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فصل شکوفایی فناوری  ها در عرصه کشاورزی

بنیـان،  بـه عنـوان سـال »تولیـد، دانـش  امسـال  نامگـذاری 

اشـتغال آفریـن«، چنـان کـه انتظار می رفـت بارقه هـای امید 

دانـش  تولیـد  و  اقتصـاد  عرصـه  در  بـزرگ  بـه حرکت هـای 

بنیـان را در پـی داشـت. در همیـن سـه ماهـه نخسـت سـال 

بـا هماهنگـی مجلـس و دولـت مقـررات و آییـن نامه هـای 

جدیـدی در راسـتای حمایـت از  شـرکت های دانـش بنیان به 

تصویـب رسـیده و تـالش شـده مسـیر توسـعه فعالیت هـای 

دانـش بنیـان حتـی االمـکان هموارتـر شـود.

در بخـش کشـاورزی هـم کـه خوشـبختانه بـا تاکیـد مقـام 

معظـم رهبـری بر دانـش بنیان شـدن این حوزه، مـورد توجه 

ویـژه مسـووالن امـر قـرار گرفتـه اتفاقـات بزرگـی در شـرف 

اسـت.  وقوع 

هدفگـذاری بخـش کشـاورزی بـرای کسـب سـهمی حداقـل 

20 درصـدی از مجمـوع شـرکت های دانـش بنیـان، افتتـاح 

پارک هـای علـم و فنـاوری کشـاورزی و منابـع طبیعـی کـه 

برنامـه  اسـت،  کشـور  کشـاورزی  تاریـخ  در  عطفـی  نقطـه 

همـکاری  بـا  فنـاوری  و  نـوآوری  دهکـده   10 راه انـدازی 

وزارت علـوم کـه قـرار اسـت میزبـان هـزار شـرکت دانـش 

بنیـان باشـند، احیـای کمیتـه راهبری فنـاوری نانو کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی و فعـال شـدن کمیته هـای اسـتانی آن در 

سراسـر کشـور و ... از جمله اقدامات و برنامه هایی هسـتند 

کـه مـی تواننـد بـا رسـوخ دانـش و فنـاوری، خونـی تـازه در 

رگ هـای کشـاورزی سـنتی و فرتـوت کشـور جـاری کننـد.

عنـوان موتـور  بـه  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه  در 

کشـاورزی  بخـش  در  نویـن  فناوری هـای  توسـعه  محـرک 

سـازی  تجـاری  و  توسـعه  بـرای  مختلفـی  برنامه هـای  نیـز 

حـال  در  جدیـد  فناوری هـای  و  تحقیقاتـی  دسـتاوردهای 

سلسـله  برگـزاری  تـدارک  آنهـا  جملـه  از  کـه  اجراسـت 

نشسـت های تجـاری و توسـعه ای زیسـت فناوری کشـاورزی 

کـه نخسـتین دوره آن قـرار اسـت 26 مـرداد 1401، در تهران 

برگزار  شـود، ارایه بسـته های دانش بنیان در چهار سـطح )از 

پژوهـش کاربـردی و فناورانه با مشـارکت بخـش خصوصی تا 

تجـاری سـازی دانـش فنـی انتقـال یافته به بخـش خصوصی( 

و تاسـیس مراکـز رشـد و نـوآوری اسـت که امید مـی رود دو 

مرکـز تـا پایـان امسـال راه انـدازی شـوند. 

جهـاد  محتـرم  وزیـر  نـژاد،  سـاداتی  دکتـر  خوشـبختانه، 

نکوئـی، معـاون محتـرم وزیـر و  دکتـر خیـام  و  کشـاورزی 

رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی نیـز 

طـی بازدیـدی کـه اواخـر خردادمـاه 1401، از پژوهشـکده 

متابولیت هـای ثانویـه و نمایشـگاه دسـتاوردهای تحقیقاتـی 

و فناوری پژوهشـگاه داشـت از فعالیت های این پژوهشـگاه 

در حـوزه دانـش بنیـان و تولیـد ثـروت در بخـش کشـاورزی 

هماهنـگ  و  موفـق  حرکـت  از  نشـان  کـه  کردنـد  تقدیـر 

پژوهشـگاه با سیاسـت های راهبردی وزارت جهاد کشـاورزی 

و سـازمان دارد.

بـا همـه تهدیدهـا و نگرانی هایـی کـه در حـوزه کشـاورزی 

اخیـر  ماه هـای  در  دارد،  وجـود  کشـور  غذایـی  امنیـت  و 

شـاهد رویکردهـا و حرکت هایـی امیدبخش در مسـیر تحقق 

کشـاورزی دانش بنیان هسـتیم که نویدبخش دسـتاوردهایی 

بـزرگ در عرصـه پژوهـش، فنـاوری و تجاری سـازی تولیدات 

دانـش بنیـان اسـت. امیـد که با اسـتمرار این رویکـرد مبارک، 

هـر چـه زودتـر شـاهد بـه بـار نشسـتن ثمـرات شـیرین آن 

در رونـق و بهـره وری هـر چـه بیشـتر حوزه هـای مختلـف 

کشـاورزی و صنایـع وابسـته باشـیم.

رسمقاله

بهــار طبیعــت و نــوروز باســتانی، مجالــی شــورانگیز بــرای تــازه شــدن 

جان هــا و تحــول دلهاســت. 

ــه ای  ــرای زدودن هــر چــه کهنگــی و ســکون از روان و بهان ــی ب مجال

بــرای دوبــاره دیــدن و بهتــر زیســتن. ایــن ویژگــی نــاب نــوروز 

ــی  ــز تازگ ــه چی ــه هم ــازه می خواهــد و ب ــز را ت ــه چی ــه هم اســت ک

می بخشــد. نــوروز دیرینــه ای کــه بــه رغــم کهنســالی، رویــش و 

جوانــی را بــه همــگان هدیــه می کنــد و غبــار خســتگی و پژمردگــی را 

از پیرامــون خــود می زدایــد. در شــرایطی بــه اســتقبال بهــار و نــوروز 

ــن ســال ها  ــه یکــی از دشــوارترین و غمبارتری ــم ک باســتانی مــی روی

را بــه واســطه پاندمــی ویــروس کرونــا پشــت ســر گذاشــته ایم. ســالی 

ــی در  ــا عزیزان ــز ی ــراق عزی ــا ف ــان ب ــیاری از هموطن ــرای بس ــه ب ک

ــا ایــن ویــروس  ــا دســت و پنجــه نــرم کــردن ب ــا ی پــی ابتــال بــه کرون

ــود. منحــوس همــراه ب

آغــاز ســال جدیــد کــه بــا میــالد فرخنــده امــام عصــر، مهــدی موعــود 

ــت  ــی اس ــت مبارک ــه، فرص ــدان گرفت ــی دو چن ــور و طراوت ــج( ش )ع

بــرای دمیــدن روح امیــد و شــادی در خانواده هــا بــرای عبــور از 

رنج هــا و غم هــای ایــن پاندمــی مرگبــار. ضمــن تبریــک حلــول ســال 

1401 خورشــیدی و فرارســیدن عیــد ســعید نــوروز خدمــت همــکاران 

عزیــز در پژوهشــگاه، عمــوم ایرانیــان و ملــل دوســت در حــوزه 

تمدنــی نــوروز، امیــدوارم ایــن عیــد فرخنــده بــرای همــگان سرشــار 

ــا تــالش  ــر و برکــت، ســالمتی، شــادکامی و موفقیــت باشــد و ب از خی

و همفکــری هــر چــه بیشــتر همــکاران، شــاهد توســعه و پیشــرفت 

دســتاوردهای  و  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  روزافــزون 

ــیم. ــگاه باش ــای پژوهش ــتای ماموریت ه ــر در راس بزرگت

 

    غالمرضا  صالحی جوزانی    

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پیام رییس پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی به مناسبت نوروز 1401

 بهار 1401بهار 1401
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پژوهشگاه  دستاوردهای  از  دربازدید  کشاورزی  وزیر 

در  بنیان  دانش  فعالیت های  تأثیر  بر  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

 20 امسال  گفت:  و  کرد  تاکید  کشاورزی  بخش  در  ثروت  تولید 

می شوند. مستقر  بخش  این  در  بنیان  دانش  شرکتهای  از  درصد 

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

از  بازدید  در  خرداد   26 پنجشنبه  عصر  ساداتی نژاد  جواد  سید 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ثانویه  متابولیت های  پژوهشکده 

داشت:  اظهار  پژوهشگاه،  این  تحقیقاتی  دستاوردهای  نمایشگاه  و 

انجام  بنیان  دانش  حوزه  در  خوبی  اقدامات  پژوهشگاه  این  در 

دارد. کشاورزی  بخش  در  ثروت  تولید  در  بسیاری  تأثیر  که   شده 

»تولید؛  عنوان  با  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 

بنیان  دانش  سال  امسال،  گفت:  آفرین«  اشتغال  بنیان،  دانش 

در  را  بنیان  دانش  از شرکت های  درصد  داریم 20  وظیفه  ما  و  است 

کنیم. مستقر  کشاورزی   بخش 

سازمان  داد:  ادامه  ساداتی نژاد 

تحقیقات، آموزش و ترویج 

در  )تات(  کشاورزی 

دانش  حوزه 

بنیان 

دیدار نوروزی ریاست، معاونین، روسای بخش های تحقیقاتی و مدیران 

پژوهشگاه با همکاران، امروز 14 فروردین ماه به رسم سال های پیشین 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ابتدا پس 

در  حاضر  همکاران  یکایک  به  پژوهشگاه  ریاست  تبریک حضوری  از 

شد،  برگزار  پژوهشگاه  محوطه  در  قبلی  اعالم  پی  در  که  مراسم  این 

ابتدا مهندس میربابائی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه در سخنانی با 

تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان به نامگذاری امسال به عنوان 

سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" اشاره کرد و آن را فرصتی برای 

توسعه فعالیت های پژوهشگاه عنوان کرد. 

پایان سال گذشته  تقارن  دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه هم 

با عید نیمه شعبان و آغاز  سال نو با ماه مبارک رمضان را به فال نیک 

گرفت و سالی سرشار از سالمتی و موفقیت را برای تمامی همکاران و 

خانواده هایشان و مردم ایران آرزو کرد. 

وی با اشاره به تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 

بر گسترش  آفرین"  اشتغال  بنیان،  دانش  "تولید،  عنوان سال  به   1401

پژوهشگاه  رییس  کرد.  تاکید  بنیان  دانش  شرکت های  با  همکاری ها 

همچنین اظهار امیدواری کرد که پروژه ساختمان جدید پژوهشگاه هم 

که سال ها از شروع آن می گذرد در سال جاری به بهره برداری برسد.

نشست اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

 بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پژوهشکده متابولیت های ثانویهدیدار عیدانه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد
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یافته های  و  است  داده  انجام  کشور  در  خوبی  بسیار  کارهای 

کند. ورود  مزارع  عرصه  به  ترویج  با  باید  سازمان   این 

به  دولت  هیئت  استانی  سفر  جریان  در  که  کشاورزی  جهاد  وزیر 

پژوهشگاه  ثانویه  متابولیت های  پژوهشکده  از  اصفهان   استان 

با  که  کرد  امیدواری  ابراز  کرد،  بازدید  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

ویژه  به  اصفهان  در  را  کشاورزی  مشکالت  بتوان  سفر  این  مصوبات 

 فالورجان برطرف کرد و بتوان دانش را به خدمت کشاورزی درآورد.

این  و در  وزیر  معاون  نکویی،  خیام  دکتر  بازدید، 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی، حجت االسالم سید ناصر 

نماینده  الرگانی،  موسوی 

و  مجلس  در  فالورجان 

شهر،  این  فرماندار 

رییس سازمان 

جهاد 

کشاورزی و رییس مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان نیز حضور داشتند.

تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  بازدید  ضمن  کشاورزی  جهاد  وزیر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی  صالحی  دکتر  توضیحات  با 

متابولیت های  پژوهشکده  رئیس  ابراهیمی،  دکتر  و  کشاورزی 

شد. آشنا  اجرا  حال  در  و طرح های  دستاوردها  فعالیت ها،  با   ثانویه 

در حاشیه این بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

و  پژوهشکده  در  مستقر  بنیان  دانش  شرکت های  و  کشاورزی 

 دستاوردهای مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان نیز بازدید به عمل آمد.

پژوهشکده  در  فعال  بنیان  دانش  بازدید، شرکت های  این  جریان  در 

ادامه  در  و  کرده  ارائه  را  فناورانه خور  تحقیقات محصوالت  مرکز  و 

هیئت  اعضای  و  محققان  حضور  با  جلسه ای  در  نکویی  خیام  دکتر 

در خصوص حمایت  توضیحاتی  تحقیقات  مرکز  و  پژوهشکده  علمی 

پژوهشکده  این  دادند.  ارائه  بنیان  دانش  و شرکت های  تحقیقات  از 

هم میزبان علی کرباسی زاده، رییس هئیت مدیره گروه صنعتی چیکا 

بین الملل و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری الماس هشت بهشت بود 

که ضمن جلسه ای با حضور رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

ایجاد  با طرح  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  و  کشاورزی 

از  و  آشنا  فناوری کشاورزی  کارآفرینی زیست  و  نوآوری  بوم  زیست 

نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه هم بازدید کرد.

برگزاری نشست اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  اعضای  نشست 

آینده  انداز  موضوع بررسی عملکرد گذشته، وضعیت فعلی و چشم 

تجاری سازی دستاوردها سه شنبه 18  و  پژوهش  در حوزه  پژوهشگاه 

خردادماه 1401، برگزار شد.

هیأت  اعضای  و  پژوهشگاه  معاونان  و  رییس  که  نشست  این  در 

علمی پژوهشکده  ها و بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه در آن 

حضور داشتند در ابتدا کلیپی که به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر 

تهیه  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فقید  استاد  قره یاضی،  بهزاد 

شده به نمایش گذاشته شد. پس از آن، مهندس قورچیانی و مهندس 

البرز و معاونت علمی و  استان  نخبگان  بنیاد  از  نمایندگی  به  شایق 

فناوری ریاست جمهوری توضیحاتی در خصوص طرح ها و برنامه های 

و  دانشجویان  علمی،  هیأت  اعضای  به  اعطایی  تسهیالت  و  حمایتی 

دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ارایه دادند.

در ادامه، دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

در سخنانی ضمن گرامیداشت نخستین سالگرد درگذشت زنده یاد بهزاد 

قره یاضی، موسس و استاد فقید پژوهشگاه به چشم انداز کشاورزی در 

افق 2050 و  برنامه های آتی پژوهشگاه در این راستا پرداخت.

و  کشاورزی  محصوالت  تن  125میلیون  ساالنه  تولید  به  اشاره  با  وی 

واردات بالغ بر 25 میلیون تن )13 میلیارد دالر( محصوالت خارجی برای 

تامین نیاز داخلی گفت: در سال 2050 جمعیت ایران به حدود 103 

میلیون نفر افزایش می یابد و نیاز ساالنه کشور به محصوالت کشاورزی 

هم با 50 میلیون تن افزایش به 200 میلیون تن خواهد رسید.

وی با اشاره به این که در بخش کشاورزی عالوه بر واردات محصوالت 

محصوالت  دالر  میلیارد  سه  حدود  واردات  به  کشاورزی  مختلف 

وابسته  هم  غذایی  افزودنی های  و  سم  و  کود  بذر،  قبیل  از  فناوری 

هستیم، اظهار داشت: با وجود نیاز شدیدی که به فناوری های بخش 

کشاورزی داریم تنها حدود 300 شرکت  کمتر از پنج، شش درصد کل 

و  دارند  فعالیت  کشاورزی  حوزه  در  کشور  بنیان  دانش  شرکت های 

میزان سرمایه گذاری در این بخش هم بسیار پایین است. 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بیان راه کارهای مقابله با 

چالش های بخش کشاورزی در افق 2050 گفت: توسعه فناوری های 

کارای گلخانه ای، تولید ارقام و نژادهای جدید با سازگاری و پتانسیل 

مصرف،  الگوی  تغییر  آبیاری،  راندمان  افزایش  و  متراکم  کشت  باال، 

مدیریت تقاضا، کاهش ضایعات و اقتصاد چرخشی زیستی از تدابیری 

هستند که می تواند در کنترل چالش های بخش کشاورزی موثر باشند.

بر  با مروری  از سخنان خود  دیگری  در بخش  دکتر صالحی جوزانی 

اخیر  دهه  چهار  در  کشاورزی  محصوالت  عملکرد  میزان  تغییر  روند 

نسبت به تاثیر پژوهش و فناوری در افزایش تولیدات کشاورزی ابراز 
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خوشبینی کرد و گفت: حجم تولیدات کشاورزی کشور از حدود 26 

میلیون تن در   سال 1356 به بیش از 125 میلیون تن افزایش یافته در 

حالی که  سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی طی این دوره حدودا 

44 ساله از 10 میلیون هکتار به 14 میلیون هکتار افزایش داشته است. 

تولیدات  افزایش  از  توجهی  قابل  بخش  که  می دهد  نشان  آمار  این 

کشاورزی کشور طی چهار دهه اخیر حاصل افزایش عملکرد در واحد 

سطح در اثر  توسعه فناوری ها و استفاده از یافته های پژوهشی است.

وی در عین حال تاکید کرد که در صورت استفاده بهینه از فناوری های 

موجود، افزایش به مراتب بیشتری در عملکرد تولید صورت می گرفت.

صالحی جوزانی در توضیح این مطلب به عملکرد گندم آبی در کشور 

اشاره کرد و گفت: عملکرد این محصول در سال 1356 حدود 1.5 تن 

در هکتار بوده که در سال 99 به 4.5 تن در هکتار رسیده است، اما 

همین االن در موسسه  تحقیقاتی مربوطه، گندمی با عملکرد 12 تن 

در هکتار  هم داریم که نشان دهنده پتانسیل باالی افزایش عملکرد 

این محصول است.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که بیوتکنولوژی در 

حال حاضر، باالترین سهم )35 درصد( را از گردش مالی فناوری های نوین 

در دنیا به خود اختصاص داده گفت: بازار جهانی بیوتکنولوژی در سال 

2021 حدود 550 میلیارد دالر بوده که البته سهم بیوتکنولوژی 

کشاورزی از گردش مالی جهانی بیوتکنولوژی تنها حدود 10 درصد 

است. اگر ایران با توجه به نسبت یک درصدی جمعیت و وسعت 

آن به دنیا بخواهد تنها یک درصد بازار جهانی این محصوالت را 

به خود اختصاص دهد، گردش مالی بیوتکنولوژی ایران باید 600 

میلیون دالر باشد که هنوز فاصله بسیار زیادی با این رقم داریم 

و البته هدفگذاری  ای که ستاد توسعه زیست فناوری کرده، کسب 

سه درصد بازار جهانی بیوتکنولوژی )1.8 میلیارد دالر( است. 

فناوری های  مهمترین  از  فهرستی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

کشاورزی تا سال 2050 از قبیل کشاورزی با آب دریا، کشاورزی 

از  استفاده  عمودی،  کشاورزی  شهری،  کشاورزی  بیابان،  در 

نانوتکنولوژی،  بعدی،  سه  پرینترهای  اشیاء،  اینترنت  پهپادها، 

ژنی،  ویرایش  کشاورزی،  در  مصنوعی  هوش  و  بیوانفورماتیک 

کشاورزی دقیق، تولید گوشت مصنوعی و ... بر ضرورت فعالیت 

هر چه جدی تر پژوهشگاه در این حوزه ها تاکید کرد.  

پژوهشگاه  ریاست  است  ماهی  چند  که  جوزانی  صالحی  دکتر 

عملکرد  ارزیابی  در  شده  عهده دار  را  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

کشاورزی  تحقیقات  دستاوردهای  گفت:  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

هستند  تجاری سازی(  قابل  )غیر  ترویج  قابل  تحقیقاتی  یافته های  یا 

یا دستاوردهای قابل تجاری سازی )فروش( و ثبت اختراع. پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی که 15 نفر از اعضای هیأت علمی آن جزو 40 

نفر اول و تمام اعضای هیأت علمی آن جزو 100 نفر اول رده بندی 

کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  علمی  هیأت  اعضای 

هستند از لحاظ تعداد مقاله وضعیت بسیار خوبی دارند.

وی با بیان اینکه برنامه خودکفایی تولید غده بذری سیب زمینی عاری 

میلیون  اخیر، 41  میلیون دالر و طی 14 سال  ویروس ساالنه سه  از 

کشت  تولید  داشت:  اظهار  دارد،  کشور  برای  ارزی  دالر صرفه جویی 

تولید  و  پروبیوتیک  های طیور  تولید  و  مالینگ  پایه های سیب  بافتی 

کود زیستی از دیگر فناوری های قابل تجاری سازی پژوهشگاه است.

صالحی جوزانی تصریح کرد: تجاری سازی که چالشی مهم در مسیر 

و  ساده  فرایندی  است،  عرصه  به  کشاورزی  بخش  فناوری های  نفوذ 

خطی نیست، بلکه فرایندی بسیار پیچیده و چند مرحله ای است که 

با  مختلف  بازیگران  نقش  ایفای  نیازمند  آن  مختلف  مراحل  پیمودن 

توانمندی های متفاوت است.

طرح های  و  برنامه ها  ارزیابی  شاخص های  تبیین  در  پایان  در  وی 

برای  تقاضا  وضعیت  بودن  مشخص  به  پژوهشگاه  آتی  تحقیقاتی 

طرح، کار تیمی، همراهی موسسات تحقیقاتی مادری و مشخص بودن 

خروجی کار طی دوره حداکثر چهار، پنج ساله طرح اشاره کرد و گفت: 

طرح هایی که شاخص های مورد نظر را دارند مورد حمایت بی حد و 

مرز پژوهشگاه قرار می گیرند.

پژوهشی  معاون  پناهی،  شریعت  عنایتی  مهران  دکتر  ادامه  در 

گروه های  تشکیل  پیشنهاد  با  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

پژوهشی در شاخه های مختلف تحقیقاتی اولویت دار پژوهشگاه مثل 

تولید بذر و ... گفت: در فاصله سال های 1390 تا 1400 بالغ بر 50 

طرح و 520 پروژه مصوب در پژوهشگاه اجرا شده که 37 طرح و 360 

پروژه به مرحله گزارش نهایی رسیده اند. محققان پژوهشگاه طی این 

دوره هزار و 168 مقاله در نشریات خارجی و 506 مقاله در نشریات 

داخلی داشته اند. دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه نیز 

در حوزه  پژوهشگاه  آینده  برنامه های  و  فعلی  در خصوص وضعیت 

کشور  در  کشاورزی  استارتاپ   57 حاضر  حال  در  گفت:  فناوری هم 

در  استارتاپ   12 نهاده،  تامین  در  آنها  از  نیمی  حدود  که  فعال اند 

بازارهای آنالین، 9 استارتاپ )16 درصد( در تسهیل و بهبود کشاورزی 

و بقیه در حوزه تجهیزات کشاورزی هستند. 

وی در ادامه برگزاری سلسله نشست های تجاری و توسعه ای بیوتکنولوژی 

کشاورزی که اولین آن ها 26 مردادماه سال جاری در زمینه بیوتکنولوژی 

گیاهی برگزار خواهد شد، ارایه بسته های دانش بنیان در چهار سطح 

)از پژوهش کاربردی و فناورانه با مشارکت بخش خصوصی تا تجاری 

ایجاد و توسعه  یافته به بخش خصوصی( و  انتقال  سازی دانش فنی 

مراکز رشد و نوآوری را از برنامه های آتی پژوهشگاه در راستای توسعه 

واقعیت های  به  توجه  بر ضرورت  تاکید  با  آزادی  کرد.  عنوان  فناوری 

انتقال فناوری گفت: بودجه تحقیقاتی آمریکا در سال 2017 بالغ بر 68 

میلیارد دالر بوده که به 24 هزار دستاورد منجر شده است.

