدادی 
و  ریاست  تسلیت  پیام  و  مغتنم شمرده  را  فرصت  که  بودیم  عزیزمان  از همکاران 

همکاران پژوهشگاه را در این شامره از خربنامه درج می مناییم :

ما  اندوه  مناییم.  می  تسلیت عرض  قلب  از صمیم  را  مهربانتان  مادر  درگذشت  ضایعه 

در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد. از خداوند متعال، برای آن 

مرحومه، شادی روح و برای شما وخانواده محترمتان، صرب جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی جناب آقای دکرت هادی درزی

 ضایعه درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم. برای آن مادر 

بزرگوار، غفران و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان، صبر و اجر جزیل مسألت دارم. 

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار محرتم جناب آقای امیر ایپکی

در روزهای ماتم زده اپیدمی بیماری کرونا و مقارن با عاشورای حسینی و ایام حزن شهادت سید و ساالر 

شهیدان و یاران باوفایشان، خبردار شدم سوگوار درگذشت پدر گرامیتان شده اید. اگرچه وجود نازنین پدر 

به عنوان تنها تکیه گاه کودکی و بلوغ کیمیایی است که همتا ندارد ولی صبر در برابر این فقدان تنها 

سالح دنیوی مومن است. این مصیبت جانکاه را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض 

نموده، علو درجات را برای آن مرحوم از درگاه احدیت خواهانم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 همکار گرامی جناب آقای محمد جداری 
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خربنامه پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی

صاحـب امتیاز: پژوهشـــگاه بیوتکنولوژی کشـــاورزی
مدیر مســـئول: صابر گلکاری
ســـردبیر: سیدعلی میربابائی

هیات تحریریه: علی شمس، بابک ناخدا
طــــراح و صفحـه آرا: محمد جداری

مدیر داخلی: مهین حیدری
عکاس: حســـن سمیعی

همـکاران این شـماره:زهرا نیکبخت، ریحانه گالبچیان، 
سیدمحمد حسینی

شـــماره بیست و سه تابستان  1400
محوطــه  فهمیــده،  شــــهید  بلــوار  کــرج،  نشــــانی: 

کشــــاورزی تحقیقــات  موسســــات 
0۲۶-3۲70353۶ تلفن: 

سیدالشهدا،  شهادت  سوگواری  و  ایام حزن  با  مقارن  و  کرونا  پاندمی  زده  ماتم  روزهای  در 

گرامیتان  مادر  درگذشت  سوگوار  خبردار شدم  باوفایشان،  یاران  و  امام حسین)ع(  حضرت  

شده اید.  اگرچه وجود نازنین مادر به عنوان مهربانترین پناه و بزرگترین تکیه گاه کودکی و 

بزرگسالی، کیمیایی است که همتا ندارد ولی صبر در برابر این فقدان، تنها سالح دنیوی مومن 

را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض  این مصیبت جانکاه  است.  

نموده، علو درجات را برای آن مرحومه از درگاه احدیت خواهانیم." 

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 همکار گرامی جناب آقای مهندس محمد فتحی قره بابا 

تاثـر،  و  تأسـف  از  آکنـده  قلبـی  بـا  اســت،  زندگــی  تابنــده  و  بینظیــر  گوهــر  مـادر 

درگذشـت اندوهنـاک مـادر گرامیتـان را تسـلیت عـرض نموده، از درگاه ایزدمنـان بـرای آن 

مرحومـه، غفـران الهـی و شـادی روح، و بـرای بازمانـدگان، صبر و شـکیبایی خواسـتاریم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی رسکار خانم محبوبه محمد ابراهیمی

تابستان ۱۴۰۰