این دستاوردها شامل 15 هزار نوآوری بوده که هفت هزار مورد به 

ثبت پتنت منتهی شده است و البته از بین آنها 755 مورد به محصول 

امری  شکست  که  می دهد  نشان  آمارها  است.این  شده  ختم  نهایی 

طبیعی در روند دستیابی به فناوری است و مسیر موفقیت از همین 

شکست ها می گذرد.  

زمینه  در  پژوهشگاه  موفق  تجارب  برخی  به  اشاره  با  پایان  در  وی 

تجاری سازی فناوری، الزمه موفقیت در این زمینه را توجه به زنجیره 

کامل تولید تا بازار عنوان کرد. این جلسه با بحث و بررسی برنامه های 

اعضای  پیشنهادهای  و  نظرات  نقطه  دغدغه ها،  بیان  و  شده  مطرح 

هیات علمی پژوهشگاه ادامه یافت و مقرر شد اعضای هیأت علمی، 

نظرات و پیشنهادهای خود را خصوصا در زمینه تشکیل کارگروه های 

شریعت  دکتر  به  نهایی  تصمیم گیری  و  جمع بندی  جهت  تخصصی 

پناهی، معاون پژوهشی ارایه دهند.

گردهمایی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با 

برگزاری انتخابات نمایندگان اعضای هیأت علمی پایان یافت. براساس 

نماینده صنفی  عنوان  به  ناخدا  بابک  دکتر  گرفته،  گیری صورت  رای 

نماینده  عنوان  به  حجازی  محمدامین  دکتر  و  علمی  هیات  اعضای 

انتخاب شدند.  ممیزه  هیات  منتخب  کمیته  در  علمی  هیأت  اعضای 

همچنین در این جلسه مقرر شد اینگونه نشست ها به صورت دوره ای 

و متناوب صورت گیرد.
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کشاورزی،  فناوری  زیست  توسعه ای  و  تجاری  نشست   نخستین 
26 مرداد ماه 1401  برگزار می شود

نخستین رویداد از سلسله نشست های تجاری و توسعه ای بیوتکنولوژی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همت  به   ،1401 مردادماه   26 کشاورزی، 

با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار می شود.  کشاورزی و 

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

اعالم  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی،  صالحی 

و  تجارب  از  بهره مندی  منظور  به  که  هم اندیشی ای  در  مطلب  این 

توسعه  ستاد  و  دولتی  و  بخش خصوصی  از  دیدگاه های صاحبنظران 

وزارت  مختلف  معاونت های  نمایندگان  همچنین  و  فناوری  زیست 

جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری این رویداد برگزار شد خاطرنشان 

کرد:  سلسله نشست های تجاری و توسعه ای زیست فناوری کشاورزی 

و  بنیان  دانش  »تولید،  سال  نام  به  جاری  سال  نامگذاری  راستای  در 

اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری و با توجه به اهمیت و 

جایگاه تولیدات دانش بنیان کشاورزی در امنیت غذایی کشور برگزار 

می شود و هدف از آن ها، شبکه سازی و جریان سازی داخلی در راستای 

زنجیره ارزش کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ و انتقال دانش فنی در 

عرصه های تولیدی بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت همه نهاد ها 

و تشکل های اقتصادی و کارگزاران تجاری فعال در زمینه انتقال فناوری 

است. این نشست ها به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

با مشارکت ستاد توسعه زیست فناوری  و با همکاری مرکز تحقیقات 

شد.  برگزار خواهد  مدرس  تربیت  دانشگاه  فناوری  زیست  توسعه   و 

وی با اشاره به اهمیت انتقال دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری های 

نوین به بخش واحد های تولیدی خصوصا شرکت های خصوصی اظهار 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  توسعه ای  و  تجاری  نشست های  در  داشت:  

تالش داریم با حضور تسهیل گران کسب و کار، نهادهای سیاست گذاری، 

استارتاپ ها  بنیان،  دانش  شرکت های  بازرگانی،  مشترک  اتاق های 

بخش  فناورانه  توانمندی های  و  نیازمندی ها  تجاری،  بروکرهای  و 

 کشاورزی را معرفی و روند انتقال فناوری در این حوزه را تسهیل کنیم.

همچنین دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

نشست های  سلسله  از  رویداد  نخستین  در  کرد:  تصریح  کشاورزی 

ستاد  همکاری  با  که  کشاورزی  بیوتکنولوژی  توسعه ای  و  تجاری 

توسعه زیست فناوری و فن بازار ملی در هتل پارسیان تهران برگزار 

کشاورزی  حوزه  شتاب دهنده های  شبکه  داریم  قصد  شد  خواهد 

ارباب  مهندس  ادامه  در  همچنین  کنیم.  ایجاد  پژوهشگاه  در  را 

داد.  ارایه  توضیحاتی  نشست  این  برگزاری  جزییات  خصوص   در 

و  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  نماینده  که  جلسه  این  ادامه  در 

معاونت های  برخی  از  نمایندگانی  و  پژوهشگاه  پشتیبانی  معاون 

اتحادیه های  و  تحقیقاتی  موسسات  و  کشاورزی  جهاد  وزارت 

مدیران  از  خاکدامن  علیرضا  داشتند،  حضور  آن  در  نیز  کشاورزی 

تقسیم  خصوص  در  توضیحاتی  فناوری،  زیست  توسعه  ستاد 

حمایت  راستای  در  ستاد  برنامه های  و  فناوری  زیست  ملی  کار 

داد. ارایه  تحقیقاتی  دستاوردهای  و  فناوری ها  تجاری سازی   از 

مهندس قدبیگی از شبکه فن بازار ملی ایران هم در سخنانی با اشاره 

تقاضا و تسهیل  و  به هم رسانی عرضه  بازار در  به حمایت های فن 

بر ضرورت  تحقیقاتی  دستاوردهای  و  فناوری ها  تجاری سازی  توسعه 

 آموزش محققان در خصوص نحوه مذاکره با سرمایه گذاران تاکید کرد.   

حوزه  در  نشست ها  سلسله  این  از  اول  نشست  است،  گفتنی 

بیوتکنولوژی گیاهی با محوریت کشت بافت، متابولیت های ثانویه و 

بذرهای هیبرید تدارک دیده شده است که روز چهارشنبه 26 مرداد 

می شود. برگزار  تهران  آزادی  پارسیان  هتل  زرین  سالن  در   ،1401 

محور  فناوری  شرکت  های  میانی  و  ارشد  مدیران  رویداد،  مخاطبان 

صنایع  و  هیبرید  بذر  و  بذر  کنندگان  تولید  بافت،  کشت  )تولید 

دارویی، آرایشی و بهداشتی(، استارت آپ ها و شرکت های خالق مرتبط 

گوشت   ،  IOT و  هوشمند  کشاورزی  تقاضا،  و  عرضه  )پلتفرم های 

گیاهی و مصنوعی و ... (، سرمایه گذاران خطر پذیر، صندوق های مالی 

انتقال  گذار،  سرمایه  جذب  محوریت  با  تجاری  کارگزاران  بانک ها  و 

فناوری و توسعه بازار، دستگاه های اجرایی، اتحادیه ها و انجمن های 

)کود،  کشاورزی  نهاده های  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  کشوری، 

نهالستان ها  صاحبان  و  گلخانه سازان  گلخانه داران،  بذر(،  و  سموم 

می باشند. حوزه  این  دانشجویان  و  علمی  هیئت  اعضای  نیز   و 

سخنرانی های  رویداد،  این  در  شده  دیده  تدارک  برنامه های  از 

جلسات  کشور،  نیاز  مورد  فناوری های  معرفی  و  تاثیرگذار  افراد 

فناوری  آپ های  استارت  و  شرکت ها  غرفه  های  برپایی  و  تجاری 

در   BERC TALK لیسانس   تحت  ویژه  سخنرانی های  محور، 

است. محققان  و  صنایع  مدیران  به  تجاری  اطالعات  انتقال   جهت 

عالقمندان به همکاری یا حضور در این  رویداد، دریافت کانتر و .... 

می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پژوهشگاه 

 09366181472 شماره  با  یا  و  مراجعه   www.abrii.ac.ir نشانی  به 

تماس بگیرند.
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استان  نخبگان  بنیاد  و  پژوهشگاه  مشرتک  همکاری  زمینه های 
الربز بررسی شد

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در جلسـه ای بـا حضـور 

مسـئوالن بنیـاد نخبـگان اسـتان البـرز، زمینه هـای همکاری مشـترک 

را بررسـی کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در 

ایـن جلسـه کـه امروز چهارشـنبه، چهارم خرداد مـاه 1401، در محل 

حـوزه ریاسـت پژوهشـگاه برگـزار شـد، رییـس و معاونان پژوهشـی 

رییـس  و  اجرایـی  دسـتگاه های  بـا  ارتبـاط  مسـوول  پشـتیبانی،  و 

رییـس و مسـووالن  پژوهشـگاه و همچنیـن  روابـط عمومـی  اداره 

اختراعـات، امـور فرهنگـی و روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان 

حضـور داشـتند. در ابتـدای ایـن نشسـت، دکتـر صالحـی جوزانـی، 

در  گزارشـی  مهمانـان  بـه  مقـدم  خیـر  ضمـن  پژوهشـگاه  رییـس 

خصـوص فعالیت هـا، دسـتاوردها و توانمندی هـای پژوهشـگاه ارایه 

داد.

در  پژوهشـگاه  تحقیقاتـی  اولویت هـای  نشسـت،  ایـن  ادامـه  در 

بـرای  راسـتای رفـع مشـکالت بخـش کشـاورزی، تـالش پژوهشـگاه 

ایفـای نقـش هر چـه موثرتر به عنوان هسـته و مرجـع بیوتکنولوژی 

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  شـبکه  ایجـاد  و  کشـور  کشـاورزی 

راهبردهـای آتـی پژوهشـگاه بـرای افزایـش اثربخشـی پژوهش هـا و 

ضریـب نفـوذ دانـش و فنـاوری در بخـش کشـاورزی و برنامه هـای 

رویدادهـای  برگـزاری  جملـه  از  پژوهشـگاه  بنیـان  دانـش  توسـعه 

ملـی نـوآوری و فنـاوری هـای زیسـتی، ارایه بسـته های دانـش بنیان 

در  شـد.  تشـریح  مهمانـان  بـرای  جـاری  تحقیقـات  تجاری سـازی  و 

بـا  پژوهشـگاه  همکاری هـای  گسـترش  بـرای  پیشـنهادهایی  ادامـه 

بنیـاد ملـی نخبـگان و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری 

مطـرح شـد. دکتر مهـران عنایتـی شـریعت پناهی، معاون پژوهشـی 

پژوهشـگاه نیـز بـا اشـاره به خـأ موجـود در مراکز علمی پژوهشـی 

کشـور در زمینـه برگـزاری رویدادهـای علمـی و فرهنگ سـازی علوم 

و فناوری هـای نویـن و ضـرورت ایـن امـر تاکیـد کـرد.

دکترپـورداد، معـاون برنامه ریـزی و پشـتیبانی پژوهشـگاه هـم در سـخنانی بـر اهمیـت همکاری هـای مشـترک پژوهشـگاه و بنیـاد تاکیـد کـرد. 

مهنـدس میربابائـی، رییـس اداره روابـط عمومـی و مهنـدس کریمـی، مسـوول ارتبـاط بـا دسـتگاه های 

اجرایـی پژوهشـگاه هـم در سـخنانی بـر آمادگی کامل پژوهشـگاه برای هرگونه همکاری مشـترک از 

جملـه در زمینـه برگـزاری رویدادهـای مشـترک تاکید کردند. دکتـر نبیونی، رییـس بنیاد نخبگان 

اسـتان البـرز هـم در سـخنانی بـا اشـاره به سـابقه آشـنایی خـود بـا پژوهشـگاه از رویکرد 

ویـژه پژوهشـگاه بـه ارتبـاط موثـر با سـایر دسـتگاه ها تقدیـر کرد.

وی بـا اشـاره بـه موقعیـت علمـی و فنـاوری خـاص اسـتان البـرز کـه دارای 20 

مرکـز و موسسـه تحقیقاتی اسـت از اجرای 15 طرح ویـژه در بنیاد نخبگان 

اسـتان خبـر داد کـه بـه نام شـهدای دانشـمند مزین شـده اند. 

بنیـاد  آمادگـی  و  فـراوان  ظرفیت هـای  بـر  تاکیـد  بـا  نبیونـی 

نخبـگان اسـتان بـرای همکاری های مشـترک با پژوهشـگاه، 

اعـزام سـرباز - نخبـه بـه پژوهشـگاه، ظرفیـت جـذب 

نیروهـای متخصـص نخبـه و عضویـت پژوهشـگاه در 

سـتادهای مختلـف اقتصـاد دانـش بنیـان را از جملـه 

زمینه هـای همکاری هـای فی مابیـن عنـوان کـرد. دکتـر 

نبیونـی، پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی را گنجینه ای از 

نخبگان کشـور دانسـت و امکانات و نیروی انسـانی شـاغل در آن 

را در کشـور بی بدیـل عنـوان کـرد.

در پایـان ایـن جلسـه مقـرر شـد طی چنـد روز آینـده مقدمـات و تمهیدات 

و  البـرز  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  بیـن  تفاهم نامـه ای مشـترک  انعقـاد  بـرای  الزم 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی فراهـم شـود.
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و  ایران  کشاورزی  تحقیقات  موسسات  مشرتک  جلسه  نخستین 
برزیل برگزار شد

تفاهم  یادداشت  کردن  عملیاتی  راستای  در  پژوهشگاه  رییس 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  بین  مشترک  همکاری های 

کشاورزی  تحقیقات  سازمان  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  کشاورزی 

امبراپا برزیل، نخستین نشست فنی میان سه موسسه تحقیقاتی تابعه 

شد. برگزار  برزیل  امبراپا  متناظِر  تحقیقاتی  موسسه های  و  سازمان 

به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

در این نشست که روز چهارشنبه،7 اردیبهشت ماه 1401، برگزار شد، 

)ایران(  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مدیران  از  و جمعی  روسا 

)برزیل(،  ژنتیکی  منابع  و  بیوتکنولوژی  موسسه  در  خود  همتایان  با 

موسسه تحقیقاتی علوم شیالتی کشور )ایران( با موسسه تحقیقات آبزی 

پروری و شیالت )برزیل(، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

)ایران( با موسسه تحقیقات سویا )برزیل( بحث و تبادل نظر کردند.

آموزش  تحقیقات،  سازمان  فناوری  و  پژوهش  معاون  دکتر جعفری،   

علمی  ارتباطات  دفتر  مدیرکل  ولی نسب،  دکتر  کشاورزی،  ترویج  و 

جوزانی،  صالحی  دکتر  سازمان،  بین المللی  همکاری های  و 

نجفیان،  دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

دکتر  و  بذر  و  نهال  تهیه  و  اصالح  تحقیقات  رییس موسسه 

دکتر  علوم شیالتی کشور،  تحقیقاتی  رییس موسسه  بهمنی، 

مریم هاشمی و دکتر بابک ناخدا، معاون پژوهشی و رییس 

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی و معاونان پژوهشی و مسئوالن اموربین الملل دو 

موسسه تحقیقاتی دیگر و دکتر دانشیان به عنوان متخصص 

این جلسه  این جلسه شرکت داشتند. هدف اصلی  سویا در 

نیز  و  مشترک  تحقیقاتی  موسسه های  میان  اولیه  آشنایی 

انسانی،  نیروی  وضعیت  امکانات،  ظرفیت ها،  شناساندن 

توانمندی های دو طرف بوده است.

 Alexandre اموربین الملل،  در  امبراپا  سازمان  رییس  مشاور 

جلسه  این  برگزاری  نشست،  این  در  سخنانی  طی   Morais

آغاز همکاری های  برای  نقطه عطفی  و  تاریخی  روز  یک  را 

از  مشترک میان دو کشور و دو سازمان تحقیقاتی عنوان و 

طرف Luiz Moretti Celso رییس سازمان امبراپا بر حمایت 

دو  و  سازمان  دو  میان  علمی  ارتباطات  برقراری  از  سازمان  آن  کامل 

و  علمی  ارتباطات  دفتر  کل  مدیر  ولی نسب،  دکتر  کرد.  تاکید  کشور 

همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

هم تصریح کرد که یکی از اولویت های تحقیقاتی – بین المللی سازمان 

همکاری های  شدن  عملیاتی  در  جدی  پیگیری های  جدید،  سال  در 

پاورپوینت  ادامه جلسه، شش  در  باشد.  میان دو طرف می  مشترک 

توسط سه پژوهشگاه/ موسسه تحقیقاتی تابعه سازمان و سه موسسه 

تحقیقاتی متناظر از سازمان امبراپا ارائه شد که شامل معرفی کاملی 

 )... از موسسات )نیروی انسانی، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و 

بود. در ادامه نیز روسای موسسه های تحقیقاتی، زمینه های همکاری 

مشترک آینده را به طور مشخص تبیین کردند. 

شد  مقرر  موسسه  هر  تماس  نقطه  رسمی  معرفی  ضمن  پایان  در 

از  یک  هر  تفکیک  به  مشترک  تخصصی  جلسات  وقت  اسرع  در 

موسسه های تحقیقاتی/پژوهشگاه در آینده نزدیک برگزار شود.

همکاری  علمی تحقیقاتی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی صفی آباد 

آموزش  و  تحقیقات  مرکز  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول به  منظور فراهم آوردن 

کشاورزی،  حوزه  در  پژوهشی  علمی  سازنده  همکاری  های  امکان 

تفاهم نامه مشترکی امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، موضوع 

این تفاهم نامه که  عصر دوشنبه، 2 خرداد ماه 1401، به امضای دکتر 

غالمرضا صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه و  دکتر سید محمود طبیب 

غفاری، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی 

برقراری  سازنده جهت  و  فعال  همکاری  و  تعامل  رسید،  دزفول  آباد 

ارتباطات علمی و پژوهشی هدفمند با مشارکت تخصص های مختلف 

مشترک  تحقیقات  انجام  تحقیقاتی،  و  حاکمیتی  وظایف  راستای  در 

مورد نیاز طرفین به  منظور توسعه و تجاری سازی محصوالت فناورانه 

در حوزه کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی، معاونت های اجرایی، 

بهینه  بهره برداری  ذیربط،  مؤسسات  و  کشاورزی  جهاد  سازمان های 

پیشبرد  در  پژوهشی طرفین  و  فنی  امکانات  تجربی،  علمی،  توان  از 

برنامه های مشترک و همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های ترویجی 

و توسعه ای در قالب طرح  های مشترک مصوب طرفین است.

عالقه  مورد  توسعه ای  و  تحقیقاتی  زمینه  های  تفاهم نامه،  این  در 

الینهای  تولید  پکان،  برتر  ارقام  نهال های  ریزازدیادی  شامل  طرفین 

و  الین  بذور  تولید  برنامه های  در  استفاده  به منظور  دابلدهاپلوئید 

هیبرید، سالم سازی ارقام و پایه های درختان میوه به ویژه نهال مرکبات، 

استفاده از نشانگرهای مولکولی در اصالح گیاهان باغی، همکاری در 

اصالح مولکولی دام های اولویت دار و  همکاری 

انواع  سورگوم،  جدید  ارقام  معرفی  در 

و  مرواریدی  و  دانه ریز  ارزن های 

سزبانیا عنوان شده است.

شده  مقرر  همچنین 

این  در  که  مواردی 

تفاهم نامه مورد 

قرار  اشاره 

نگرفته 

توافق  با 

طرفین 

به  متمم  به عنوان 

افزوده  تفاهم نامه  این 

شود.
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اعالم آمادگی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای همکاری با 
سازمان اسالمی امنیت غذایی

 20 غذایی،  امنیت  اسالمی  سازمان  مدیرکل 

مختلف  بخش های  از   ،1401 ماه  اردیبهشت 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

بازدید کرد. یرالن بایدولت، مدیرکل سازمان اسالمی 

دولت  همراهی  با  که    )IOFS(غذایی امنیت 

یمیردیف، مشاور خود به ایران سفر کرده، پیش از 

بازدید در مالقات با دکتر صالحی جوزانی، رییس 

امنیت  اسالمی  سازمان  معرفی  پژوهشگاه ضمن 

غذایی و اهداف و برنامه های آن از فعالیت ها و 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  دستاوردهای 

خرسندی  ابراز  غذایی  امنیت  تامین  زمینه  در 

کرده و بر اهمیت فعالیت های تحقیقاتی در این 

حوزه تاکید کردند.دکتر صالحی جوزانی هم با اشاره به اهمیت بحث 

امر،  این  به  اسالمی  توجه جدی کشورهای  امنیت غذایی و ضرورت 

آمادگی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را برای همکاری با سازمان 

در  حضور  با  ادامه  در  هیات  این  کرد.  اعالم  غذایی  امنیت  اسالمی 

مهندسی  و  بافت  کشت  مولکولی،  فیزیولوژی  تحقیقاتی  بخش های 

زیست  و  کشاورزی  نانوتکنولوژی  میکروبی،  بیوتکنولوژی  ژنتیک، 

شناسی سامانه ها با توضیحات رئیس و اعضای هیات علمی بخش ها 

با فعالیت های هر بخش، آخرین دستاوردها و طرح های تحقیقاتی 

فیزیولوژی  رییس بخش  ناخدا،  بابک  آشنا شدند. دکتر  اجرا  در حال 

مولکولی، ارزیابی و تعیین ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش های 

غیرزیستی و شناسایی ژن های دخیل در تحمل به تنش ها و همچنین 

ارائه روش های افزایش تولید متابولیت ها و ترکیبات با ارزش در گیاهان 

را از جمله  اهداف اصلی فعالیت این بخش عنوان کرد. ناخدا  با اشاره 

به اهمیت تامین امینت غذایی اظهار داشت: در شرایطی که با تغییرات 

مانند خشکی،  آن  از  ناشی  ویرانگر  و چالش های  تنش ها  و   اقلیمی 

گرما و شوری و همچنین افزایش شدید جمعیت، 

تامین غذای سالم و مغذی برای شهروندان روز به 

روز دشوارتر می شود، با جایگزینی کشت گیاهان 

بازگشت  و  اقلیمی  تغییرات  با  سازگار  هوشمند 

به  سبز  انقالب  از  پس  شده  فراموش  گیاهان 

سبد غذایی مردم می توان رونق را به بسیاری از 

امکان  آبی  کم  و  اثر خشکی  در  که  روستاهایی 

در  برگرداند.وی  داده اند  دست  از  را  کشاورزی 

دستاوردهای  و  طرح ها  برخی  تبیین  به  ادامه 

این بخش از جمله برنامه کشت و تولید گیاهان 

هالوفیت در مناطق و آب های شور، برنامه احیا 

و جایگزینی کشت گیاهان فراموش شده مثل ارزن و سورگوم که به 

دلیل خواص غذایی باال و سازگاری با تغییرات اقلیمی و محیط زیست 

به عنوان گیاهان هوشمند نیز شناخته می شوند و دستاوردهای حاصل 

شده در این راستا از جمله ایجاد ارقام و هیبریدهای ارزن دانه ریز و 

مرواریدی متحمل به خشکی با عملکرد باال و همچنین طرح افزایش 

استویا،  گیاه  در  استویوزاید  موثره  ماده  و  هوایی  اندام های  عملکرد 

استحصال رنگدانه آبی فیکوسیانین از سویه بومی  ریزجلبک اسپیرولینا 

و تولید پروتئین قابل استفاده در صنعت دام و طیور از ریزجلبک ها 

اشاره کرد. دکتر مهران شریعت پناهی، رییس بخش تحقیقات کشت 

بافت و مهندسی ژنتیک پژوهشگاه هم تدوین پروتکل های ریزازدیادی 

ارقام مختلف گیاهان باغی، تولید مینی تیوبر عاری از ویروس سیب 

زمینی، طرح سالم سازی پایه و نهال محصوالت باغی در راستای ایجاد 

باغ های سالم مادری، تولید بذور هیبرید و استفاده از مهندسی ژنتیک 

در تولید گیاهان مقاوم و برتر را از محورهای فعالیت این بخش عنوان 

هیات  عضو  قاسمی  دکتر  هم  نانوفناوری  تحقیقاتی  بخش  در  کرد. 

علمی بخش برخی طرح ها و دستاوردهای شاخص این بخش را تشریح 

آهسته رهش،  نانوکودهای  تولید  گیاهان،  در  فتوسنتز  افزایش  کرد. 

طیور  و  دام  های خوراک  آنزیم  عملکرد  بهبود  گیاهی،  نانوآفت های 

بقایای سموم  شناسایی  نانوحسگرهای  تولید  نانوتکنولوژی،  به کمک 

و آفتکش ها و نیترات، تولید نانوجاذب های حذف اکسیژن و بقایای 

از  غذایی  و  کشاورزی  محصوالت  بهینه  بسته بندی  منظور  به  سموم 

جمله محورهای تحقیقات پژوهشگران این بخش است. دکتر قنواتی، 

رییس بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه هم با اشاره 

مختلف  بخش های  به  کمک  در  میکروارگانیسم ها  باالی  پتانسیل  به 

کشاورزی، تولید کودهای زیستی محرک رشد بر پایه استرپتومایسس، 

فرموالسیون  و  تولید  میکروبی کشاورزی،  کلکسیون ذخایر  راه اندازی 

جدید پروبیوتیک گیاهی مبتنی بر سویه های بومی قارچ تریکودرما، 

فرآورده های  تولید  خوراکی،  قارچ های  رشد  محرک  محصوالت  تولید 

زیستی  پاالیش  روش  به  کشاورزی  پسماندهای  از  ارزش  با  زیستی 

از  را  آبزیان  و  طیور  خوراک  در  استفاده  مورد  آنزیم های  تولید  و 

جمله دستاوردها و طرح های پژوهشی بخش بیوتکنولوژی میکروبی 

تحقیقات  بخش  رییس  زین العابدینی،  دکتر  کرد.  عنوان  پژوهشگاه 

بخش  این  از  هیات  بازدید  جریان  در  هم  سامانه ها  شناسی  زیست 

این بخش  و دستاوردهای شاخص  فعالیت ها  توضیحاتی در خصوص 

با  دارد  عضو   60 که حدود  غذایی  امنیت  اسالمی  سازمان  داد.  ارائه 

کشورهای  در  غذایی  امنیت  به  مربوط  بحران های  مدیریت  هدف 

اسالمی تشکیل شده و از جمله اهداف آن می توان به توسعه برنامه های 

عملیاتی در زمینه کاالهای راهبردی، ایجاد اتحادیه  فرآوری مواد غذایی 

و ایجاد ذخیره گاه های غالت برای تهیه ذخایر غذایی اشاره کرد.
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جدید  فنی  دانش  و  فناوری   11 به  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  دستیابی 
اجرای 2/7 پروژه تحقیقاتی به ازای هر عضو هیات علمی

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از موفقیت محققان پژوهشگاه 

در دستیابی به 11 فناوری/دانش فنی خبر داد و گفت: محققان 

پژوهشگاه در سال گذشته ضمن ثبت دو اختراع در زمینه 

کاربرد فناوری نانو موفق به معرفی رقم جدید مرکبات 

کوالیم به نام پرنیان شدند.

پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر صالحی 

سال  عملکرد  گزارش  در  جوزانی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  گذشته 

آتی  برنامه های  و  کشاورزی 

پژوهشگاه گفت: پژوهشگاه در حال حاضر 

دارای 50 نفر عضو هیات علمی شامل پنج استاد، 

11 دانشیار، 27 استادیار و دو مربی است که در سال 

گذشته بالغ بر 133 طرح و پروژه ) 2/7 پروژه به ازای هر 

عضو هیات علمی( را به مرحله اجرا درآورده اند. انتقال ژن های 

مطلوب برای بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان، به کارگیری نانوتکنولوژی 

در کشاورزی و جمع آوری و شناسایی و ارزیابی میکروارگانیسم ها با قابلیت 

استفاده از مهمترین زمینه های تحقیقاتی این طرح ها بوده است. 

وی در توضیح اثربخشی این تحقیقات به طرح خودکفایی تولید غده 

بذری سیب زمینی عاری از ویروس اشاره کرد و گفت: در سال 1400 

تعداد ارقام سالم سازی شده سیب زمینی به 17رقم رسید و بیش از شش 

هزار گیاهچه درون شیشه ای تولید و بین 13 شرکت خصوصی تولید 

کننده هسته اولیه بذر سیب زمینی و مراکز دولتی توزیع شد. با اجرای 

این برنامه طی 14 سال اخیر بالغ بر 41 میلیون دالرل صرفه جویی ارزی 

صورت گرفته و حداقل برای 210 نفر اشتغال زایی شده است.

صالحی جوزانی خاطرنشان کرد: محققان پژوهشگاه در سال گذشته 

انتقال  با  که  شدند  پروبیوتیک  مختلف  محصول   15 تولید  به  موفق 

دانش فنی پروبیوتیک های طیور به بخش خصوصی و تولید صنعتی 

آنها شاهد تولید 150 تن انواع محصوالت پروبیوتیک بودیم. 

در مجموع طی پنج سال گذشته بالغ بر 500 میلیارد ریال محصول پروبیوتیک 

طیور با دانش فنی منتقل شده از پژوهشگاه تولید شده که میزان اثربخشی 

آن در افزایش درآمد مرغداران بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال بوده است.

اولین  از دریافت  ادامه  بیوتکنولوژی کشاورزی در  رییس پژوهشگاه 

رویالیتی حاصل از انتقال دانش فنی )تولید صنعتی کود زیستی مبتنی 

بر قارچ تریکودرما(  به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با استفاده 

از این محصول که ساالنه بالغ بر 20 هزار بسته از آن تولید خواهد 

شد ضمن کنترل 70 تا 100 درصدی عوامل بیماری زا، میزان عملکرد 

محصوالت کشاورزی 20 تا 30 درصد افزایش می یابد.

وی در بیان دستاوردهای تجاری سازی شده پژوهشگاه در سال گذشته نیز به 

قرارداد اعطای مجوز بهره برداری انحصاری از دانش فنی تکثیر، فرموالسیون 

و استفاده از کود زیستی و محرک رشد اختصاصی گوجه فرنگی گلخانه ای 

به دو شرکت خصوصی، قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری، فرموالسیون 

از کود زیستی اختصاصی خیار گلخانه ای، قرارداد همکاری  و استفاده 

جهت انجام آزمایش های تخصصی تشخیص تراریختگی یا عدم تراریختگی 

نمونه های وارداتی، قرارداد تولید الین های دابل هاپلویید خیار جهت تولید 

ارقام هیبرید و آزاد گرده افشان و قرارداد ارائه مشاوره علمی در خصوص 

نحوه کاشت، داشت و برداشت گیاه سالیکورنیا و فروش بذر آن اشاره کرد.

واحد، شش   14 استقرار  به  اشاره  با  ادامه  در  جوزانی  صالحی  دکتر 

هسته و یک موسسه فناور در مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی 

کشاورزی اظهار داشت: شرکتهای مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه در 

سال 1400 موفق به ثبت سه اختراع شده اند. 

 11 به  دستیابی  در  پژوهشگاه  محققان  موفقیت  از  همچنین  وی 

فناوری/دانش فنی در سال گذشته خبر داد و گفت: محققان پژوهشگاه 

همچنین ضمن ثبت دو اختراع در زمینه کاربرد فناوری نانو موفق به 

معرفی رقم جدید مرکبات کوالیم به نام پرنیان شدند.

تولید علم  آمار  بیان  پایان  بیوتکنولوژی کشاورزی در  رییس پژوهشگاه 

پژوهشگاه در سال 1400 به انتشار 110 مقاله خارجی و 48 مقاله در نشریات 

علمی – پژوهشی داخلی اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه همکاری 

های پژوهشی با دیگر موسسات تحقیقاتی قراردادهای همکاری با موسسه 

تحقیقاتی علوم شیالتی، موسسه تحقیقاتی علوم دامی، موسسه اصالح و 

تهیه بذر چغندر قند، مرکز تحقیقات ابریشم کشور، موسسه تحقیقات علوم 

باغبانی، سازمان شیالت، شیالت آذربایجان شرقی، دو واحد کشت و صنعت 

خصوصی و قرارداد برنامه تحقیقاتی مشترک با دو شرکت بخش خصوصی 

امضا شده است.

و  علمی  همکاری های  اداره  رسپرست  و  پژوهشی  معاونت  رسپرست 
بین املللی پژوهشگاه منصوب شدند 

پژوهشگاه  رییس  حکم  با  پناهی  شریعت  عنایتی  مهران  دکتر 

پژوهشی  معاونت  سرپرست  سمت  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

پژوهشگاه منصوب شد. 

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

قاسمی،  فروغ  دکتر  حکمی،  طی  همچنین  جوزانی  صالحی  غالمرضا 

عضو هیات علمی پژوهشگاه را به سمت  سرپرست اداره همکاری های 

علمی و بین المللی پژوهشگاه منصوب کرد.

مراسم تکریم دکتر مریم هاشمی، معاون پژوهشی سابق و معارفه دکتر 

شریعت پناهی و دکتر فروغ قاسمی، سرپرستان معاونت پژوهشی و 

اداره همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه 2 خردادماه 1401، 

با حضور رییس، معاونان، مدیران، اعضای هیئت علمی و دیگر کارکنان 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.  

اشاره  با  مراسم  این  در  سخنانی  طی  جوزانی  صالحی  غالمرضا  دکتر 

به تئوری تغییر گفت: سازمان ها و افرادی که می خواهند اثربخشی 

بیشتر داشته باشند، باید اول هدف را مشخص کنند، بعد متدلوژی آن 

تغییر را در زندگی پیاده کنند و گام به گام به دستاوردهایی در مسیر 

هدف خود برسند. 

بزرگ  دانشگاه های  از  تعدادی  محوری  شعارهای  به  اشاره  با  وی 

و  نوآوری«  و  تحقیق  آموزش،  مسیر  از  بهتر  »زندگی  قبیل  از  دنیا   

»همکاری در جهت اکتشافات نوآورانه در زمینه های حیاتی«  اظهار 

داشت: رفع مشکالت و تحقق رفاه و زندگی بهتر  مردم باید هدف 

نهایی فعالیت های پژوهشی باشد. در سالهای اولیه شکل گیری مراکز 

تعداد  این مراکز  مثل   )output( برونداد  نهایتا  تحقیقاتی در کشور، 

فعالیت های   )outcome(پیامد ادامه،  در  بود  نظر  مورد  آنها  مقاالت 

این مراکز مثل تعداد قراردادهای انتقال فناوری و دستاوردهای قابل 

ترویج  مالک ارزیابی این مراکز شد و بالخره امروز اثربخشی این مراکز 

انتصابات جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بهار 1401
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است که مدنظر قرار گرفته است. خوشبختانه آیین نامه های ارزیابی 

در ایران هم به این سمت است که اثربخشی تحقیقات بیش از پیش 

پررنگ باشد.

دکتر صالحی جوزانی با اشاره به اجرای حدود 1500 تا 2000 پروژه 

تحقیقاتی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اظهار داشت: از این 

انتقال فناوری ختم شده اند که در  به قرارداد  تعداد پروژه 30 مورد 

رسیده  کشاورزان  دست  به  عملی  طور  به  قرارداد  پنج  چهار،  عمل 

از تالش مدیران قبلی و همه محققان پژوهشگاه تشکر  که جا دارد 

در  و  پژوهشگاه  تاسیس  از  دو دهه  از  بیش  با گذشت  امروز  کنیم. 

شرایطی که بسیاری از ما به سن بازنشستگی نزدیک می شویم دیگر 

وقت آزمون و خطا نیست و باید بیش از گذشته، اثربخشی تحقیقات 

در رفع مشکالت  کشاورزان و کمک به معیشت کشاورزان و مردم را 

مالک عمل قرار دهیم.

وی با اشاره به سفر چند سال پیش خود به تاالب هامون و مشاهده 

مثل  مسایل  که  این  با  داشت:  اظهار  منطقه  مردم  محرومیت های 

با مشکالت جدی مواجه  را  اقلیمی زندگی مردم آن منطقه  تغییرات 

کرده بود اما در همان منطقه هم  ظرفیت های مناسبی وجود داشت 

که می توانست از طریق بیوتکنولوژی فعلیت یافته و معیشت مردم 

منطقه را بهبود دهد. وظیفه ماست که هر چه بیشتر از پژوهشگاه 

بیرون برویم و مشکالت کشاورزان و ظرفیت های موجود در کشور را 

شناسایی کرده و برای رفع آنها راه حل های فناورانه ارایه دهیم.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه با تقدیر از زحمات 

که  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  استاد  هاشمی،  مریم  دکتر 

طی یک سال و نیم گذشته در یکی از سخت ترین دوره های فعالیت 

پژوهشگاه مسوولیت معاونت پژوهشی پژوهشگاه را عهده دار بوده 

اظهار داشت: این جابه جایی تنها به مثابه تغییر تاکتیکی و جا به جایی 

آکادمیک در مسیر همکاری های گروهی ماست و همه ما با دوستی 

و صمیمیت در مسیر ارتقای اثربخشی پژوهشگاه در  رفاه و افزایش 

درآمد کشاورزان تالش می کنیم.

وی نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید 

مراکز  برای  توامان  فرصتی  و  تهدید  را  آفرین  اشتغال  بنیان،  دانش 

تحقیقاتی مثل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که مسوولیت بزرگی 

در توسعه فعالیت های دانش بنیان دارند عنوان کرد و گفت: هم وزیر 

و هم رییس سازمان و هم رییس پژوهشگاه از این که اعضای هیأت 

یا دوره کوتاه مدت در واحد های  قالب فرصت مطالعاتی  علمی در 

کشت و صنعت و شرکت های خصوصی فعالیت کنند استقبال می کنیم 

و در قانون جهش تولید و قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 

و آیین نامه دانش بنیان وزارت جهاد بررسی ظرفیت های خوبی برای 

گسترش شرکتهای دانش بنیان وجود دارد و همه باید به سمت ایجاد 

شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور برویم.

وی افزود: در پژوهشگاه به سمتی میریم که هم تیم فناوری و هم تیم 

پژوهشی تقویت شوند تا قدم های بلندتری در حل مشکالت کشاورزی 

کشور برداریم.

سخنانی  در  هاشمی  دکتر  جوزانی،  صالحی  دکتر  سخنرانی  از  پیش 

کوتاه برای دکتر شریعت پناهی در مسوولیت جدید آرزوی توفیق کرد 

و دکتر شریعت پناهی و دکتر قاسمی نیز در سخنانی کوتاه توضیحاتی 

در خصوص اهداف و برنامه های خود ارایه دادند.

دکتر شریعت پناهی با بیان این که مجموعه پژوهشگاه به مثابه یک 

تیم در جهت اهداف مشترک تالش می کنند تغییر مسوولیت ها را امری 

طبیعی و همانند تغییر تاکتیک در تیمهای ورزشی در موقعیت ها و 

شرایط مختلف عنوان کرد.

حرکت  و  بنیان  دانش  شرکت های  توسعه  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

اظهار  پژوهانه  فناوری و جذب  انتقال  افزایش قراردادهای  در مسیر 

مشکالت  حل  باید  فعالیت ها  تعیین کننده  و  اساسی  محور  داشت: 

بخش کشاورزی و فعاالن این حوزه به عنوان بهره بردار نهایی تحقیقات 

پژوهشگاه باشد.

دکتر قاسمی، سرپرست اداره همکاری های علمی و بین المللی هم با 

اشاره به هدف گذاری پژوهشگاه برای کسب رتبه اول منطقه و رتبه ای 

مناسب در عرصه بین المللی، تقویت و به روزرسانی تارنمای انگلیسی 

پژوهشگاه، برگزاری دوره های آموزشی و حضوری با دعوت از اساتید 

ایرانیان مقیم خارج کشور را از جمله برنامه های  برجسته خارجی و 

خود در اداره همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه عنوان کرد.

شرکتدکتر صابر گلکاری، عضو هیات علمی و رییس سابق پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان سرپرست مرکز ملی مدیریت منابع 

ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد.

ــاورزی،  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

دکتــر خیــام نکویــی، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس ســازمان 

تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی طــی حکمــی بــا تقدیــر 

ــر  ــر صاب ــز، دکت ــابق مرک ــس س ــی، ریی ــر آقای ــر جعف ــات دکت از خدم

گلــکاری را بــه عنــوان سرپرســت مرکــز ملــی مدیریــت منابــع ژنتیکــی 

ــرد. ــی کشــور منصــوب ک ــع طبیع کشــاورزی و مناب

مراســم تودیــع و معارفــه رییــس مرکــز ملــی مدیریــت ذخایــر ژنتیکــی 

ــی،  ــر خیام نکوی ــور دکت ــا حض ــور ب ــی کش ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

دکتــر جعفــری معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان، روســای برخــی از 

موسســه ها، پژوهشــکده ها، پژوهشــگاه و مدیــران کل دفاتــر ســتادی 

ســازمان چهارشــنبه 24 فروردیــن مــاه 1401، در ســالن اندیشــه 

برگــزار شــد. روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا 

تبریــک ایــن انتصــاب شایســته، توفیقــات روزافــزون دکتــر گلــکاری در 

مســوولیت جدیــد را از درگاه خداونــد متعــال مســألت دارد. 

منابع  مدیریت  ملی  مرکز  رسپرست  سمت  به  پژوهشگاه  سابق  رییس 
ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد
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ــر  ــی، مدی ــوژی کشــاورزی طــی احکام ــس پژوهشــگاه بیوتکنول رئی

ــاری  ــی و تج ــد اداره بازاریاب ــی و سرپرســت جدی ــور مال ــد ام جدی

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ــوب ک ــگاه را منص ــازی پژوهش س

صالحــی  غالمرضــا  دکتــر  کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه 

ــت  ــان معاون ــی از کارشناس ــان کیان ــاب کی ــم انتص ــی در حک جوزان

ــگاه  ــی پژوهش ــور مال ــر ام ــمت مدی ــه س ــگاه ب ــتیبانی پژوهش پش

ــری از  ــا بهــره گی ــی ب ــد مال ــر جدی ــدواری کــرده کــه مدی ــراز امی اب

ــات  ــا و امکان ــدی ه ــی و توانمن ــی و مال ــن مدیریت ــای نوی ابزاره

ــران  ــایر مدی ــن و س ــا معاونی ــری ب ــی و همفک ــود و هماهنگ موج

پژوهشــگاه و تــوان ارزشــمند مجموعــه همــکاران امــور مالــی گام 

هــای بلنــدی در راســتای پیشــرفت و ارتقــای نظــام مالی پژوهشــگاه 

ــی  ــی جوزان ــر صالح ــردارد. دکت ــدی ب ــابداری تعه ــژه حس ــه وی و ب

همچنیــن طــی مرقومــه ای از تــالش هــا و خدمــات صادقانــه 

پژوهشــگاه مســوولیت  تاســیس  بــدو  از  کــه  قربانــی  مهنــدس 

ــده دار  ــی و اداری پژوهشــگاه عه ــی را در حــوزه مال هــای مختلف

ــتی  ــم سرپرس ــن حک ــم همچنی ــن مراس ــرد. در ای ــر ک ــوده، تقدی ب

اداره بازاریابــی و تجــاری ســازی پژوهشــگاه بــه دکتــر مــژگان 

کوثــری از اعضــای هیــات علمــی پژوهشــگاه اعطــا شــد. دکتــر 

صالحــی جوزانــی، رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی طــی 

ســخنانی در مراســم معارفــه مدیــران جدیــد پژوهشــگاه بــا اشــاره 

ــان و  ــش بنی ــد؛ دان ــال »تولی ــوان س ــه عن ــال ب ــذاری امس ــه نامگ ب

اشــتغال آفریــن« و برنامــه هــای گســترده پژوهشــگاه در ایــن حــوزه 

ابــراز امیــدواری کــرد کــه تصــدی مســوولیت اداره بازاریابــی و 

تجــاری ســازی از ســوی دکتــر کوثــری کــه تجــارب و ســوابق ارزنــده 

ــتین  ــته و نخس ــاوری داش ــازی فن ــاری س ــد و تج ــه تولی ای در زمین

ــه  ــتاورد فناوران ــال دس ــل انتق ــگاه از مح ــمی پژوهش ــی رس رویالیت

ایــن عضــو هیــات علمــی پژوهشــگاه حاصــل شــده بتوانــد منشــاء 

ــری  ــه پیگی ــا اشــاره ب ــن حــوزه باشــد. وی ب ــزرگ در ای ــی ب تحوالت

هــای صــورت گرفتــه بــرای ایجــاد معاونــت مســتقل نــوآوری 

و فنــاوری در چــارت ســازمانی پژوهشــگاه اظهــار داشــت: بــا 

سازی  تجاری  و  بازاریابی  اداره  و رسپرست  مالی  امور  مدیر 
پژوهشگاه منصوب شدند

پیگیــری هایــی کــه در ســطح ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزی انجــام دادیــم، قــرار اســت چنیــن معاونتــی در ســازمان 

ــگاه  ــی در پژوهش ــن معاونت ــاد چنی ــدم ایج ــود و معتق ــکیل ش تش

ــی  ــات تحقیقات ــر از موسس ــی دیگ ــاورزی و برخ ــوژی کش بیوتکنول

زیرمجموعــه ســازمان مثــل موسســه تحقیقــات واکســن و ســرم 

ســازی رازی و موسســه تحقیقــات فنــی و مهندســی کشــاورزی 

ــعه  ــد در توس ــی توان ــم م ــد ه ــوی ای دارن ــاوری ق ــه فن ــه جنب ک

ــد.  ــر باش ــاورزی موث ــش کش ــوآوری در بخ ــاوری و ن ــای فن فعالیته

ــی  ــر کرمان ــای دکت ــالش ه ــر از ت ــا تقدی ــی ب ــی جوزان ــر صالح دکت

طــی دوره تصــدی مســوولیت اداره بازاریابــی و تجــاری ســازی 

ــه  ــزی هــای صــورت گرفت ــه ری ــا برنام ــرد: ب ــح ک پژوهشــگاه، تصری

ــات مهمــی در حــوزه تجــاری ســازی  در ســال جــاری شــاهد اتفاق

ــای  ــته ه ــه بس ــوآوری، ارائ ــز ن ــاد مراک ــه ایج ــا از جمل ــاوری ه فن

ــم  ــگاه خواهی ــوآوری در پژوهش ــای ن ــت فرمه ــان و پل ــش بنی دان

بــود. دکتــر پژمــان آزادی، قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه هــم در 

ســخنانی بــا اشــاره بــه اهمیــت حــوزه فنــاوری و توجــه ویــژه تــری 

کــه در ســایه تدبیــر مقــام معظــم رهبــری در نامگــذاری امســال بــه 

عنــوان ســال »تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« بــه مســائل 

ایــن حــوزه مــی شــود اظهــار داشــت: هــدف مــا افزایــش اثربخشــی 

ناخالــص ملــی و رفــع مشــکالت بخــش  تولیــد  پژوهشــگاه در 

ــیر  ــردن مس ــوار ک ــق هم ــم از طری ــه امیدواری ــت ک ــاورزی اس کش

ــان و اســتارتاپ  ــش بنی ــاوری هــا و ایجــاد شــرکتهای دان ــال فن انتق

هــا در حــوزه »هــای تــک« بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه ایــن مهــم 

ــاری  ــای تج ــت ه ــله نشس ــزاری سلس ــم. وی، برگ ــدا کنی ــت پی دس

ــال  ــد انتق ــت رون ــاورزی، تقوی ــاوری کش ــت فن ــعه ای زیس و توس

ــوآوری  ــز ن ــل دو مرک ــه بخــش خصوصــی و ایجــاد حداق ــاوری ب فن

ــه  ــه برنام ــگاه را از جمل ــه ای پژوهش ــای منطق ــکده ه در پژوهش

هــای امســال پژوهشــگاه در حــوزه فنــاوری و نــوآوری عنــوان کــرد. 

قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا تقدیــر 

ــکاران  ــان از هم ــدس گالبچی ــی و مهن ــر کرمان ــای دکت ــالش ه از ت

حــوزه فنــاوری پژوهشــگاه اظهــار داشــت: دکتــر کوثــری بــا توجــه 

ــد، نشــان  ــه در حــوزه تجــاری ســازی داشــته ان ــی ک ــه موفقیتهای ب

ــد  ــخیص داده ان ــی تش ــه خوب ــیر را ب ــدا مس ــه از ابت ــد ک داده ان

ــف  ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ــی ک ــم باالی ــت و نظ ــت و دق و جدی

ــه پژوهشــگاه،  ــژه ایشــان نســبت ب ــن عــرق وی ــد و همچنی داده ان

ــی  ــی خــوب در حــوزه تجــاری ســازی و بازاریاب نویدبخــش اتفاقات

ــم  ــن مراس ــت. در ای ــان اس ــوولیت ایش ــی دوره مس ــگاه ط پژوهش

ــریعت  ــی ش ــران عنایت ــر مه ــمی دکت ــاب رس ــم انتص ــن حک همچنی

پناهــی بــه ســمت معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه بــه وی اعطــا شــد.

 بهار 1401بهار 1401



  |  28  29 |  

با ابالغ رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندس ابراهیم کریمی 

به عنوان مسوول امور ارتباط با دستگاه های اجرایی و مهندس سپیده اکبری 

واال به عنوان مسوول کمیته تجهیز پژوهشگاه منصوب شدند. دکتر صالحی 

جوزانی در مراسم معارفه مسوول امور ارتباط با دستگاه های اجرایی و 

مسوول جدید کمیته تجهیز پژوهشگاه با تبریک عید مبارک فطر به ضرورت 

های تعیین مسوولی برای پرداختن به امور ارتباط با دستگاه های اجرایی اشاره 

کرد و گفت: اگرچه در ساختار پژوهشگاه چنین مسوولیتی دیده نشده ولی 

تعیین مسوولی مشخص برای ارتباط هر چه بهتر پژوهشگاه با معاونت های 

مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های اجرایی ضروری به 

نظر می رسد، خصوصا این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه 

به ماهیت چندمنظوره خود با تمام معاونت های وزارتخانه و دستگاه های 

اجرایی مختلف ارتباط دارد.وی هماهنگی و پیگیری بازدیدها و نشست های 

تخصصی با معاونت های اجرایی و نشست های مشترک با دستگاه های 

اجرایی و شرکت های خصوصی مرتبط و اخذ نیازها و اولویت های تحقیقاتی 

دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی مرتبط و پیگیری مصوبات 

را از جمله وظایف محوله به مسوول امور ارتباط با دستگاه های اجرایی 

عنوان کرد. در ادامه دکتر پورداد، معاون پشتیبانی پژوهشگاه هم با تبریک 

عید فطر بر اهمیت ارتباط پژوهشگاه با دستگاه های اجرایی تاکید و از 

مهندس کریمی به عنوان مسوولی توانمند برای برقراری ارتباط هر چه بهتر 

پژوهشگاه با دستگاه های اجرایی یاد کرد.در ادامه، دکتر هاشمی، معاون 

پژوهشی پژوهشگاه با اشاره به روحیه همکاری و سختکوشی مهندس 

کریمی برای وی در این مسوولیت آرزوی موفقیت کرد.دکتر آزادی، قائم 

مقام فناوری پژوهشگاه هم با بیان این که وجود مسوولی مشخص برای 

ارتباط با دستگاه های اجرایی، نقشی کلیدی در گسترش ارتباطات پژوهشگاه 

با دستگاه ها خواهد داشت، حضور کریمی در این مسوولیت را به فال 

نیک گرفت.مهندس کریمی هم ضمن تشکر از اعتماد رییس پژوهشگاه در 

واگذاری این مسوولیت، ابراز امیدواری کرد که بتواند در معرفی داشته ها 

کردن  پر  و  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  به  پژوهشگاه  توانمندی های  و 

فاصله بخش پژوهش و اجرا کمک کند.در ادامه، دکتر صالحی جوزانی با 

قدردانی از تالش های دکتر هداوند طی دوره تصدی مسوولیت کمیته تجهیز 

پژوهشگاه، مهندس اکبری را به عنوان مسوول جدید این کمیته معرفی کرد. 

وی راه اندازی مدیریت ایمنی، کارگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و پیگیری 

آن، نظارت و پیگیری خرید تجهیزات و مواد و لوازم آزمایشگاهی با کیفیت 

و قیمت مناسب، نظارت کامل بر حفظ و نگهداری، پیگیری تعمیرات و 

گارانتی تجهیزات آزمایشگاهی موجود پژوهشگاه، بررسی وضعیت موجود 

تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشگاه، ارائه آمار کلی و برنامه مناسب برای حفظ 

و نگهداری و بهره برداری مناسب آنها، نظارت و پیگیری و بهره برداری کامل 

و به روزرسانی نرم افزارهای مرتبط از جمله LIMS و نظارت بر نقل و انتقال 

ایمنی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی به ساختمان جدید پژوهشگاه را از 

جمله وظایف مسوول کمیته تجهیز عنوان کرد.

مسوول امور ارتباط با دستگاه های اجرایی و مسوول کمیته 
تجهیز پژوهشگاه منصوب شدند

مسوول اموررفاه پژوهشگاه منصوب شد

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه طی ابالغی، خانم مهندس 

قره خانی را به عنوان مسئول رفاه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

در  قره خانی  به مسوولیت خانم  توجه  با  است  گفتنی  کرد.  منصوب 

حوزه ریاست پژوهشگاه، ایشان در محل حوزه ریاست استقرار خواهند 

از  مسوول جدید  انتظار  مورد  اهم وظایف  ابالغیه،  این  در  داشت. 

رفاه پژوهشگاه به شرح ذیل عنوان شده است: »پیگیری امور رفاهی، 

فرهنگی، ورزشی و تفریحی پژوهشگاه و اجرایی کردن آن. هماهنگی 

و پیگیری کلیه امور مربوط به انعقاد و اجرای بیمه های تکمیلی درمان، 

عمر و حوادث، مسئولیت مدنی و آتش سوزی پژوهشگاه، انجـام کلیه 

و  مسـکن  کمیته  جلسـات  )تنظیم  سازمانی  منازل  به  مربوط  امـور 

ثبت  دفترخـانه  به  واگـذاری و معرفی  تحویل،  آن،  پیگیری مصوبات 

اسـناد و دریـافت تعهـدنامه منزل سازمـانی، صـدور گواهی سکونت، 

تخلیه و اخطـار و سـایر موارد مطروحه(، هماهنگی و پیگیری انجام 

پیگیری  و  هماهنگی  همکاران،  بانکی  تسهیالت  به  مربوط  امور 

اسکان  جهـت  الزم  همـاهنگی  غیرنقدی همکاران،  اقالم  توزیع  برای 

مامورین و متقاضیان اعزامی بـه اسـتانهـا و بـالعکس جهت اسـتفاده 

از مهمانسراها و مامورسراهای پژوهشگاه، تهیه معرفی نامه های تولد 

همکاران و انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی 

مقام مافوق.« روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای 

این همکار ارجمند در مسؤولیت جدید، آرزوی موفقیت می کند. 

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

خواهشـمند	اسـت	درصـورت	تمایـل	بـه	دریافـت	خبرنامـه	پژوهشـکده	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.
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بــا ابــالغ رییــس پژوهرییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

جانــوری  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  از  بازدیــد  بــرای  کــه 

پژوهشــکده بــه رشــت ســفر کــرده در نشســتی بــا حضــور رییــس 

پــارک علــم و فنــاوری گیــالن و مدیــران واحدهــای فنــاور و 

شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد بیوتکنولــوژی 

مســتقر  شــرکت های  فعالیــت  تســهیل  راهکارهــای  کشــاورزی 

در مرکــز رشــد را مــورد بحــث و بررســی قــرار داد. از دیگــر 

موضوعــات مــورد بررســی در نشســت مشــترک دکتــر صالحــی 

جوزانــی، رییــس پژوهشــگاه ،و دکتــر باســتی، رییــس پــارک علــم 

ــال و  ــرکت های فع ــتیبانی از ش ــی پش ــالن ، چگونگ ــاوری گی و فن

ــگاهی و  ــای آزمایش ــات و فض ــری از امکان ــور، بهره گی محصول مح

ــرکت ها  ــترک ش ــای مش ــی و همکاری ه ــات، هم افزای ــد خدم خری

تجاری ســازی  راســتای  در  تــالش  و  پژوهشــگاه  مجموعــه  بــا 

محصــوالت رفــع کاســتی های موجــود بــود.

و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  مشرتک  نشست 
رییس پارک علم و فناوری گیالن برگزار شد

بازدید رییس پژوهشگاه از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری
بازدید دوره ای هیات رییسه پژوهشگاه از پژوهشکدهای منطقه ای

دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 

به همراه دکتر هاشمی، معاون پژوهشی پژوهشگاه و دکتر پورداد، 

فروردین ماه   27 شنبه،  روز  در  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  اداری  معاون 

1401، از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در رشت بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ابتدای 

این بازدید، مدیران بخش های ژنومیکس، بیوتکنولوژی دام و کشت بافت 

پژوهشکده توضیحاتی در خصوص توانمندی های سخت افزاری و انسانی 

هر بخش، پروژه های در دست انجام، همکاری های برون پژوهشکده ای 

و همچنین نیازمندی ها و کاستی های هر بخش ارائه دادند.

حضور  با  پژوهشکده  مصوب  پروژه های  بررسی  نشست  ادامه،  در 

مجریان  آن،  در  که  شد  برگزار  ها  پروژه  مجریان  و  بخش ها  مدیران 

خود  پژوهشی  فعالیت های  پیشرفت  از  گزارشی  پروژه ها،  و  طرح ها 

در سال 1400 و برنامه های سال جاری ارائه دادند سپس در خصوص 

پژوهشی،  موسسات  با  مشترک  پروژه های  تعریف  تازه،  ایده های 

و  چالش ها  رفع  همچنین  و  بنیان  دانش  و  کاربردی  پروژه های 

کاستی های موجود بحث و رایزنی شد.

سازمان جهاد  از سوی  که  2.4 هکتاری  زمین  از  بازدید  با  دیدار  این 

کشاورزی گیالن برای احداث سایت الگویی و ترویجی به پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری واگذار شده، به پایان رسید.
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ــوژی  ــکده بیوتکنول ــاورزی پژوهش ــوژی کش ــد بیوتکنول ــز رش مرک

ــم و  ــارک عل ــس پ ــتی، ریی ــر باس ــان دکت ــن میزب ــوری، همچنی جان

فنــاوری گیــالن بــود که در نشســتی باحضور دکتــر صالحی جوزانی، 

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و مدیــران واحدهــای 

فنــاور و شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد بــود.

بنیــان  دانــش  موثــر شــرکت های  نقــش  بــر  ایــن نشســت  در 

و واحدهــای فنــاور بــا توجــه بــه داشــتن نیروهــای انســانی 

ارزش  ایجــاد  گیــالن،  اســتان  توســعه  و  پیشــرفت  در  توانمنــد 

افــزوده بــاال، تلفیــق دانــش و فنــاوری در راســتای ثــروت آفرینــی 

دانش بنیــان  کاالهــای  صــادرات  و  تولیــد  و  زایــی  اشــتغال  و 

تسهیل ســازی  راهکارهــای  زمینــه  در  ادامــه  در  و  شــد  تاکیــد 

فعالیــت شــرکت ها، چگونگــی پشــتیبانی از شــرکت های فعــال 

و  امکانــات  از  بهره گیــری  محــور،  محصــول  و  کار  بــه  پــا  و 

و  قالــب خریــد خدمــت، هم افزایــی  در  آزمایشــگاهی  فضــای 

پژوهشــگاه،  مجموعــه  بــا  شــرکت ها  مشــترک  همکاری هــای 

رفــع  همچنیــن  و  محصــوالت  تجاری ســازی  راســتای  در  تــالش 

شــد. رایزنــی  و  گفتگــو  موجــود،  نیازمندی هــای  و  کاســتی ها 

بازدید مناینده مردم رشت در مجلس از مرکز رشد واحدهای

فناور بیوتکنولوژی شامل کشور
جبــار  میزبــان  بازدیــد،  ایــن  طــی  جوزانــی  صالحــی  دکتــر 

شــورای  مجلــس  در  رشــت  مــردم  نماینــده  نــژاد،  کوچکــی 

اســالمی در بازدیــد از مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی وابســته بــه پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری بــود.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای 

اســالمی درایــن بازدیــد بــا همراهــی دکتــر صالحی جوزانــی، رییس 

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی انجــام شــد، ضمــن بازدیــد از 

ــوژی  ــاور بیوتکنول بخش هــای مختلــف مرکــز رشــد واحدهــای فن

ــاور و  ــان واحدهــای فن ــا برخــی از صاحب کشــاورزی در گفتگــو ب

شــرکت های دانــش بنیــان مســتقر در مرکز از آخرین دســتاوردهای 

فناورانــه و کاربــردی آنهــا و نیــز مشــکالت ایــن واحدها آگاه شــد. 

ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــش ش ــت نق ــر اهمی ــد ب ــن بازدی در ای

اســتان  توســعه  و  علمــی  پیشــرفت  در  فنــاور  واحدهــای  و 

گیــالن و کشــور و همچنیــن اقتصــاد دانــش محــور و تولیــد 

کوچکی نــژاد  و  شــد  تاکیــد  فناورانــه  تجــاری  محصــوالت 

ردیف هــای  دریافــت  بــرای  تــالش  بــر  دیــدار  ایــن  در  نیــز 

بــرای  اســالمی  شــورای  مجلــس  از طریــق  قانونــی  اعتبــاری 

داد. مســاعد  قــول  مرکــز  در  مســتقر  شــرکت های  تقویــت 

رشکت های  و  گیالن  فناوری  و  علم  پارک  با  مشرتک  نشست 
مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی

و  تحقیقات  مرکز  رییس  و  پژوهشگاه  رییس  نشست مشرتک 
آموزش کشاورزی استان اصفهان

در دیــدار دکتــر صالحــی جوزانــی بــا رییــس مرکــز تحقیقــات و 

آمــوزش کشــاورزی اســتان اصفهــان تاکیــد شــد: اجــرای برنامــه هــای 

ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــگاه و مرک ــن پژوهش ــترک بی ــی مش تحقیقات

ــان ــاورزی  اصفه کش

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و رییــس مرکــز تحقیقــات 

گســترش  بــر  تاکیــد  بــا  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  آمــوزش  و 

تحقیقاتــی مشــترک  اجــرای طرح هــای  همکاری هــا در خصــوص 

ــد. ــی کردن ــالم آمادگ اع

ــاورزی،  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــورداد،  ــر پ ــمی و دکت ــر هاش ــس و دکت ــی، ریی ــی جوزان ــر صالح دکت

پژوهشــگاه  برنامه ریــزی  و  پشــتیبانی  و  پژوهشــی  معاونــان 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه روز 24 اردیبهشــت ماه 1401، بــرای 

بــه  ثانویــه  متابولیت هــای  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  از  بازدیــد 

ــف  ــای مختل ــد از بخش ه ــن بازدی ــد ضم ــرده بودن ــفر ک ــان س اصفه

تحقیقاتــی پژوهشــکده بــا توضیحــات رییــس و اعضــای هیــأت علمــی 

پژوهشــکده بــا طرح هــا و پروژهــای در حــال اجــرا و همچنیــن 

طرح هــای فناورانــه جدیــد ایــن پژوهشــکده آشــنا شــدند. ایــن هیــات 

ــات و  ــز تحقیق ــس مرک ــر دادار، ریی ــا دکت ــه ای ب ــن در جلس همچنی

ــوص  ــان در خص ــتان اصفه ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش  کش آم

زمینه هــای همــکاری مشــترک دو مجموعــه بــه ویــژه راه انــدازی 

زیســت بــوم نــوآوری، فنــاوری و کارآفرینی زیســت فناوری کشــاورزی 

و تعریــف پروژه هــای مشــترک بحــث و تبــادل نظــر کردنــد. در 

ادامــه برخــی مســائل موجــود در خصــوص پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

متابولیت هــای ثانویــه پژوهشــگاه و ایســتگاه تحقیقــات کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی شــهید فــزوه نیــز مطــرح و مــورد بررســی قــرار گرفــت. 

طرفیــن در پایــان در خصــوص اجــرای برنامه هــای تحقیقاتــی مشــترک 

ــد. ــی کردن اعــالم آمادگ
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بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  پشـتیبانی  پژوهشـی و  رییـس و معاونـان 

بازدیـد  غذایـی  صنایـع  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  از  کشـاورزی 

دکتـر  و  هاشـمی  دکتـر  و  رییـس  جوزانـی،  صالحـی  دکتـر  کردنـد. 

پژوهشـگاه  برنامه ریـزی  و  پشـتیبانی  و  پژوهشـی  معاونـان  پـورداد، 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی که روز 28 اردیبهشـت ماه 1401، برای بازدید 

کـرده  تبریـز سـفر  بـه  بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی  پژوهشـکده  از 

بودنـد ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـکده 

بـا توضیحـات دکتـر محمـد امیـن حجـازی، رییـس و اعضـای هیـأت 

علمـی پژوهشـکده بـا طرح هـا و پروژه هـای در حال اجـرا و همچنین 

طـرح هـای فناورانـه جدیـد ایـن پژوهشـکده آشـنا شـدند. در ایـن 

نشسـت، دکتـر حجـازی دربـاره طرح هـای بهینه سـازی تولیـد لوتئیـن 

فرموالسـیون  بهینه سـازی  و  ارزیابـی  دونالیـال،  ریزجلبک هـای  در 

اسـتارترهای صنایـع لبنـی در سـطح پایلـوت، تولیـد و ارزیابـی پنیـر 

سـفید ایرانـی، دوغ و کـره سـنتی ایرانـی بـا فرموالسـیون اسـتارترهای 

پیشـنهادی و دکتـر یوسـف نامـی در خصـوص طـرح تولیـد و ارزیابـی 

ماسـت سـنتی ایرانـی بـا فرموالسـیون اسـتارترهای پیشـنهادی و طـرح 

معرفـی و ارزیابـی سـویه های باکتری هـای اسـید الکتیـک بـه عنـوان 

نگهدارنـده طبیعـی در صنعـت لبنیـات در سـطح پایلـوت توضیحاتـی 

ارایـه دادنـد. همچنین، دکتـر بهمن پناهی در خصوص طرح شناسـایی 

و جداسـازی ژنوتیپ هـای بومـی گـردو متحمـل بـه سـرمای دیـررس 

بهـاره و غربالگـری الکتوباسـیل های اسـتارتری بـا منشـاء محصـوالت 

لبنـی از لحـاظ مقاومـت بـه باکتریوفاژهـا و شناسـایی مکانیسـم های 

مولکولـی دخیـل و دکتـر رضـا محمدی دربـاره طرح هـای در حال اجرا 

در زمینـه گراس هـای سردسـیری توضیحاتـی را ارایه دادنـد. این هیات 

همچنیـن از سـامانه پـرورش و برداشـت ریـز جلبـک کـه بـه همـت 

بهره بـرداری  بـه  بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی  پژوهشـکده  محققـان 

پشـتیبانی  و  پژوهشـی  معاونـان  و  رییـس  کردنـد.  بازدیـد  رسـیده، 

پژوهشـگاه همچنیـن در نشسـتی عمومـی بـا حضـور عمـوم کارکنـان 

پژوهشـکده پیرامـون مسـایل مختلـف این پژوهشـکده بحـث و تبادل 

کردند. نظـر 

بازدید رییس و معاونان پژوهشگاه از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

پژوهشکده  از  گیالن  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 
بیوتکنولوژی جانوری بازدید کرد

در نخستین ایام کاری سال  1401 که به تدبیر مقام معظم رهبری سال 

"تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی" نامگذاری شده است، پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1401، با هدف معرفی 

توانمندی های علمی و پژوهشی خود و همچنین معرفی شرکت های 

دانش بنیان مستقر در مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی استان گیالن، 

میزبان دکتر صالح محمدی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن 

بود. این دیدار، با بازدید از بخش های پژوهشی پژوهشکده آغاز شد 

فعالیت های  آخرین  پژوهشکده  این  تحقیقاتی  بخش های  روسای  و 

بخش  تجهیزاتی  و  انسانی  نیروی  توانمندیهای  همچنین  و  پژوهشی 

خود را معرفی کردند. در ادامه رییس سازمان در نشستی با مدیریت 

آزادی  رضا  دکتر  نشست  این  در  یافت.  پژوهشی حضور  و همکاران 

گنبد رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری ضمن شادباش سال نو و 

فرارسیدن ماه مبارک رمضان و ابراز خوشوقتی از بازدیدآغاز سال رییس 

دربرگیرنده  پژوهشکده،  عملکرد  از  گزارشی  پژوهشکده،  از  سازمان 

وضعیت  اداری،  و  پشتیبانی  فعالیت های  برنامه ریزی ها،  و  استراتژی 

پرسنلی و همچنین فعالیتهای پژوهشی در دست انجام و در دست تهیه 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 

بازدید کرد
بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  پژوهشی  معاونان  و  رییس 

کشاورزی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی بازدید کردند. 

دکتر صالحی جوزانی، رییس و دکتر هاشمی و دکتر پورداد، معاونان 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  برنامه ریزی  و  پشتیبانی  و  پژوهشی 

کشاورزی که روز 28 اردیبهشت ماه 1401، برای بازدید از پژوهشکده 

بیوتکنولوژی صنایع غذایی به تبریز سفر کرده بودند ضمن بازدید 

دکتر  توضیحات  با  پژوهشکده  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از 

با  محمد امین حجازی، رییس و اعضای هیأت علمی پژوهشکده 

طرح ها و پروژه های در حال اجرا و همچنین طرح های فناورانه 

دکتر حجازی  این نشست،  در  آشنا شدند.  پژوهشکده  این  جدید 

درباره طرح های بهینه سازی تولید لوتئین در ریزجلبک های دونالیال، 

ارزیابی و بهینه سازی فرموالسیون استارترهای صنایع لبنی در سطح 

پایلوت، تولید و ارزیابی پنیر سفید ایرانی، دوغ و کره سنتی ایرانی با 

فرموالسیون استارترهای پیشنهادی و دکتر یوسف نامی در خصوص 

طرح تولید و ارزیابی ماست سنتی ایرانی با فرموالسیون استارترهای 

اسید  باکتری های  سویه های  ارزیابی  و  معرفی  طرح  و  پیشنهادی 

لبنیات در سطح  نگهدارنده طبیعی در صنعت  به عنوان  الکتیک 

در  پناهی  بهمن  دکتر  همچنین،  دادند.  ارایه  توضیحاتی  پایلوت 

خصوص طرح شناسایی و جداسازی ژنوتیپ های بومی گردو متحمل 

استارتری  الکتوباسیل های  غربالگری  و  بهاره  دیررس  سرمای  به 

و  باکتریوفاژها  به  مقاومت  لحاظ  از  لبنی  محصوالت  منشاء  با 

شناسایی مکانیسم های مولکولی دخیل و دکتر رضا محمدی درباره 

طرح های در حال اجرا در زمینه گراس های سردسیری توضیحاتی را 

ارایه دادند. این هیات همچنین از سامانه پرورش و برداشت ریز 

جلبک که به همت محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی 

به بهره برداری رسیده، بازدید کردند. رییس و معاونان پژوهشی و 

پشتیبانی پژوهشگاه همچنین در نشستی عمومی با حضور عموم 

کارکنان پژوهشکده پیرامون مسایل مختلف این پژوهشکده بحث 

و تبادل نظر کردند.

سلسله بازدیدهای بهاره از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و پژوهشکده های منطقه ای

 بهار 1401بهار 1401



  |  36  37 |  

ارائه کرد و با تاکید بر توان علمی پژوهشکده بویژه در زمینه مباحث 

دانش بنیان و کاربردی، خواستار نگاه ویژه سازمان به پژوهشکده شد.

در  گیالن  استان  رییس سازمان جهاد کشاورزی  دکتر محمدی  ادامه  در 

سخنانی با اشاره به ابراز خوشوقتی دیدار از پژوهشکده به عنوان نخستین 

دیدار نوروزی با خانواده بزرگ جهاد کشاورزی، آن را نشانه اهمیت دانش، 

پژوهش و فناوری و علمی کردن فعالیت های پژوهشی با توجه به نامگذاری 

سال 1401 به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرینی برشمرد.

وی با اشاره به سهم هشتاد درصدی اراضی کشاورزی در گیالن، سهم 

پنجاه درصدی اقتصاد گیالن از کشاورزی و سهم سی درصدی اشتغال 

در گیالن در حوزه کشاورزی، بر اثرگذار بودن بخش کشاورزی بویژه در 

معیشت و اقتصاد مردم تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که حوزه های 

علمی کشاورزی دارای پتانسیل و توان باالیی است که باید بیش از پیش 

به آن پرداخته شده و با روش های علمی در حوزه تولید وارد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن معیار توانمندی کشورها را در جهان 

امروز در کنار توان نظامی، اقتدار و امنیت غذایی دانست و توجه به 

ظرفیت های درون کشور بویژه موقعیت جغرافیایی کم نظیر گیالن و 

همچنین ورود دانش و یافته های علمی به عرصه تولید و اقتصاد را خواستار 

اعتبارات  تخصیص  خود،  سخنان  ادامه  در  محمدی همچنین  شد.دکتر 

بی سابقه برای بخش کشاورزی گیالن در سفر سال گذشته رییس جمهور به 

استان، تمرکز وظایف تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در درون وزارتخانه 

و همچنین حرکت به سوی کشت های قراردادی را سه خبر خوب و بسیار 

اثربخش در حوزه کشاورزی دانست. تالش در اجرایی کردن تفاهم نامه 

میان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری که برای 

نخستین بار در گیالن انجام شده و پیگیری تاکید وزیر جهاد کشاورزی 

در زمینه واسط بودن سازمان تحقیقات میان دانشگاه ها و مراکز تولیدی 

در راستای ورود یافته های علمی به عرصه های تولید، از دیگر محورهای 

مطرح شده در این جلسه بود. نماینده عالی وزارت جهادکشاورزی در 

استان گیالن، ضمن تشکر از فعالیت های خوب انجام شده در پژوهشکده، 

بر نمود و دیده شدن آنها در عرصه تولید تاکید کرد و ضمن استقبال 

از پتانسیل و ظرفیت های علمی همکاران پژوهشکده در شورای علمی 

توسعه بخش کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی گیالن، آمادگی سازمان 

را جهت هرگونه همکاری الزم به منظور رفع کم و کاستی ها و نیروی 

انسانی پژوهشکده اعالم کرد. وی در ادامه، ضمن اشاره به اهمیت پدافند 

زیستی و ذخایر ژنتیکی و همچنین توسعه فراورده های دانش بنیان، بر 

اهتمام سازمان به برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای علمی شرکت های 

دانش بنیان با حضور مراکز پژوهشی استان و ارائه طرح های کاربردی 

پرمخاطب بصورت کوتاه و اثرگذار برای بازدیدکنندگان تاکید کرد و در 

پایان سخنان خود خواستار کمک علمی و پژوهشی پژوهشکده در مباحثی 

مانند فندق، شاه بلوط، شمشاد، گاومیش، صنعت طیور، بوقلمون و غاز 

بومی شد.این دیدار با بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی 

کشاورزی به پایان رسید. پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری که در مرکز 

استان گیالن شهرستان رشت مستقر است یکی از پژوهشکده های وابسته 

به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد که عمده فعالیت های آن 

حول محور تحقیقات در زمینه دام و آبزیان می گذرد.

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  مشاور  بازدید 
کشاورزی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

دکتــر قدیــری ابیانــه، مشــاور رییــس و مدیــرکل دفتــر حــوزه ریاســت 

ــس  ــت ریی ــج کشــاورزی در معی ــوزش و تروی ــات، آم ســازمان تحقیق

مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان 

ــع  ــوژی صنای ــا حضــور در پژوهشــکده بیوتکنول آذربایجــان شــرقی ب

غذایــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در تبریــز از بخش هــای 

ــرد. ــد ک ــن پژوهشــکده بازدی ــف ای مختل

ــکده  ــس پژوهش ــازی، ریی ــن حج ــد امی ــر محم ــد دکت ــن بازدی در ای

بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی پــس از خیــر مقــدم توضیحاتــی در 

ــه،  ــه داد. در ادام ــای آن ارائ ــکده و فعالیت ه ــن پژوهش ــی ای معرف

دکتــر محمــد قدیــری ابیانــه بــه همــراه دکتــر بایبــوردی، رییــس مرکــز 

تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان آذربایجــان 

شــرقی و دکتــر حجــازی، رییــس پژوهشــکده از بخش هــای مختلــف 

تحقیقاتــی و گلخانــه پیشــرفته تحقیقاتــی پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 

ــای  ــرای پروژه ه ــان اج ــک در جری ــد و از نزدی ــی بازدی ــع غذای صنای

ــد. ــرار گرفتن ــی و دســتاوردهای هــر بخــش ق تحقیقات

ــه  ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب ــد اظه ــن بازدی ــان ای ــه در پای ــری ابیان قدی

ماهیــت پروژه هایــی کــه تاکنــون در پژوهشــکده اجــرا شــده، تعــداد 

ــن  ــد ای ــه بای ــد ک ــت تجــاری ســازی دارن ــا قابلی ــل توجهــی از آنه قاب

دســتاوردها در قالــب قراردادهــای مشــترک بــا همــکاری بخــش 

ــوند. ــازی ش ــاری س ــی تج خصوص

ــر  ــا دکت ــتی ب ــه در نشس ــری ابیان ــر قدی ــد، دکت ــن بازدی ــان ای در پای

ــس پژوهشــکده در خصــوص طرح هــا و پروژه هــای در  حجــازی، ریی

حــال اجــرای پژوهشــکده و برنامه هــای آتــی گفت و گــو و تبادل نظــر 

کردنــد.
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محیــط   حفاظــت  ســازمان  کارشناســان  از  تــن  دو  بازدیــد  در 

ــگاه  ــوری پژوهش ــوژی جان ــکده بیوتکنول ــالن از پژوهش ــت گی زیس

و  همکاری هــا  زمینه هــای  رشــت،  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

راهکارهــای مشــارکت پژوهشــکده در رفــع چالش هــای زیســت 

محیطــی گیــالن بررســی شــد. دکتــر میرروشــندل و مهنــدس احدی فر، 

ــنبه 11  ــه روز یکش ــالن ک ــت گی ــط زیس ــازمان محی ــان س کارشناس

بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  دعــوت  بــه   ،1401 اردیبهشــت ماه 

ــد در نشســت مشــترکی  ــد کردن ــن پژوهشــکده بازدی ــوری از ای جان

بــا رییــس و مدیــران بخش هــای ژنومیکــس و بیوتکنولــوژی دام 

پژوهشــکده، راهکارهــای علمــی و برنامه هــای مشــترک بــرای رفــع 

ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق چالش هــای زیســت محیطی اســتان را م

دادنــد. روش هــای شناســایی و کنتــرل حشــره ها، وضعیــت اســتفاده 

ــدات  ــا و تهدی ــت آالینده ه ــتی و مدیری ــاورزی زیس ــموم، کش از س

ــات  ــر موضوع ــی از دیگ ــر ژنتیک ــودی ذخای ــه ناب ــتی در زمین زیس

ــود. ــن نشســت ب ــورد بررســی در ای م

از  گزارشــی  ارائــه  ضمــن  پژوهشــکده  رییــس  آزادی،  دکتــر 

فعالیت هــای چنــد مــاه گذشــته در ایــن زمینــه ماننــد برگــزاری 

نشســت های علمــی بــا فرهیختــگان و اعضــای هیــات علمــی مراکــز 

پژوهشــی و دانشــگاهی و همچنیــن اقدامــات پژوهشــی در ابعــاد 

ــد  ــالن تاکی ــی گی ــت  محیط ــالت زیس ــون معض ــگاهی پیرام آزمایش

کــرد: پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

ــط زیســت  ــه محی ــاده خدمــت ب ــات، آم ــا همــه امکان کشــاورزی ب

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان از س ــت. وی در پای ــتان اس اس

ــب  ــود را در قال ــای خ ــا و دغدغه ه ــرد، نیازه ــت ک ــالن درخواس گی

کلیدواژه هایــی بــه پژوهشــکده ارائــه کنــد.

کشــت  و  مولکولــی  فیزیولــوژی  تحقیقاتــی  بخش هــای  روســای 

ــور  ــا حض ــتی ب ــاورزی در نشس ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــت پژوهش باف

مدیــران دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه گیــالن و موسســه تحقیقــات 

را  تحقیقاتــی  مشــترک  همکاری هــای  زمینه هــای  کشــور،  برنــج 

بررســی کردنــد. دکتــر بابــک ناخــدا و دکتــر مهــران شــریعت پناهــی، 

روز چهارشــنبه 21 اردیبهشــت ماه 1401، بــا ســفر بــه رشــت از 

ــد. ــد کردن ــوری بازدی ــوژی جان ــکده بیوتکنول پژوهش

روســای بخش هــای تحقیقاتــی فیزیولــوژی مولکولــی و کشــت 

بافــت پــس از بازدیــد از آزمایشــگاه های ســه گانه پژوهشــکده 

در  پروژه هــای  دربــاره   بخش هــا  مدیــران  توضیحــات  و 

زمینــه  در  نشســتی  دســتگاه ها،   و  امکانــات  انجــام،  دســت 

همــکاری  زمینه هــای  بررســی  و  تــازه  پروژه هــای  تعریــف 

کردنــد. برگــزار  کشــت  بافــت  حــوزه  در  برون پژوهشــکده ای 

دانشــکده  رئیــس  ســمیع زاده،  دکتــر  کــه  نشســت  ایــن  در   

کشــاورزی دانشــگاه گیــالن، دکتــر محســن زاده، مدیــر گــروه 

موسســه  معــاون  عبــادی،  دکتــر  و  دانشــکده  بیوتکنولــوژی 

ــه  ــتند، در زمین ــور داش ــم در آن حض ــور ه ــج کش ــات برن تحقیق

تعریــف پروژه هــای مشــترک بــه ویــژه بــا دانشــگاه گیــالن و 

ــت  ــت باف ــای کش ــن بخش ه ــج و همچنی ــات برن ــه تحقیق موسس

تبــادل نظــر شــد.  و فیزیولــوژی پژوهشــگاه بحــث و 

باغ هــای  و  نهالســتان ها  و  گیاهــی  رقم هــای  سالم ســازی 

برنــج در شــالیزارها و  برداشــت  از  پــس  مــادری، کشــت دوم 

مولکولــی  اصــالح  زمینــه  در  مشــترک  همکاری هــای  همچنیــن 

ایــن نشســت بــود. گیاهــان از مباحــث عمــده  در 

رفع  در  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  مشارکت  راهکارهای  بررسی 
چالش های زیست محیطی گیالن

موسسه  و  گیالن  دانشگاه  با  مشرتک  پژوهشی  های  طرح  تدوین  پیگیری 
تحقیقات برنج کشور

 بهار 1401بهار 1401



  |  40  41 |  

میزبان   ،1401 اردیبهشت ماه   28 کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی 

دانشگاه تربیت مدرس بود.

در ابتدای این بازدید دانشجویان با حضور در آمفی تئاتر پژوهشگاه 

و  پژوهشگاه  عمومی  روابط  رییس  میربابایی،  مهندس  توضیحات  با 

تماشای فیلم معرفی پژوهشگاه با تاریخچه پژوهشگاه و فعالیت ها، 

مختلف  بخش های  و  پژوهشکده ها  پروژه های شاخص  و  دستاوردها 

تحقیقاتی پژوهشگاه آشنا شدند. 

در ادامه، این گروه با حضور در بخش تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی 

با توضیحات دکتر درزی با فعالیت ها و طرح های تحقیقاتی در حال 

اجرا در این بخش آشنا شدند.

در بخش کشت بافت و انتقال ژن، هم دکتر زمانی و مهندس عروجلو، 

توضیحاتی را در خصوص روند کشت بافت و انتقال ژن و طرح های 

تحقیقاتی بخش در این حوزه ها ارائه دادند.

در ادامه، مهندس معتمد هم روند کنترل ذرت های تراریخته وارداتی 

را به دانشجویان توضیح داد.

با  آشنایی  ضمن  دانشجویان  هم  میکروبی  بیوتکنولوژی  بخش  در 

فعالیت ها و دستاوردهای بخش با توضیحات دکتر صادقی در خصوص 

نحوه استفاده از امکانات پژوهشگاه در تحقیقات پایان نامه های خود 

راهنمایی های الزم را دریافت کردند.

دانشجویان پس از بازدید از بخش زیست شناسی سامانه ها و آشنایی 

با تجهیزات مورد استفاده در این بخش که با توضیحات مهندس کریمی 

فرساد صورت گرفت در بخش تحقیقاتی نانوتکنولوزی حضور یافتند. 

و  اهداف  و  تاریخچه  با  بازدیدکنندگان  آشنایی  ضمن  بخش  این  در 

فعالیت های بخش با صحبت های دکتر داریوش داودی رییس بخش  و 

آشنایی با تجهیزات بخش با توضیحات مهندس هادیان، اعضای هیات 

خود  طرح های  و  تحقیقاتی  زمینه های  معرفی  به  هم  بخش  علمی 

پرداختند که در این بخش دکتر قاسمی، دکتر معتمدی و دکتر ناصری 

در خصوص نانوسنسورها، نانوکودهای آهسته رهش و نانوجاذب های 

تراریخته  گلخانه  از  بازدید  گفتند.  سخن  زیستی  آالینده های  حذب 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی پایان بخش این بازدید علمی بود.

یدالله دالوند، رییس دبیرخانه کمیته نانوفناوری وزارت جهاد کشاورزی 

که سرپرستی دانشجویان در این بازدید را برعهده داشت در گفتگو 

با روابط عمومی پژوهشگاه ضمن تشکر از میزبانی خوب پژوهشگاه 

با  دانشجویان  آشنایی  هدف  با  بازدید  این  گفت:  دانشجویان  از 

و  هدایت  جهت  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فعالیت های 

بخش  نیازهای  راستای  در  دانشجویان  پایان نامه های  کردن  هدفمند 

کشاورزی صورت گرفت که برای دانشجویان بسیار جالب توجه بود 

خصوصا این که با مباحث تازه زیادی آشنا شدند.

مطرح  بازدید  این  در  که  مهمی  موضوعات  از  کرد:  خاطرنشان  وی 

شد، اهمیت توجه به امنیت غذایی بود که می تواند محور تحقیقات 

کاربردی در قالب پایان نامه و رساله باشد.

بازدید دانشجویان دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس از پژوهشگاه

بازدید رییس بخش بیوتکنولوژی دانشگاه آتاتورک ارزروم ترکیه و هیات همراه 
از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

در  ترکیه  ارزروم  آتاتورک  دانشگاه  بیوتکنولوژی  بخش  رییس 

راس هیأتی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

 پروفسور کامل خلیل اوغلو که مرات اکیول، سرمایه گذار بخش 

خصوصی و دکتر سلطانی، مدیر عامل واحد تولیدی عصاره های 

گیاهی و فرآورده های آرایشی بهداشتی وی را همراهی می کردند 

ضمن بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی و امکانات و تجهیزات 

رییس  حجازی،  امین  محمد  دکتر  با  نشستی  در  پژوهشکده 

زمینه های  خصوص  در  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

حوزه های  در  فناوری ها  انتقال  و  تحقیقاتی  مشترک  همکاری 

امین  محمد  دکتر  پرداختند.  نظر  تبادل  و  بحث  به  مختلف 

پژوهشکده  این نشست ضمن معرفی  در  حجازی طی سخنانی 

و  تحقیقاتی  پیشرفته  گلخانه  از جمله  موجود  زیرساخت های  و 

سامانه پایلوت کشت و پرورش ریزجلبک ها، زمینه های فعالیت و 

دستاوردهای عمده پژوهشکده شامل تولید استارترهای محصوالت 

لبنی، تولید ریزجلبک ها و استحصال فرآورده های باارزش از آنها، 

تولید فراورده های آرایشی و مکمل های دارویی از ریزجلبک ها، 

کشت بافت گیاهان باغی و اصالح مولکولی گرس ها را به عنوان 

دانشگاه  با  پژوهشکده  همکاری  پیشنهادی  زمینه های  از  برخی 

آتاتورک ارزروم و بخش خصوصی ترکیه عنوان کرد.

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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روســای  مشــترک  نشســت 

موسســه های پژوهشــی وابســته بــه 

ــاد کشــاورزی مســتقر در  وزارت جه

ــرژی  ــازمان ان ــاون س ــا مع ــالن ب گی

اتمــی روز چهارشــنبه، 4 خــرداد مــاه 

پژوهشــکده  میزبانــی  بــه   ،1401

بیوتکنولــوژی جانــوری پژوهشــگاه 

برگــزار  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

شــد. دکتــر صالــح محمــدی، رییــس 

گیــالن  ســازمان جهــاد کشــاورزی 

نشســت،  ایــن  در  ســخنانی  طــی 

ضمــن ارائــه آمــاری از ظرفیت هــا 

و توانمندی هــای اســتان گیــالن در 

حــوزه تولیــد محصــوالت کشــاورزی 

فنــاوری  مرتبــط،  پژوهش هــای  و 

ــی  ــه م ــت ک ــی دانس ــن فناوری های ــی از نوآورانه تری ــته ای را یک هس

ــه اهمیــت  ــا اشــاره ب ــر باشــد. وی ب ــد در بخــش کشــاورزی موث توان

ایجــاد مرکــزی بــرای تحقیقــات کشــاورزی هســته ای در گیــالن، 

اســتفاده از فنــاوری هســته ای را در مباحثــی همچــون امنیــت و 

ــاورزی،  ــوالت کش ــالمت محص ــد و س اقتــدار غذایــی، افزایــش تولی

اصــالح و تعــادل آب و خــاک و کاهــش مصــرف کودهــای شــیمیایی، 

ــی،  ــرات اقلیم ــی، تغیی ــالمت غذای ــا، س ــا و بیماری ه ــرل آفت ه کنت

ــز کاهــش مصــرف آب ضــروری  ــا قحطــی و گرســنگی و نی ــارزه ب مب

ــرد. ــی ک ارزیاب

دکتــر ســید پژمــان شــیرمردی، معــاون ســازمان انــرژی اتمــی و 

مدیرعامــل شــرکت توســعه کاربــرد پرتوهــا هــم در ســخنانی بــا اشــاره 

ــا  ــرد پرتوه ــوزه کارب ــته ای، ح ــاوری هس ــاالی فن ــای ب ــه ظرفیت ه ب

ــر تقویــت  را حــوزه ای اقتصــادی شــده و درآمــدزا توصیــف کــرد و ب

ــا مــردم  ــر ب رویکــرد اقتصــادی کــردن فعالیت هــا، ارتبــاط گســترده ت

بــرای تبییــن مزیت هــای کاربــرد پرتوهــا در حوزه هــای ســالمت، 

کشــاورزی و محیــط زیســت، گســترش پیونــد بــا مراکــز تحقیقاتــی و 

تجــاری و بخــش خصوصــی، توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی و نــگاه بــه 

ــردی  ــن ســند جامــع راهب ــه تدوی ــا اشــاره ب ــد کــرد. وی ب ــد تاکی تولی

ــوزه  ــم آن ح ــای مه ــی از بخش ه ــه یک ــور ک ــته ای کش ــعه هس توس

محصــوالت کشــاورزی اســت از ایجــاد مجموعه هــای ســامانه های 

پرتودهــی در مناطقــی از کشــور خبــر داد و اســتان گیــالن را یکــی از 

ایــن مناطــق برشــمرد کــه بــه زودی ســامانه پرتودهــی در آن اجرایــی 

ــاره  ــا اش ــه ب ــی در ادام ــرژی اتم ــازمان ان ــاون س ــد. مع ــد ش خواه

ــرای پیشــبرد فعالیت هــای  ــاد بســترهای مناســب ب ــه ضــرورت ایج ب

تحقیقاتــی روی هــر محصــول کشــاورزی و نیــز دریافــت مشــورت از 

نخبــگان بــرای راه انــدازی ســامانه گیــالن، تکنیــک پرتودهــی را دارای 

ــی  ــژه در مباحث ــه وی ــای مشــترک ب ــکاری ه ــرای هم ــاال ب ــت ب ظرفی

ماننــد هضم پذیــری نهاده هــای دامــی، کاهــش آلودگی هــای زیســت 

محیطــی، پســاب ها و پســماندها، صرفــه جویــی در مصــرف آب 

و کنتــرل آفت هــا دانســت و در زمینــه امضــای تفاهم نامــه بــرای 

اجرایــی کــردن فرایندهــای تحقیقاتــی و تعریــف پروژه هــای مشــترک، 

اعــالم آمادگــی کــرد. 

جهاد  خانواده  مشرتک  نشست  میزبان  جانوری،  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 
کشاورزی گیالن و سازمان انرژی امتی

دکتــر عباســی مژدهــی، رییــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 

و منابــع طبیعــی اســتان گیــالن، دکتــر شــناور ماســوله، رییس موسســه 

تحقیقــات بین المللــی تاســماهیان دریــای خــزر و دکتــر آزادی گنبــد، 

رییــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی نیــز از دیگــر ســخنرانان ایــن نشســت بودنــد کــه در 

ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر اهمیــت امنیــت غذایــی، ضــرورت کاهــش 

وابســتگی بــه واردات محصــوالت کشــاورزی و همچنیــن پتانســیل های 

ــای  ــرای همکاری ه ــود را ب ــی خ ــالن، آمادگ ــی در گی ــاالی تحقیقات ب

ــالن و  ــاورزی گی ــون کش ــای گوناگ ــان حوزه ه ــترک می ــی مش پژوهش

ســازمان انــرژی اتمــی در راســتای ارتقــای کمــی و کیفــی محصــوالت 

کشــاورزی بــا بــه کارگیــری فنــاوری هســته ای اعــالم کردنــد.
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جلد اول کتاب
»مقدمه ای بر میکروب شناســی« 

کتاب  ترجمه  شناسی«  میکروب  بر  ای  »مقدمه  کتاب  اول  جلد 

اعضای هیأت  از  یکی  قلم  به   )Mic4robiology )An Introduction

علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر شد.

بخش  علمی  هیات  عضو  نامی،  یوسف  دکتر  ترجمه  با  کتاب  این 

تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی 

پژوهشگاه در 13 فصل و 751 صفحه با شمارگان 500 نسخه توسط 

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شده است. 

در پیشگفتار کتاب تصریح شده است: »این اثر به عنوان یک درسنامه 

استقبال  مورد  مقدماتی  سطح  معلومات  و  اطالعات  حاوی  جامع 

به   است  گرفته  قرار  دنیا  سرتاسر  کالج های  و  دانشگاه ها  از  بسیاری 

طوری که در بیش از هزار دانشگاه دنیا به عنوان کتاب درسی مورد 

استفاده دانشجویان قرار دارد و از نظر میزان چاپ و فروش، برترین 

کتاب آموزشی مقدماتی در جهان بوده است. ویرایش و نسخه چاپی 

13 این کتاب یک مجموعه آغازین جامع برای خوانندگانی است که 

پایه و سابقه مطالعاتی پیشین در علومی همانند بیولوژی و شیمی 

ندارند. این اثر همچنین مجموعه ای مناسب برای دانشجویان در رشته 

های تحصیلی مختلف همچون علوم طبیعی، زیست شناسی، محیط 

زیست، علوم دامی، جنگلداری، کشاورزی، تغذیه، دامپزشکی و پزشکی 

است. شیوه نگارش کتاب به گونه ای است که حتی برای مبتدیانی که 

الهام بخش و  بار وارد وادی شیرین میکروب شناسی می شوند،  اولین 

شگفت  طور  به  مطالب  ارائه  نحوه  و  سازماندهی  می باشد.  جذاب 

انگیزی نوآورانه، ساده و حرفه ای تنظیم شده است. این مجموعه از 

28 فصل جدا از هم با منابع تفکیک شده طراحی شده است که تنوع 

موضوعی و مباحث ارائه شده در نوع خود بی نظیر و تکرار نشدنی 

می باشد. کتاب در دو جلد ترجمه شده که جلد اول این کتاب در 13 

فصل با همکاری انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان 

با همکاری  به زودی  در 15 فصل  نیز  کتاب  و جلد دوم  چاپ شده 

انتشارات مذکور چاپ خواهد شد.«

کتــاب »نانوفناوری و زیســت گیاهی« 

کتــاب  ترجمــه  گیاهــی«  زیســت  و  »نانوفنــاوری  کتــاب 

Nanotechnology and Plant Sciences بــه قلــم یکــی از اعضــای 

ــد. ــوژی کشــاورزی منتشــر ش ــی پژوهشــگاه بیوتکنول ــأت علم هی

ایــن کتــاب بــا ترجمــه دکتــر داریــوش داودی، عضــو هیــات علمــی 

و رییــس بخــش تحقیقــات نانوتکنولــوژی پژوهشــگاه و محمــد 

ســبزه زاری در 14 فصــل و 554 صفحــه بــا شــمارگان هــزار نســخه 

ــگفتار  ــت. در پیش ــده اس ــر ش ــالح منتش ــارات مدیرف ــط انتش توس

کتــاب تصریــح شــده اســت: »ایــن کتــاب دارای 14 بخــش اســت 

ــته شــده اســت.  ــان مجــرب نوش ــان و محقق ــه توســط کارشناس ک

ــان  ــی محقق ــای تحقیقات ــاس یافته ه ــر اس ــل ب ــر فص ــات ه محتوی

ــوط  ــم مرب ــث مه ــت و مباح ــو اس ــاوری نان ــه فن ــال در زمین فع

ــادی  ــناخت زی ــان را پوشــش می دهــد و ش ــوذرات و گیاه ــه نان ب

از مکانیســم های مربــوط بــه پاســخ گیاهــان بــه نانــوذرات را 

ــرض  ــاب در مع ــن کت ــدگان ای ــم خوانن ــد. امیدواری ــم می کن فراه

ســؤاالت جدیــد و در عیــن حــال تحقیقــات جدیــد آتــی در زمینــه 

ــب  ــم کــه مطال ــد. مــا معتقدی ــرار گیرن ــو ق ــاوری نان گیاهــان و فن

ایــن کتــاب مــی توانــد مــورد اســتفاده دانــش  آمــوزان و محققــان 

زیســت شناســی مولکولــی گیــاه، فیزیولــوژی گیاهــی، کشــاورزی، 

زیســت  زیست شناســی  بیوتکنولــوژی،  بیوشــیمی،  گیاه شناســی، 

ــن  ــرد. مــا همچنی ــرار گی ــداری ق ــوژی و جنگل محیطــی، میکروبیول

ــرای ســازمان های مــردم نهــادی کــه  ــاب ب امیدواریــم کــه ایــن کت

در مــورد مشــکالت ناشــی از تخریــب ســریع محیــط زیســت 

ــاب،  ــن کت ــدن ای ــا خوان ــود. ب ــع ش ــد واق ــد، مفی ــت می کنن فعالی

ــردی و  ــن رشــته ای زیســت شناســی کارب ــم بی ــری از عل درک بهت

ــاب،  ــن کت ــتن ای ــدف از نوش ــد. ه ــد ش ــل خواه ــوذرات حاص نان

ــود  ــه بهب ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــای ممک ــام رویکرده ــردآوری تم گ

ــه  ــی ک ــه مناطق ــی ب ــان زراع ــی گیاه ــی و معرف ــوالت فعل محص

ــوده اســت. ــرای کشــت اســتفاده نمی شــوند، ب در حــال حاضــر ب

مترجمیــن کتــاب نانوفنــاوری و علــوم گیاهــی امیدوارنــد ایــن 

ــاز  ــی اطالعــات مــورد نی ــه ســهم خــود جــای خال ــد ب ــاب بتوان کت

را  نانــوذره   - گیــاه  متقابــل  روابــط  مکانیســم های  بــرای درک 

ــد،  ــه کرده ان ــاب توصی ــتاران کت ــه ویراس ــه ک ــد و همانگون ــر کن پ

رشــته های  تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان  بــرای  می توانــد 

مرتبــط بــا علــوم گیاهــی، کشــاورزی، محیــط زیســت، منابــع 

از  بســیاری  برایــن،  عــالوه  باشــد.  مفیــد  غیــره  و  طبیعــی، 

موضوعــات مطــرح شــده در کتــاب می تواننــد انگیــزه انجــام 

زراعــی  گیاهــان  عملکــرد  بهبــود  بــرای  کاربــردی  تحقیقــات 

بــه  آن  از  اســتفاده  لــذا  باشــند؛  متفــاوت  رویکردهــای  بــا 

محققیــن مراکــز پژوهشــی کشــور کــه بــه نوعــی بــا پــرورش 

می شــود.«  توصیــه  نیــز  دارنــد  ســروکار  گیاهــی  تولیــدات  و 

نرش کتب علمی به قلم همکاران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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کتاب »مهندسی متابولیک« 

امیــدی،  منصــور  دکتــر  تالیــف  متابولیــک«  »مهندســی  کتــاب 

اســتاد دانشــگاه تهــران و آرش مختــاری، کارشــناس پژوهشــکده 

ــر  ــاورزی منتش ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــه پژوهش ــای ثانوی متابولیت ه

ــر  ــران منتش ــگاه ته ــط دانش ــه توس ــر ک ــن اث ــگفتار ای ــد. در پیش ش

ــرای  ــک در ســطح ژنتیکــی ب ــده اســت: »مهندســی متابولی شــده، آم

ــی و ســوخت مدنظــر اســت. مهندســی  ــی، صنعت ــد مــواد داروی تولی

ابــزار  و  مولکولــی  زیست شناســی  روش هــای  تلفیــق  متابولیــک، 

تحلیــل کامپیوتــری و محاســباتی اســت کــه امــکان انتخــاب منطقــی 

اهــداف اصــالح ژنتیکــی را از طریــق اندازه گیــری و 

کنتــرل جریــان متابولیــک فراهــم می کنــد. هــدف، 

دســتورزی های  یــا  خــاص  ژنوتیــپ  شناســایی 

محیطــی اســت کــه بــه بهبــود عملکــرد و بهــره وری 

می شــود.  منجــر  بیوتکنولــوژی  فرآیندهــای 

ــد  ــرای تولی ــع ب ــی، مهم تریــن منب گیاهــان داروی

ابزارهــای  شــیمیایی اند.  و  طبیعــی  داروهــای 

حفــظ  و  تکثیــر  انتخــاب،  بــرای  بیوتکنولــوژی 

ژنوتیپ هــای برتــر گیاهــان دارویــی از اهمیــت 

باالیــی برخوردارنــد و روش هــای متنــوع از کشــت 

ســلولی تــا مهندســی ژنتیــک می تواننــد در خدمــت 

ــه  ــه و ثانوی مهندســی متابولیســم محصــوالت اولی

قــرار گیرنــد و تولیــد مــواد زیســت فعال را بهبــود 

بخشــند. ایــن کتــاب بــا گیاهــان دارویــی و نقــش 

بیوتکنولــوژی در حــوزۀ تولیــد گیاهــان دارویــی در 

ــی  ــیل ژنتیک ــود پتانس ــه و بهب ــرایط درون شیش ش

ثانویــه  متابولیت هــای  تولیــد  لحــاظ  از  آنهــا 

ارزشــمند شــروع و در ادامــه، بخش هــای مجــزا 

ــک،  ــۀ مهندســی متابولی ــا اصــول اولی ــاط ب در ارتب

مهندســی متابولیت هــای اولیــه و ثانویــۀ گیاهــی و 

مهندســی متابولیــک در پالســتیدها ارائــه می شــود. 

همچنیــن، مطالبــی در حــوزۀ مهندســی متابولیــک 

سیســتم ها همچــون اســتفاده از ریبوســوئیچ ها، 

نقــش ابــزار بیوانفورماتیــک در مهندســی متابولیک 

و اهمیــت مهندســی متابولیــک در بهبــود کیفیــت 

ــده اســت.« ــی آم ــم غذای رژی

آرش مختــاری، کارشــناس تحقیقــات بخــش کشــت بافــت پژوهشــکده 

باغــی  و  زراعــی  گیاهــان  ثانویــه  متابولیت هــای  بیوتکنولــوژی 

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، دانش آموختــه کارشناســی ارشــد 

ــران اســت. ــوژی کشــاورزی از دانشــگاه ته ــته بیوتکنول رش

وی، فعالیــت پژوهشــی خــود در بخــش کشــت بافــت را از ســال 1390 

بــا محوریــت تکثیــر و ریزازدیــادی گیاهــان شــروع کــرده و هم اکنــون 

در  دارویــی  گیاهــان  از  ثانویــه  متابولیت هــای  تولیــد  حــوزه  در 

ــت  در  ــز کش ــوری و نی ــتم های بیوراکت ــن، سیس ــه  مویی ــت ریش کش

محیط هــای کنترل شــده مشــغول پژوهــش می باشــد. 

عملکــرد  ژنتیکــی  »جنبه هــای  کتــاب 
گوســفند«  در  تخمــدان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، ایــن 

کتــاب بــه همــت دکتــر طالبــی، دکتــر غفــاری، دکتــر زیــن العابدینی و 

دکتــر مــردی و بــا همــکاری دکتــر عبدلــی از مرکــز تحقیقــات ابریشــم 

کشــور توســط انتشــارات دانــش نــگار منتشــر شــده اســت. 

کتــاب »جنبه هــای ژنتیکــی عملکــرد تخمــدان در گوســفند« بــه 

بررســی توأمــان سیســتم فیزیولــوژی بافــت تخمــدان و ژنتیــک مؤثــر 

ــردازد. ــی پ ــفند م ــی در گوس ــای تخمدان ــر عملکرده ب

 در ایــن کتــاب کــه بــر کاربــرد ژنتیــک در تولید مثــل گوســفند متمرکز 

ــل  ــوژی تولیدمث ــح فیزیول ــه توضی ــف ب شــده اســت در فصــول مختل

ــی،  ــک فولیکول زای ــی، اصــول ژنتی ــم چرخه هــای تخمدان ــش، تنظی می

ــای  ــان ژن ه ــی و بی ــای تخمدان ــرل عملکرده ــی در کنت ــتم ایمن سیس

مرتبــط بــا عملکــرد تخمدانــی در میــش پرداختــه شــده اســت. 

ایــن کتــاب نخســتین نمونــه تالیفــی مطالعــات مربــوط بــه دینامیــک 

ــه  ــی ب ــان فارس ــه زب ــه ب ــت ک ــفند اس ــدان در گوس ــی تخم فولیکول

نــگارش در آمــده و انتظــار مــی رود کــه منبــع ارزشــمندی بــه منظــور 

ــوژی  ــدگاه فیزیول ــش از دی ــل می ــا تولیدمث ــط ب ــری اصــول مرتب یادگی

ــته های  ــجویان رش ــرای دانش ــد ب ــرده و بتوان ــم ک ــی را فراه و ژنتیک

ــن  ــل و همچنی ــی تولیدمث ــت شناس ــکی، زیس ــی، دامپزش ــوم دام عل

علــوم پزشــکی مفیــد واقــع شــود.
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گرامیداشت هفته روابط عمومی

پیام تربیک رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مناسبت هفته 
روابط عمومی

ــه های  ــز و موسس ــر مراک ــگاه و دیگ ــای پژوهش ــط عمومی ه ــران رواب ــکاران و مدی ــالش هم ــی از ت ــازمان در پیام ــس س ــر و ریی ــاون وزی مع

ــرد.   ــی ک ــات قدردان ــازمان ت ــتاد س ــی و س تحقیقات

در پیــام دکتــر خیــام نکویــی آمــده اســت:  »همــکاران گرامــی در روابــط عمومی هــای پژوهشــگاه، مراکــز، موسســه هــای تحقیقاتــی و ســتاد 

ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی؛ ضمــن تبریــک هفتــه ارتباطــات و روابــط عمومــی از زحمــات و تالش هــای شــما عزیــزان تقدیــر 

و تشــکر می کنــم. امیــدوارم در ســالی کــه بــه نــام ســال "تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن" نامگــذاری شــده اســت، همگــی بــا عــزم راســخ 

نســبت بــه دانــش بنیــان کــردن بخــش کشــاورزی تــالش کــرده و بــرای رقــم زدن آینــده روشــن بــرای بخــش کشــاورزی و حفــظ امنیــت غذایــی 

بــرای ایــران عزیــز اســالمی از هیــچ تالشــی دریــغ نورزیــم.«

رییس پژوهشــگاه : 
روابــط عمومــی، هــر و علــم مردمــداری اســت/ عنــوان امســال، تهدیــد و فرصتــی 

بــزرگ بــرای همــه مــا اســت

نامگذاری امسال به عنوان  بیوتکنولوژی کشاورزی،  رییس پژوهشگاه 

سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« را فرصت و تهدیدی توامان 

عنوان کرد که در صورت استفاده مناسب از آن بستر را برای توسعه 

فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی موسسات تحقیقاتی فعال 

فراهم می کند و از سوی دیگر، ناکارآمدی و ضعف موسسات پژوهشی 

بی توجه به تحقیقات کاربردی و تولیدات دانش بنیان را نمایان می کند.

دکتر صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که به 

با حضور مهندس سید علی  مناسبت روز روابط عمومی در نشستی 

میربابائی، رییس و همکاران روابط عمومی پژوهشگاه سخن می گفت 

با بیان این که روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همواره 

در زمره روابط عمومی های پیشرو در سطح سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی بوده و بارها به عنوان روابط 

عمومی برتر تقدیر شده است، اظهار داشت: روابط عمومی پژوهشگاه 

در عین حال نباید در جایگاه فعلی متوقف بماند و باید تالش کند از 

خوب به عالی و به الگویی برای همه روابط عمومی ها تبدیل شود. 

وی با تقدیر از تالش های مجموعه روابط عمومی پژوهشگاه و مدیریت 

اظهار  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  عمومی  روابط 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فعالیت  حیطه  که  این  به  توجه  با  داشت: 

از  است  کشاورزی  بخش  نوین  فناوری های  کشاورزی، 

روابط عمومی پژوهشگاه هم انتظار می رود در استفاده 

و  ارتباطات  حوزه  در  نوین  تکنیک های  و  فناوری  در 

روابط عمومی پیشتاز باشد. البته فعالیت روابط عمومی 

با تولید  باید  پژوهشگاه به خبررسانی محدود نیست و 

محتوای جذاب در جهت ترویج و ارتقای آگاهی عمومی 

در زمینه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک تالش کند. 

تاکید  به  اشاره  با  ادامه  در  زیستی  ایمنی  ملی  مرجع 

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بر »آگاهی و جلب مشارکت 

عمومی« در زمینه بیوتکنولوژی بر ضرورت توجه هر چه 

جدی تر به بحث فرهنگ سازی، آموزش و مشارکت عمومی 

از روابط عمومی  تاکید و خاطرنشان کرد:  این حوزه  در 

پژوهشگاه همچنین انتظار می رود که در بحث بازاریابی و تجاری سازی 

دستاوردهای پژوهشی هم فعاالنه مشارکت داشته باشد.سال »تولید؛ 

استثنایی  سالی  روابط عمومی هم  برای  آفرین«  اشتغال  بنیان،  دانش 

به  را در مسیر کمک  توان خود  کنار بخش ها عمده  باید در  و  است 

انتقال دستاوردهای دانش بنیان پژوهشگاه به کار ببرد. در این راستا در 

سال جاری در تدارک برگزاری چند رویداد نوآوری و فناوری با محوریت 

معاونت فناوری هستیم که طی آن ها با دعوت از شرکت های فعال در 

حوزه کشاورزی، معضالت و نیازهای آن ها را شناسایی کرده و در قالب 

پروژه های سفارشی یا انتقال فناوری به کمک آنها خواهیم رفت. رییس 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه با تاکید بر ضرورت گسترش 

فعالیت روابط عمومی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در صورت 

اخذ مجوزهای الزم بر حمایت کامل از روابط عمومی در جهت عملکرد 

بازدیدها طبق پروتکل های  تبلیغاتی، تدارک  بهتر در زمینه تهیه اقالم 

بین المللی و ... تاکید کرد.در این نشست همچنین مهندس میربابائی، 

ضمن بیان تاریخچه تاسیس روابط عمومی در پژوهشگاه، گزارشی در 

خصوص فعالیت های اداره روابط عمومی طی مدت مسوولیت مجدد 

همچنین  و  فعالیت ها  این  خصوص   در  وهمچنین   داده  ارائه  خود 

امکانات مورد نیاز روابط عمومی هم بحث و تبادل نظر شد.
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در ادامه سلسله برنامه های ویدیوکنفرانس »انتقال دانش به روز در 

گستره ملی بخش کشاورزی« که توسط »شبکه دانش کشاورزی« موسسه 

آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می شود، دکتر صالحی جوزانی، رییس 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 20 فروردین ماه 1401، به معرفی 

و بررسی »فناوری های تولید بیوکمپوست از پسماندهای کشاورزی« و 

برخی پروژه های پژوهشگاه در این حوزه پرداخت.

محیطی  زیست  مزایای  به  اشاره  با  جوزانی  صالحی  غالمرضا  دکتر   

تبدیل  اقتصادی  و 

کشاورزی  پسماندهای 

گفت:  بیوکمپوست  به 

تن  میلیون  پنج  ساالنه 

مزارع  در  کلش  و  کاه 

می  برجای  کشور  برنج 

ماند که اگر یک میلیون 

تن از آن هم برای تولید 

کمپوست استفاده شود 

تن  هزار   700 ساالنه 

کمپوست به ارزش 140 

تولید  تومان  میلیارد 

طرف  از  شد.  خواهد 

دیگر با استفاده از این بیوکمپوست می توان از میزان مصرف کودهای 

)با هزینه ای  شیمیایی در شالیزارهای کشور که حدود 300 هزار تن 

بالغ بر سه هزار میلیارد تومان( است، کاست که صرفه جویی ارزی 

قابل توجهی را عائد کشور خواهد کرد. وی در خصوص شرایط الزم 

برای اجرای فرایند تولید بیوکمپوست به شکل مناسب گفت: نسبت 

کربن به ازت حدود 3 به 7، رطوبت 60 درصد، اکسیژن )هوادهی(، 

میکروارگانیسم های قوی، EC و pH مناسب و عناصر ماکرو و میکرو 

تولید مناسب کمپوست ضرورت  برای  پتاسیم(  ازت،  )فسفر،  مناسب 

دارند.  رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه به معرفی 

نمونه هایی از دستگاه های خانگی تولید بیوکمپوست و سیستم های 

تجاری مثل سیستم های ویندرو با هوادهی مکانیکی و سیستم های 

فراوان  رواج  به  اشاره  با  و  پرداخت  ساکن(  )هوادهی  استاتیک  پایل 

از  این سیستم ها در برخی کشورها، مشکالت اصلی تولید کمپوست 

پسماندهای شهری را که باعث عدم اقتصادی شدن این سیستم ها در 

کشور شده، عدم سورتینگ از مبدا، طوالنی بودن فرایند و عدم  بلوغ 

پایین و وجود فلزات سنگین،  ازت  به  بد، نسبت کربن  کافی و بوی 

تجهیزات  از  استفاده  عدم 

مناسب و عدم پیاده سازی 

صحیح  فرایند  مهندسی 

عوامل  وجود  همچنین  و 

گیاهی  و  انسانی  پاتوژن 

صالحی  کرد.دکتر  عنوان 

مراحل  تبیین  با  جوزانی 

از  کمپوست  تولید  مختلف 

و  کشاورزی  پسماندهای 

کلش  مورد  در  که  شهری 

آوری،  جمع  شامل  برنج 

خرد کردن و خیساندن کاه 

و کلش، مخلوط کردن کود 

مرغی/دامی یا اوره با نسبت مناسب، افزودن سویه های میکروبی، تهیه 

ریسه ها، تنظیم رطوبت و هوادهی به مدت دو ماه و ارزیابی کیفیت 

کاه و  از  تولید کمپوست  برای  اظهار داشت:   نهایی است  کمپوست 

کلش برنج در کنار مزرعه عالوه بر پسماند کشاورزی به کود حیوانی، 

میکروارگانیسم های موثر، دستگاه ترنر، دسترسی به آب شیرین یا آب 

چاه و زمینی با مساحت کافی و فضای مسقف نیاز است. 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه به برنامه تحقیقاتی 

این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  بیوکمپوست  تولید  زمینه  در  پژوهشگاه 

راستا، طرح هایی در زمینه جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های 

مزوفیل و ترموفیل موثر در فریاند کمپوستینگ، طراحی و مهندسی 

سریع  تولید  سازی  بهینه  بیوکمپوست،  تولید  زیستی  فرایندهای 

باگاس، سرشاخه و  از پسماندهای جامد شهری،  کمپوست غنی شده 

ویتاس نیشکر و همچنین کاه و کلش برنج و نیز تولید بیوکمپوست 

است.  اجرایی شده  پژوهشگاه  در  نیمه صنعتی  و  پایلوت  در سطح 

این طرح ها اغلب با همکاری سایر ارگان ها نظیر شهرداری اصفهان، 

فارسی  سلمان  صنعت  و  کشت  اصفهان،  شهرداری  پسماند  سازمان 

جانبی  صنایع  و  نیشکر  تحقیقات  موسسه  و  نیشکر  توسعه  شرکت 

اجرا شده است. وی تصریح کرد: طرح دستیابی به دانش فنی تولید 

سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای جامد شهری با استفاده 

از میکروارگانیسم های بومی در سطح نیمه صنعتی طی قراردادی با 

باگاس  از  شده  غنی  کمپوست  تولید  طرح های  و  اصفهان  شهرداری 

نیمه  در سطح  ادامه  در  و  پایلوت  و  آزمایشگاهی  در سطح  نیشکر 

صنعتی و نیز تولید کمپوست از سرشاخه های نیشکر در سطح نیمه 

صنعتی طی قرارداد با شرکت توسعه نیشکر خوزستان اجرایی شده اند. 

داشت:  اظهار  ها  طرح  این  فنی  جزئیات  تشریح  با  جوزانی  صالحی 

پسماندهای  از  بیوکمپوست  تولید  حوزه  در  پژوهشگاه  فعالیت های 

کشاورزی عالوه بر دستاوردهای قابل توجه اجرایی تا سطح صنعتی 

به تهیه دو دستورالعمل تولید کمپوست از پسماندهای برنج و نیشکر 

هم منجر شده است.

نویدبخـش  چشـم انداز  آفـات؛  دفـع  »نانوبیوسـموم  آنالیـن  دوره 

حفاظـت از محصوالت کشـاورزی و گیاهان« شـنبه 31 اردیبهشـت ماه 

1401، برگـزار شـد. 

دکتـر لیـال مامنـی، عضـو هیات علمـی بخـش تحقیقـات نانوتکنولوژی 

ایـن دوره  بیوتکنولـوژی کشـاورزی در  پژوهشـگاه 

آنالیـن کـه بـه همـت معاونـت آمـوزش و ترویـج 

سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و  

مرکـز آمـوزش عالـی امـام خمینـی)ره( برگـزار شـد 

بـه بررسـی مفاهیـم، رونـد تحقیقـات و فرصت های 

آینـده در حـوزه نانوبیوسـموم کشـاورزی پرداخـت. 

وی در ابتـدا بـه تعریـف فنـاوری نانـو و مفاهیـم و 

کاربردهـای آن پرداخـت و اهمیـت فنـاوری نانو در 

حـوزه کشـاورزی را بـه تفصیـل مـورد بررسـی قـرار 

داد. 

در ادامـه، کاربردهـای فنـاوری نانـو در حوزه هـای 

آفت کش هـا، کودهـا و حسـگرها مطـرح شـد و بـه 

مـوارد اسـتفاده از فنـاوری نانو در بخش کشـاورزی 

نانوکودهـا و  نانوبیـو آفت کش هـا،  تولیـد  قبیـل  از 

نانـو حسـگرها و بررسـی آخریـن پژوهش هـا و ثبت 

مـورد  نانوفرموالسـیون های  خصـوص  در  پتنت هـا 

اسـتفاده در حـوزه نانوبیوآفتکش هـای کشـاورزی پرداختـه شـد. 

مامنـی همچنیـن با اشـاره بـه برخی محصـوالت خارجـی از نمونه های 

آفت کـش و کـود موجـود در بـازار بـه بررسـی نقـاط قـوت و ضعف و 

فرصت هـا و تهدیدهـای نانومـواد در کشـاورزی  پرداخت.

فناوری های تولید بیوکمپوست از پسامندهای کشاورزی

چشم انداز نویدبخش حفاظت از محصوالت کشاورزی با 
نانوبیوسموم دفع آفات

سلسله سخرانی های علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در فصل بهار 1401
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پژوهشــگاه  غذایــی  صنایــع  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  رییــس 

ــه  ــکده و موسس ــترک پژوهش ــرح مش ــاورزی از ط ــوژی کش بیوتکنول

ــتم های  ــه سیس ــدل بهین ــی م ــرای طراح ــیالتی ب ــوم ش ــات عل تحقیق

ــرورش ریزجلبــک براســاس شــرایط خــاص مناطــق مختلــف کشــور  پ

خبــر داد. دکتــر محمــد امیــن حجــازی کــه در نشســت آنالیــن 

دورهمــی زیســت فنــاوری بــا موضــوع بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی 

ســخن می گفــت خاطرنشــان کــرد: طــی ایــن طــرح تحقیقاتــی 

مشــترک کــه در چابهــار و مناطــق حاشــیه دریاچــه ارومیــه در حــال 

ــن  ــک در ای ــرورش ریزجلب ــف ســامانه پ اجراســت طراحی هــای مختل

مناطــق را ارزیابــی و مقایســه می کنیــم تــا بــه مدلــی مناســب بــرای 

تعییــن سیســتم بهینــه و اقتصــادی 

پــرورش ریزجلبــک در هــر منطقــه 

از کشــور برســیم.وی تصریــح کــرد: 

صنایــع  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده 

غذایــی پژوهشــگاه عمدتــا بــر دو 

ریزجلبک هــا  بیوتکنولــوژی  حــوزه 

اســید  باکتری هــای  بیوتکنولــوژی  و 

اســت.  شــده  متمرکــز  الکتیــک 

ریزجلبک هــا کــه از آن بــه عنــوان 

غــذای آینــده و فرصتــی بــرای آینــده 

ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــاد می شــود می توان ی

محدودیت هــای فزاینــده منابــع آب 

ــبی  ــن مناس ــور، جایگزی ــاک کش و خ

بــرای بســیاری از محصــوالت رایــج 

ــد.  باش

کــرد:  خاطرنشــان  حجــازی 

الکتیــک،  اســید  باکتری هــای 

مهمتریــن منبــع تولیــد اســید الکتیــک 

ــا در  ــه تقریب ــتند ک ــی هس ــد تغذیه ای ــر مفی ــات دیگ ــی ترکیب و برخ

تمامــی فرآیندهــای تخمیــر بــه عنــوان اســتارتر اصلــی یــا کمکــی )از 

ــف  ــد و در فرآیندهــای مختل ــا می کنن ــک( نقــش ایف ــه پروبیوتی جمل

ــان  ــا بی ــد. وی ب ــرد دارن ــی و .. . کارب ــی داروی ــی و حت ــع غذای صنای

ــتفاده از میکروارگانیســم ها  ــی، اس ــع غذای ــوژی صنای ــه بیوتکنول اینک

ــت  ــه خدم ــی، ارای ــای غذای ــد فرآورده ه ــا در تولی ــی از آنه ــا بخش ی

ــد  ــرد: تولی ــان ک ــود، خاطرنش ــامل می ش ــل را  ش ــک معض ــع ی ــا رف ی

غذایــی،  صنایــع  آنزیم هــای  اســتارترها،  خوراکــی،  رنگدانه هــای 

دار  اولویــت  زمینه هــای  از  آمینــه  اســیدهای  و  طعم دهنده هــا 

بــه شــمار می آینــد. بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی در کشــور 

در  ریزجلبک  پرورش  سیستم های  بهینه  مدل  طراحی 
مناطق مختلف کشور

دوره آنالیـن »شبیه سـازی تولیـد صنعتـی مواد مؤثره گیاهـان دارویی« 

و  ثانویـه  متابولیت هـای  پژوهشـکده  آزمایشـگاه  کارشـناس  توسـط 

گیاهـان دارویی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، برگزار شـد. دکتر 

علـی جلیلیـان در ایـن دوره کـه بـه صـورت آنالین)برخـط( طـی چهار 

سـاعت برگـزار شـد، در ابتـدا بـه مراحـل پیـش فرآینـد تولیـد صنعتـی 

مـواد موثـره گیاهـان دارویـی شـامل نحـوه ورود گیـاه بـه کارخانـه، 

نحـوه شستشـو و اطالعـات حاصـل آن، سـورت و گریـد کـردن و فوائد 

آن، پوسـت گیـری و خـالل کردن،pellet ) فشـنگی( و مزایـای آن و در 

نهایـت خشـک کـردن و پـودر کـردن پرداخت.

انـواع روش هـای آن،  ایـن دوره، مراحـل اسـتخراج و  در بخـش دوم 

جداسـازی و شـفاف سـازی، ایزولـه کـردن و تجهیـزات الزم و نهایتـا" 

خالـص سـازی متابولیت هـا بـه تفصیـل مـورد بحـث و بررسـی قـرار 

انـواع پـرس، تقطیـر، کلونجـر، سیسـتم هـای  ایـن راسـتا،  گرفـت.در 

شـفاف سـازی و انـواع روش های اسـتخراج با حـالل مانند ماسراسـیون 

Infusion، Digestion، Decoction ، پرکوالسـیون، سـیال فوق بحرانی 

و انـواع سیسـتم هـای تغلیـظ، هموژنیزاسـیون و اسـپری درایـر مـورد 

بحـث قـرار گرفتنـد. در نهایـت نمونه هایی 

از پایلـوت هـا و دسـتاوردهای آن در 

جاههـای مختلـف و کمبودهـای 

مـورد  کشـور  در  موجـود 

تجزیـه و تحلیـل قـرار 

گرفتنـد. در بخش 

در  سـوم 

مورد 

کشف 

متابولیت 

مؤثـر  هـای 

درمـان  بـرای 

بیمـاری هـای متابولیک 

آزمایشـات  و  ایرانـی  جامعـه 

الزم جهـت تاییـد اثـر بخشـی آنهـا 

شـد. ارائـه  مطالبـی 

پژوهشــگاه  میکروبــی  بیوتکنولــوژی  تحقیقــات  بخــش  رییــس 

ســازی  تجــاری  موانــع  بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

دســتاوردهای پژوهشــی در کشــور، شــرکت های دانــش بنیــان را 

ــی  ــای صنعت ــگاهی و واحده ــات آزمایش ــن تحقیق ــط بی ــه واس حلق

عنــوان کــرد کــه می تواننــد چالــش رســاندن دســتاوردهای پژوهشــی 

ــد. ــل کنن ــت را ح ــه صنع ب

 دکتــر قنواتــی کــه در نشســت آنالیــن دورهمــی زیســت فنــاوری بــا 

موضــوع بیوتکنولــوژی میکروبــی ســخن می گفــت بــا اشــاره بــه ایــن 

کــه تمرکــز تحقیقــات ایــن بخــش بــر حــوزه انــرژی بــه ویــژه تولیــد 

ــای  ــی از توده ه ــک و آل ــای ارگانی ــد کوده ــن تولی ــوگاز و همچنی بی

زیســتی اســت، اظهــار داشــت: یکــی از حوزه هــای بیوتکنولــوژی 

میکروبــی کــه در دنیــا مــورد توجــه قــرار دارد و پژوهشــگاه مــا نیــز 

روی آن کار می کنــد، تولیــد الکتریســیته بــه روش هضــم بــی هــوازی 

اســت. در حــال حاضــر حــدود 15 هــزار واحــد بیــوگاز کــه حــدود 99 

درصــد آنهــا هــم خصوصــی هســتند در اروپــا فعالیــت دارنــد کــه 20 

تــا 25 درصــد آنهــا از زباله هــای شــهری اســتفاده می کننــد.وی بــا بیــان 

ایــن کــه ایــن قبیــل سیســتم ها بــه دلیــل مقــرون بــه صرفــه نبــودن در 

کشــور مــا توســعه نیافته انــد اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــت کــه 

دوره آنالین »شبیه سازی تولید صنعتی مواد مؤثره گیاهان 
دارویی« برگزار شد

رشکت های دانش بنیان، حلقه گمشده زنجیره آزمایشگاه 
تا صنعت هستند
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یــک پارامتــر مهــم در پلنت هــای امحــاء زبالــه، میــزان مبلــغ حمایــت 

مالــی اســت کــه بــه ازای هــر کیلوگــرم ترکیبــات آلــی وارد شــده بــه 

و  احــداث  هزینه هــای  می توانــد  و  می شــود  پرداخــت  سیســتم 

نگهــداری سیســتم را پوشــش دهــد کــه بــی توجهــی بــه ایــن پارامتــر 

ــرژی  ــد ان ــتم های تولی ــل سیس ــن قبی ــت از ای ــت دول ــدم حمای و ع

ــرژی از  ــای ان ــت حامل ه ــودن قیم ــن ب ــن پایی ــر و همچنی تجدیدپذی

موانــع عمــده توســعه ایــن قبیــل سیســتم ها در کشــور اســت. قنواتــی 

بــا بیــان ایــن کــه بــرای حمایــت از انرژی هــای تجدیدپذیــر در دنیــا، 

دولت هــا، بــرق تولیــدی از منبــع تجدیدپذیــر را تــا 20، 30 برابــر بــرق 

ــان  ــد، خاطرنش ــداری می کنن ــی خری ــوخت گاز طبیع ــا س ــدی ب تولی

کــرد: خوشــبختانه در ســال های اخیــر ایــن مســاله در کشــور مــا هــم 

تــا حــدودی مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه قیمــت خریــد 

هــر کیلــووات بــرق تولیــدی از منابــع تجدیدپذیــر حــدودا 10 برابــر 

ــدی از ســوخت های فســیلی اســت  ــرق تولی ــووات ب قیمــت هــر کیل

کــه دیــن ترتیــب مقــداری پروژه هــا مقــرون بــه صرفــه شــده اســت.

رییــس بخــش بیوتکنولــوژی میکروبــی 

بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی  حــوزه  دســته بندی 

میکروبــی بــه دو گــروه کالســیک و مدرن 

ــوزی  ــار داشــت: منظــور از بیوتکنول اظه

میکروبــی کالســیک روش هایــی اســت که 

ــته  ــی دور رواج داش ــته های خیل از گذش

در  میکروارگانیســم ها  از  آن  طــی  و 

راســتای رفــاه بشــر و تامیــن محصــوالت 

مــورد نیــاز او مثــل الــکل و ماســت و 

بیوتکنولــوزی  می شــود.  اســتفاده   ...

بــر  مبتنــی  نیــز  مــدرن  میکروبــی 

ــا  ــت ورزی ژن ه ــک و دس ــی ژنتی مهندس

اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 

کــدام یــک از حــوزه هــای بیوتکنولــوژی 

جــوان  کارآفرینــان  بــه  را  میکروبــی 

همــه  در  گفــت:  می کنــد،  پیشــنهاد 

حوزه هــای بیوتکنولــوژی میکروبــی در 

ــده  ــازی ش ــاری س ــوالت تج ــا، محص دنی

ایــران هنــوز  زیــادی داریــم ولــی در 

میکروبــی  ســویه های  از  اســتفاده  در 

ــاری  ــه تج ــه مرحل ــتاوردها ب ــی از دس ــم و خیل ــکل داری ــد مش جدی

ــوالت  ــن محص ــازی ای ــاری س ــی در تج ــع اصل ــند. مان ــازی نمی رس س

مثــال انتقــال ســویه میکروبــی تولیــد کننــده ترکیبــات اولیــه دارو بــه 

شــرکت های دارویــی مصــرف کننــده ایــن ترکیبــات، نبــود حلقــه 

واســط بیــن محققــان و صنایــع دارویــی اســت.

ــواد  ــد م ــح می دهن ــدگان دارو ترجی ــرد: تولیدکنن ــح ک ــی تصری قنوات

اولیــه خــود را بــا خلــوص بــاال و از منبعــی مطمئــن و پایــدار خریداری 

کننــد. در ایــن بیــن اگــر اســتارتاپ یــا شــرکت دانــش بنیانــی باشــد کــه 

بــه عنــوان حلقــه واســط ســویه های میکروبــی را گرفتــه و محصولــی 

بــا خلــوص بــاال و مطابــق نیــاز واحدهــای داروســازی تولیــد کننــد مــی 

ــه صنعــت منتقــل  ــه راحتــی دســتاوردهای آزمایشــگاهی را ب ــوان ب ت

کــرد. وی در پایــان بــا اشــاره بــه افزایــش فزاینــده قیمــت گوشــت و 

ــد  ــه بتوانن ــور ک ــوراک دام و طی ــا و خ ــد پروبیوتیک ه ــات، تولی لبنی

بهــره وری تولیــد را افزایــش دهنــد از زمینه هــای مناســب کارآفرینــی 

و تولیــد دانــش بنیــان در حــوزه بیوتکنولــوژی میکروبــی عنــوان کــرد.

ثانویـه پژوهشـگاه  بیوتکنولـوژی متابولیت هـای  رییـس پژوهشـکده 

محدودیت هـای  و  مشـکالت  بـه  اشـاره  بـا  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

گیاهـان دارویـی برداشـت شـده از رویشـگاه ها و عرصـه طبیعـی و یا 

مزرعـه، توسـعه سیسـتم های تولیـد گیاهـان دارویی در شـرایط کنترل 

شـده را بـرای رونق تولید و ارتقـای ارزش افزوده حوزه گیاهان دارویی 

در کشـور ضـروری خوانـد. دکتـر مرتضـی ابراهیمـی کـه در نشسـت 

برخـط )آنالیـن( دورهمـی زیسـت فنـاوری پیرامـون فعالیت هـای این 

پژوهشـکده و فرصت هـای کارآفرینـی در حـوزه متابولیت هـای ثانویه 

سـخن می گفـت، خاطرنشـان کـرد: حـوزه فعالیـت ایـن پژوهشـکده، 

متابولیت هـای ثانویـه گیاهـان زراعـی و باغـی اسـت که به طـور ویژه 

بـر گیاهـان دارویی متمرکز شـده ایم.  کالواح سـومری کـه از پنج هزار 

سـال پیـش بـر جـای مانده  انـد نشـان می دهند کـه گیاهـان دارویی از 

دیربـاز بـه دلیـل متابولیت هـای ثانویـه آنها اسـتفاده شـده اند.

محدود  آنها  درمانی  اثرات  به  تنها  متابولیت ها  این  کاربرد  البته  و 

نیست، بلکه در صنایع مختلف همچون صنعت آرایشی-بهداشتی و 

رنگ های  انواع  تولید  غذایی،  در صنایع  ادویه  عنوان  به  عطرسازی، 

خوراکی و صنعتی، مواد اولیه در برخی صنایع مانند کائوچو و الستیک 

و ... هم استفاده می شوند وی در توضیح متابولیت های اولیه و ثانویه 

گفت: متابولیت های اولیه که طی فرایند فتوسنتز تولید می شوند مانند 

کربوهیدرات ها، هورمون های گیاهی و اسیدهای آمینه، مستقیماً در 

رشد و متابولیسم گیاه درگیر هستند. این متابولیت ها در ساخت دیگر 

ترکیبات سلولی نقش آفرینی می کنند. متابولیت های ثانویه، ترکیبات 

آلی ای حاصل از فرآیند های متابولیسمی متابولیت های اولیه در گیاه 

گیاه  یک  مثل  تولید  یا  نمو  و  رشد  مراحل  در  مستقیماً  که  هستند 

شرکت نمی کنند. بر خالف متابولیت های اولیه، غیبت متابولیت های 

ثانویه به مرگ فوری یاخته منجر نمی شود، اما می تواند سبب اختالل 

در بقای گیاه و عدم تحمل به انواع تنش های زنده و غیر زنده شده 

و عملکرد و یا حتی ویژگی های ظاهری گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. 

ابراهیمی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 250 هزار مولکول مختلف از 

متابولیت های ثانویه شناسایی شده اند که پیش بینی می شود تعداد آنها 

مسیر  شده،  کنرتل  محیط های  در  دارویی  گیاهان  تولید 
توسعه داروهای گیاهی را هموار می کند
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تا 500 هزار مولکول هم برسد. اغلب این ترکیبات به صورت شیمیایی 

هم سنتز شده اند ولی همچنان گیاهان به عنوان کارخانه های طبیعی 

تولید متابولیت های ثانویه مورد توجه قرار دارند. وی با اشاره به این 

در  ثانویه  متابولیت   نخستین  صنعتی  تولید  از  قرن  نیم  از  بیش  که 

بیوراکتور می گذرد، اظهار داشت: متابولیت ثانویه شیکونین که توسط 

یک شرکت ژاپنی تولید شده و همچنان تولید می شود عالوه بر این 

ابریشمی  پارچه های  رنگرزی  صنعت  در  قرمز  رنگدانه  عنوان  به  که 

استفاده می شود، مصارف خوراکی هم داشته و حتی در تهیه داروهای 

ترمیم زخم نیز کاربرد دارد. عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به رویش گیاهان 

دارویی در عرصه های طبیعی و امکان کشت آنها چه نیازی به تولید 

آنها در محیط های کنترل شده است، گفت: دو چالش اصلی در حوزه 

گیاهان دارویی وجود دارد که یکی مربوط به تولید خود این گیاهان 

و دیگری مربوط به فرآوری این گیاهان است. در زمینه کشت و تولید 

معموال  جهانی،  آمارهای  طبق  که  داشت  توجه  باید  دارویی  گیاهان 

حدود 90 درصد گیاهان دارویی از رویشگاه های طبیعی برداشت شده 

و تنها 10 درصد باقی مانده در مزارع تولید می شوند. این وضعیت 

از  برداشت شده  دارویی  گیاهان  دارد.  نیز وجود  در کشور  کمابیش 

انواع  وجود  مؤثره،  ماده  میزان  و  نوع  گیاه،  اصالت  نظر  از  عرصه 

آلودگی ها و ترکیبات ناخواسته و ... قابل کنترل نیستند. از طرف دیگر 

از جمله  مختلف خاک  ترکیبات  و  عناصر  جاذب  گیاهان شدیدا  این 

فلزات سمی و حتی مواد رادیواکتیو هستند؛ به طوری که از آنها در 

گیاه پاالیی خاک های آلوده می توان استفاده نمود. وی تصریح کرد: 

ناپایداری در  دارویی،  گیاهان  انقراض  منابع طبیعی و خطر  تخریب 

تولید و طوالنی بودن زمان کشت تا فرآوری و نیز مشکالت مربوط به 

تجزیه مواد موثره در دوره های انبار داری از دیگر مشکالت برداشت 

فرآوری  واحد های  در  هم  االن  همین  را  مسأله  این  است.  عرصه  از 

شیرین بیان کشور که به دلیل کاهش شدید این گیاه در رویشگاه های 

طبیعی و عدم زراعی سازی این گیاه با کمبود شدید ماده اولیه مواجه 

شده اند مشاهده می کنیم.

ایـران بـا وجـود این کـه در تولید گیاهـان دارویی جزو کشـورهای رده 

اول و پیشـرو اسـت، عمدتـا خـام فـروش اسـت. ابراهیمـی در ادامـه 

در تبییـن زیانهـای ناشـی از خـام فروشـی گیاهـان دارویـی بـه سـهم 

ایـران در بـازار زعفـران دنیـا اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر بـا 

ایـن کـه حـدود90 درصـد زعفـران دنیـا در ایـران تولیـد می شـود ولـی 

سـهم مـا از گـردش مالـی هشـت میلیـارد دالری زعفـران در دنیـا تنهـا 

حـدود380 الـی 400 میلیون دالر اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: در حال 

حاضـر سـطح زیـر کشـت گیاهـان دارویی در کشـور حـدود 230 هزار 

هکتـار اسـت که قرار اسـت

بـه 500 هـزار هکتـار افزایـش پیـدا کنـد کـه البتـه بایـد دیـد بـا توجه 

بـه اهمیـت مسـأله امنیـت غذایـی، اختصـاص ایـن گسـتره وسـیع از 

اراضـی زراعـی کشـور بـه گیاهـان دارویـی در اولویـت قـراردارد یا نه! 

ثانویـه پژوهشـگاه  بیوتکنولـوژی متابولیت هـای  رییـس پژوهشـکده 

توسـعه  موانـع  از  یکـی  کـه  ایـن  بیـان  بـا  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

داروهـای گیاهـی و عـدم اطمینـان پزشـکان کشـور در تجویـز ایـن 

داروهـا همین مشـکالت ناشـی از برداشـت گیاهـان دارویـی از عرصه 

اسـت اظهار داشـت:  با تولید گیاهان دارویی در شـرایط کنترل شـده 

مشـکالتی مثـل نوسـان مـاده مؤثـره،

مثـل نوسـان مـاده مؤثـره، وجـود ناخالصـی، خطـر تجزیه مـواد موثره 

ناشـی از انبـارداری طوالنـی، عرضـه محصـول تقلبی و ... تـا حد زیادی 

برطـرف می شـود. وی خاطرنشـان کـرد: تولیـد در محیط هـای کنتـرل 

شـده کـه در بیوراکتورهـای کشـت سـلولی یـا انـدام، یـا بـه صـورت 

کارخانـه هـای گیاهـی در کشـت طبقاتـی انجام می شـود، در مقایسـه 

بـا جمـع آوری گیـاه از عرصـه طبیعـی یـا کشـت مزرعـه ای آن مزایـای 

زیـادی دارد. غیـر از مزایایـی که اشـاره شـده، صرفه جویـی در مصرف 

آب، کاهـش زمـان تولیـد و تولید در کل سـال بـدون محدودیت زمانی 

و مکانـی از دیگـر مزایـای سیسـتم هـای کنترل شـده اسـت. مثـال گیاه 

سـنبل الطیـب بـرای رسـیدن بـه محصـول و اسـتفاده از ریشـه آن باید 

حداقـل دو سـال در مزرعـه بمانـد و حجـم عظیمـی آب بـرای آبیـاری 

آن صـرف شـود و تـازه مسـاله ضدعفونـی آن مطـرح اسـت ولـی در 

بیوراکتـور می تـوان طی 45 روز در سـالنی به مسـاحت 400 متر مربع 

و بـا مصـرف حـدود 500 متـر مکعـب آب معـادل یـک هکتـار زمیـن 

محصول برداشـت کرد و در مقایسـه با نیاز آبی این گیاه در مزرعه که 

سـاالنه 8 الـی 9 هـزار مترمکعـب به ازای هر هکتار اسـت، آب بسـیار 

کمتـری مصـرف می شـود. چنین فنـاوری جهـت تولید ریشـه های گیاه 

جینسـنگ کـه بـه حـدود 7 سـال زمـان در مزرعـه نیـاز دارد عملیاتـی 

شـده اسـت. در کشـور کره جنوبی ریشـه گیاه جینسـنگ تنها در یک 

دوره زمانـی حـدود 30 الـی 45 روزه و بـا کیفیتـی به مراتـب باالتر در 

بیورآکتـور تولیـد و بـه بـازار عرضـه مـی شـود. ابراهیمـی بـا بیـان این 

کـه صـرف نظـر از مزایای مذکـور در مواردی مثل تولید دارو، اسـتفاده 

ضـروری  بـودن  گران تـر  صـورت  در  حتـی  شـده  کنتـرل  سیسـتم  از 

اسـت، اظهـار داشـت: البتـه اسـتفاده از بیوراکتورهـا هـم مشـکالت 

و محدودیت هـای خـاص خـود را دارد کـه از مهمتریـن آنهـا بحـث 

بومی سـازی ایـن تجهیـزات و پاییـن آوردن هزینه هـا اسـت . سـاخت و 

بهره بـرداری از بیوراکتورهـای چنـد تنـی هزینه بسـیار باالیـی دارد؛ به 

همیـن دلیل چند سـالی اسـت که در پژوهشـکده تولیـد بیوراکتورهای 

ارزان قیمـت یکبـار مصـرف پیگیـری می شـود کـه در ایـن رابطـه تـا 

حجـم 200 لیتر سـاخته شـده اند . مسـأله دیگـر پایداری تولیـد الین ها 

در بیوراکتـور اسـت کـه الزمـه آن وجـود مـاده موثـره کافـی اسـت. از 

طـرف دیگـر رسـیدن بـه کیفیت و خلوصـی که نیاز صنعت داروسـازی 

را تامیـن کنـد، کار آسـانی نیسـت. رییـس پژوهشـکده بیوتکنولـوژی 

متابولیت هـای ثانویـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در پایان در 

پاسـخ بـه این سـوال کـه کار روی کـدام گیاهان را به عالقمنـدان ایجاد 

کسـب و کاری کـم هزینـه در حـوزه گیاهـان دارویـی توصیـه می کنـد 

گفـت: در حـوزه گیاهـان دارویـی آن قـدر گزینـه مناسـب وجـود دارد 

کـه انتخـاب از بیـن آنها آسـان نیسـت. باریجـه، آنغـوزه، گل محمدی، 

شـقایق، گشـنیز، سـنبل الطیب، گل راعـی، ثعلـب، بادرنجبویه و ده ها 

گیـاه دارویـی دیگـر هسـتند کـه عالقمندان بـه ایجاد کسـب و کار در 

ایـن حـوزه می تواننـد هـم بـرروی کشـا و کار آنهـا و هـم فـرآوری آنها 

کار کننـد. شـیرین بیـان نیز گزینه بسـیار مناسـبی اسـت چـون هم در 

معـرض انقراض اسـت و هـم ارزش افزوده باالیـی دارد. در این ارتباط، 

فهرسـتی شـامل 180 گونـه گیـاه دارویـی و مسـایل و ویژگی هـای هـر 

یـک توسـط سـتاد توسـعه علـوم و فنـاوری گیاهـان دارویـی و طـب 

سـنتی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری ارایـه شـده کـه 

می توانـد راهنمـای مناسـبی بـرای کار در ایـن حوزه باشـد.

دوره هــای آموزشــی برخــط توســط ســه تــن از اعضــای هیــات علمــی 

پژوهشــگاه در ســامانه شــاک ارائــه شــد.

ایــن دوره هــای آموزشــی بــا هــدف ایجــاد عدالــت آموزشــی و فضــای 

ــرداران  ــرای بهره ب ــت ب ــی یکنواخ آموزش

آمــوزش  شــبکه  طریــق  از  کشــاورزی 

معاونــت  همــت  بــه  کــه  کشــاورزی 

آمــوزش و ترویــج کشــاورزی ســازمان 

ــج کشــاورزی  تحقیقــات، آمــوزش و تروی

می شــود.  برگــزار  شــده،  انــدازی  راه 

مــاه  28خــرداد  روز  راســتا،  ایــن  در 

ــر مرتضــی ابراهیمــی، رییــس  1401، دکت

پژوهشــکده متابولیت هــای ثانویــه بــا 

موضــوع »تولیــد گیاهــان دارویــی در 

سیســتم های کشــت بســته«، دکتــر اکــرم 

صادقــی، عضــو هیــات علمــی بخــش 

تحقیقــات بیوتکنولــوژی میکروبــی تحــت 

علــف کش هــای  از  »اســتفاده  عنــوان 

زیســتی« و دکتــر رضــا ضرغامــی، عضــو هیــات علمــی بخــش 

ــر کشــت  تحقیقــات کشــت بافــت و انتقــال ژن تحــت عنــوان »تکثی

بافتــی خرمــا« ســخنرانی کردنــد.

دوره های  در  پژوهشگاه  علمی  هیات  اعضای  سخرانی 
شبکه آموزش کشاورزی
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در ســخنرانی علمــی ایــن هفتــه پژوهشــگاه نتایــج تحقیقــات صــورت 

گرفتــه در خصــوص مکانیســم های مولکولــی مقاومت/حساســیت بــه 

عفونــت  H. contortus در گوســفندان ارایــه شــد.

بخــش  محقــق  صیقالنــی،  رامیــن  مهنــدس 

جانــوری  بیوانفورماتیــک  و  ژنومیکــس 

ــاورزی  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول پژوهش

در ایــن نشســت اظهــار داشــت: 

نماتدهــای دســتگاه گــوارش 

)GIN( یکــی از علــل 

ایجــاد  جــدی 

و  بیمــاری 

در  مرگ ومیــر 

نشخوارکنندگان 

و  هســتند  چراکننــده 

آن هــا  از  ناشــی  عفونــت 

باعــث ایجــاد محصــوالت نامطلــوب 

عفونــت  می شــود.  دامــداران  بــرای 

H.contortus دومیــن عفونــت شــایع گوارشــی 

ــه مــرگ گوســفند می شــود. وی  اســت کــه منجــر ب

در خصــوص عالئــم ایــن عفونــت گفــت: عالئــم بالینــی ایــن عفونــت 

بســته بــه شــدت عفونــت و گونه هــای انگلــی متفــاوت اســت. عالئــم 

ــهال  ــدید، اس ــی ش ــتها و آنم ــش وزن، کاهش اش ــامل کاه ــد ش می توان

ــی از آن  ــت ناش ــن عفون ــد. همچنی ــن باش ــدید پروتئی ــش ش و کاه

ــه  ــته باشــد و ب ــر متابولیســم داش ــی غیرمســتقیم ب ــد تأثیرات می توان

افزایــش حساســیت بــه ســایر عوامــل بیمــاری زا منجــر شــود.صیقالنی 

خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از داروهــای ضد انــگل، روش انتخابــی برای 

کنتــرل نماتــد در 50 ســال گذشــته بــوده اســت، ولــی ایــن داروهــا بــه 

دلیــل افزایــش مقاومــت بــه آن هــا، بــه ســرعت بی اثــر  می شــوند. از 

ــردم  ــی م ــی باعــث ایجــاد نگران ــه داروهــای ضد انگل ــه ب ــی تکی طرف

بــرای ســالمت حیــوان و باقی مانــده ایــن مــواد در محصــوالت دامــی 

ــی  ــان ضد انگل ــن، درم ــای جایگزی ــه وی، گزینه ه ــود. بــه گفت می ش

ــت چــرا،  ــه ای، مدیری ــال، تقویت تغذی شــامل علوفه هــای زیســت فع

ــر  ــت در براب ــت. مقاوم ــاوم اس ــات مق ــاب حیوان ــن ها و انتخ واکس

ــن  ــت؛ بنابرای ــی اس ــی وراثت ــک ویژگ ــوارش  ی ــتگاه گ ــای دس نماتده

انتخــاب حیواناتــی کــه از نظــر ژنتیکــی در برابــر عفونــت نماتدهــای 

یــک  می توانــد  می رســند،  نظــر  بــه  مقــاوم  گــوارش  دســتگاه 

ــن عفونت هــا باشــد. محقــق پژوهشــگاه  ــرای کاهــش ای اســتراتژی ب

ــه شــبکه های  ــرد: مقاومــت ب ــوژی کشــاورزی خاطرنشــان ک بیوتکنول

ژنــی نیــاز دارد کــه عمدتــاً بــا سیســتم ایمنی ذاتــی مرتبــط هســتند و 

از بافــت دســتگاه گــوارش در برابــر نماتدهــا محافظــت می کننــد و بــا 

عواملــی، پاســخ های التهابــی ســریع را بــرای تســریع پاکســازی پاتــوژن 

ایجــاد می کننــد. عفونت هــای بعــدی پاســخ ایمنــی اکتســابی را فعــال 

می کننــد  کــه پــس از آن بــا کاهــش اســتقرار کــرم ، افزایــش مرگ ومیــر 

ــار انگلــی را کاهــش می دهــد. بــرای  ــا کاهــش تولیــد تخــم، ب آن و ی

شناســایی مارکرهــای مولکولــی مقاومــت بــه نماتدهــای دســتگاه 

گــوارش، نیــاز بــه درک دقیــق ژن هــا و مکانیســم های دخیــل در 

بیــان یــک فنوتیــپ مقــاوم و عوامــل تنظیم کننــده ایــن پاســخ اســت. 

ــف  ــرای کش ــی ب ــی ابزارهای ــات ژنوم ــر در تحقیق ــرفت های اخی پیش

عوامــل ژنتیکــی کنتــرل کننــده ی تنــوع فنوتیپــی در صفــات پیچیــده از 

جملــه مقاومــت در برابــر GIN فراهــم کــرده اســت. وی خاطرنشــان 

کــرد: آنالیــز ترانســکریپتوم، روش قدرتمنــدی بــرای شناســایی و تعییــن 

کمــی ژن هــای بیــان شــده طــی یــک اختــالل فیزیولوژیــک می باشــد. 

در همیــن راســتا بــه منظــور شناســایی ژن هــا و مســیرهای مرتبــط بــا 

عفونــت بــه بررســی سیســتماتیک و متاآنالیــز داده هــای جمــع آوری 

شــده از گوســفندان آلــوده شــده بــا H. contortus و تجزیــه و تحلیــل 

کلــی تغییــر در رونوشــت ژن هــای شــیردان در پاســخ بــه ایــن عفونــت 

بیوانفورماتیــک  ابزارهــای  و   RNA-seq فنــاوری  از  اســتفاده  بــا 

ــح  ــوژی کشــاورزی تصری ــه شــد. محقــق پژوهشــگاه بیوتکنول پرداخت

کــرد: نتایــج حاصــل از متاآنالیــز نشــان داد کــه در مجمــوع 1388 ژن 

بیــن نژادهــای مقــاوم و حســاس دارای بیــان افتراقــی بودنــد. مطابــق 

بــا نتایــج بــه دســت آمــده از تجزیــه و تحلیــل هســتی شناســی ژن و 

دانشــنامه ی کیوتــوی ژن هــا و ژنوم هــا )KEGG(، ایــن ژن هــای دارای 

بیــان افتراقــی در فرآیندهــای بیولوژیکــی متعــددی ماننــد متابولیســم 

ــطح  ــپتور س ــیگنالینگ رس ــیر س ــه، مس ــی، ترجم ــای یک کربن واحده

ســلولی، پاســخ ایمنــی، مســیرهای متابولیــک، مســیر ســیگنالینگ 

بــه  بودنــد.  درگیــر   .. و   PPAR

ــی، یکــی از مســیرهای  ــه صیقالن گفت

ژن هــای  کــه  مولکولــی  بیولــوژی 

فعــال  آن  در  افتراقــی  بیــان  دارای 

رســپتور  ســیگنالینگ  مســیر  بــود، 

مســیر  ایــن  بــود.  ســلولی  ســطح 

شــامل مجموعــه ای از ســیگنال های 

مولکولــی ایجــاد شــده بــه وســیله  

ــر  ــده ب ــا گیرن ــپتور ی ــازی رس فعالس

ســطح یــک ســلول اســت کــه بــا 

اتصــال یــک لیگانــد خــارج ســلولی به 

یــک رســپتور در ســطح ســلول شــروع 

تنظیــم  بــا  نهایــت  در  و  می شــود 

فرآیندهــای ســلولی پاییــن دســت 

ماننــد رونویســی خاتمــه می یابــد. 

وی تصریــح کــرد: تغییــرات ســاختاری 

دومین هــای  در  شــده  ایجــاد 

پــی  در  رســپتورها  سیتوپالســمی 

ــبب  ــا س ــه آن ه ــا ب ــال لیگانده اتص

ــا  ــه آن ه ــت آنزیمــی ب اعطــای فعالی

می شــود، ســپس رســپتور فعــال شــده 

می توانــد واکنش هایــی کــه دیگــر 

می کننــد،  فســفریله  را  پروتئین هــا 

کاتالیــز نمایــد و ایــن فسفریالســیون، 

فعالیت هــای  خــود  نوبــه ی  بــه 

نهفتــه  آن هــا را فعــال می کنــد. در 

ــک  ــیون ی ــار فسفریالس ــت، آبش نهای

فاکتــور رونویســی خامــوش را کــه 

فعــال/ را  ژن هــا  از  مجموعــه ای 

ــد. ــال می کن ــد، فع ــرکوب می نمای س

ــر  ــی منج ــن بررس ــل از ای ــج حاص ــرد: نتای ــان ک ــی خاطرنش  صیقالن

ــه  ــخ ب ــان در پاس ــاوت در میزب ــان متف ــا بی ــای ب ــایی ژن ه ــه شناس ب

چالــش ایجــاد شــده گردیــد کــه بــه بهبــود درک مــا از مکانیســم های 

ــد. ــک می کن ــت کم ــر عفون ــت در براب ــی مقاوم مولکول

دومین  به  مقاومت/حساسیت  مولکولی  مکانیسم های 
عفونت گوارشی منجر به مرگ گوسفندان
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کارگاه آموزشی کشت سلول، 27 و 28 اردیبهشت ماه 1401، با همکاری 

پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

و یکی از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری گیالن برگزار شد.

ارزشـمند  جایـگاه  سـو  یـک  از  سـلول،  کشـت  دانـش  کـه  آنجـا  از 

ماننـد  فناورانـه  و  زیسـتی  فرآورده هـای  تولیـد  در  ای  برجسـته  و 

واکسـن ها، آنزیم هـا، زیسـت ایمن هـا و درمـان بیماری هایـی ماننـد 

سـرطان ها دارد و از سـوی دیگـر، کاربردهـای ارزنـده آن در بسـیاری 

از رشـته های علـوم تجربـی مانند شـاخه های پزشـکی، زیست شناسـی، 

علـوم کشـاورزی و دامـی روز بـه روز آشـکارتر می شـود، پژوهشـکده 

مهـام،  پـژوه  پایـا  وارنـا  بـا همـکاری شـرکت  بیوتکنولـوژی جانـوری 

کردنـد. اقـدام  روزه  دو  آموزشـی  کارگاه  ایـن  برگـزاری  بـه  نسـبت 

در این کارگاه که با اسـتقبال خوب دانشـجویان رشـته های بیوشـیمی، 

میکروبیولـوژی، بیوتکنولـوژی و سـلولی - مولکولـی از دانشـگاه گیالن 

و دانشـگاه های آزاد اسـالمی واحـد رشـت، الهیجـان و آمـل در محـل 

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری برگـزار شـد، سـرفصل ها و مباحثی 

همچون کاربرد کشـت سـلول در زیست فناوری، آشـنایی با دستگاه ها 

و ابزارهـای آزمایشـگاهی مربـوط بـه کشـت سـلول، آشـنایی بـا بانک 

سـلولی و نقـش سـلول ها در زیسـت فنـاوری، آشـنایی با انـواع محیط 

کشـت و تهیـه آن، فریـز کـردن، کشـت و تکثیـر سـلول ها، شـمارش 

سـلولی، نحـوه ذوب و ذخیره سـازی و نگهـداری رده هـای سـلولی بـه 

دو شـیوه تئـوری و عملـی بـه دانشـجویان آمـوزش داده شـد. در پایان 

کارگاه نیـز شـرکت کننـدگان به صـورت عملی و تئوری ارزیابی شـدند.

پژوهشکده  در  سلول  کشت  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
جانوری بیوتکنولوژی 

ــردی  ــه راهب ــس کمیت ــالغ ریی ــا اب ب

جهــاد  وزارت  نانــو  فنــاوری 

کشــاورزی، روســای کمیتــه هــای 

ــو کشــاورزی  ــاوری نان ــردی فن راهب

اســتان های  در  طبیعــی  منابــع  و 

مختلــف کشــور منصــوب شــدند.

 دکتــر ســید مجتبــی خیــام نکویــی، 

رییــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش 

و ترویــج کشــاورزی و رییــس کمیته 

ــاد کشــاورزی در ابالغیه هــای  ــو وزارت جه ــاوری نان ــردی فن راهب

ــاوری نانــو کشــاورزی  ــه، روســای کمیته هــای راهبــردی فن جداگان

ــرد.  ــوب ک ــور را منص ــف کش ــتان های مختل ــی اس ــع طبیع و مناب

در ایــن ابالغیه هــا بــر تشــکیل پیوســته کمیتــه راهبــردی فنــاوری 

نانــو اســتان و هماهنگــی و گــزارش پیشــرفت فعالیت هــا بــه 

ــد  ــاورزی تاکی ــاد کش ــو وزارت جه ــاوری نان ــردی فن ــه راهب کمیت

ــن، گلســتان،  ــن اســاس در اســتان  هــای قزوی ــر ای شــده اســت. ب

آذربایجــان  تهــران،  قــم،  مرکــزی، 

شــرقی، کردســتان، بوشــهر و زنجــان 

بــه ترتیــب دکتــر رضــا افالطونــی، 

ــی  ــر عل ــی، دکت ــد برزعل ــر محم دکت

رضــا،  حاجــی  محمدرضــا  صفــری، 

ــر  ــر فتحــی، دکت ســعید پازوکــی، اکب

نــوذر  دکتــر  اســکندری،  پیمــان 

حســنی  روح اللــه  دکتــر  و  منفــرد 

ــردی  ــه راهب ــوان رییــس کمیت ــه عن ب

فنــاوری نانــو کشــاورزی و منابــع 

طبیعــی اســتان منصــوب شــده اند. 

همچنیــن دکتــر محمــد خیراندیــش در اســتان کرمــان، محمدعلــی 

امیــری  بلوچســتان، خدارحــم  اســتان سیســتان و  نیکبخــت در 

ــالم،  ــتان ای ــوزاده در اس ــوش عم ــتان، آذرن ــتان خوزس زاده در اس

ــی در  ــر کرامت ــی در اســتان خراســان رضــوی، اکب محمدرضــا اوران

اســتان آذربایجــان غربــی، عبدالرضــا روشــن نژاد در اســتان البــرز، 

نــادر تقــی زاده در اســتان اردبیــل و محمــد محمــدزاده در اســتان 

خراســان شــمالی بــه عنــوان رییــس کمیتــه راهبــردی فنــاوری نانــو 

منابــع طبیعــی منصــوب شــده اند. دکتــر صالــح  و  کشــاورزی 

ــر  ــی، دکت ــید ابوالفضــل وکیل ــعید برخــوری، س ــر س ــدی، دکت محم

ــید  ــمی، س ــهریار قاس ــی، ش ــی کلیج ــن عنایت ــدی، حس ــاس موی عب

عمــاد شــاهرخی و دکتــر ســیدعلی معتمــدی پــور هــم بــه ترتیــب 

ــع  ــاورزی و مناب ــو کش ــاوری نان ــردی فن ــه راهب ــت کمیت ــه ریاس ب

یــزد،  کرمــان،  اســتان  جنــوب  گیــالن،  اســتان های  در  طبیعــی 

هرمــزگان، مازنــدران، کرمانشــاه، لرســتان و کهگیلویــه و بویــر 

احمــد منصــوب شــده اند.

روسای کمیته های راهربدی فناوری نانو کشاورزی و منابع 
طبیعی استان ها منصوب شدند
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بیوتکنولوژی  و  مولکولی  فیزیولوژی  تحقیقاتی  بخش های  روسای 

شرکت  از  بازدید  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  میکروبی 

خصوص  در  پژوهشگاه  از  نمایندگی  به  گلپایگان  زراعی  سهامی 

اولویت ها و زمینه های همکاری علمی و فنی مشترک بین دو مجموعه 

بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر بابک ناخدا و دکتر حسین قنواتی، روسای بخش های تحقیقاتی 

 29 که  بازدید  این  در  میکروبی  بیوتکنولوژی  و  مولکولی  فیزیولوژی 

فروردین ماه 1401، در پی هماهنگی های صورت گرفته توسط دکتر ناخدا 

جهت همکاری های مشترک علمی و فنی بین پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

بازدید هیات  دنبال  به  گلپایگان و  کشاورزی و شرکت سهامی زراعی 

مدیره شرکت از بخش های تحقیقاتی و امکانات و پروژه های در دست 

اجرای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، صورت گرفت، ضمن بازدید از 

امکانات و زیرساخت های این شرکت و آشنایی با مشکالت و چالش های 

پتانسیل های  بررسی  به  دامپروری  و  زراعی  بخش های  در  مجموعه 

همکاری علمی و فنی مشترک بین دو مجموعه پرداختند.

طی این بازدید، مهندس طاالری، رییس هیات مدیره، 

طراح  فرزانه،  مهندس  و  مدیرعامل  مرادی  دکتر 

زراعی  سهامی  شرکت  بیوگاز  سیستم 

گلپایگان توضیحات الزم را در خصوص فعالیت های بخش های زراعی، 

باغی، گلخانه و دامپروری شرکت ارایه کردند.

در خاتمه این بازدید و در جلسه جمع بندی، با توجه به بازدیدها و 

مذاکرات صورت گرفته بین دو مجموعه، شرکت سهامی زراعی گلپایگان 

با  سازنده  تعامل  و  همکاری  برای  آمادگی  و  عالقمندی  ابراز  ضمن 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای انتقال دستاوردهای پژوهشی 

انتقال فناوری، محورهای مورد  به عرصه تولید در قالب قراردادهای 

نظر برای همکاری با پژوهشگاه را اعالم کرد. محورهای هشتگانه مورد 

بهبود  دامپروری،  و  دامداری  واحدهای  در  کنترل مگس  تاکید شامل 

و  فرآیند  مهندسی  مجموعه،  افشاری  قزل  نژاد  گوسفند  گله  ژنتیکی 

بیوکمپوست  تولید  فناوری  انتقال  بیوگاز،  تولید  سیستم  سازی  بهینه 

کاشت  دست  چراگاه  پایلوت  ایجاد  موجود،  گلخانه های  پسماند  از 

سایت  چندساله،ایجاد  سردسیری  علوفه ای  گراس های  از  استفاده  با 

پایلوت و امکان بهره برداری از انواع ارزن و سورگوم برای تولید علوفه 

و خوراک دام، سالم سازی و ایجاد هسته باغ مادری سالم در مجموعه 

افزایش  برای  باال  افزوده  ارزش  با  دارویی  گیاهان  از  برداری  بهره  و 

درآمدزایی و اشتغال زایی دانش بنیان است.

انتقال دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه به عرصه تولید با همکاری 
رشکت سهامی زراعی گلپایگان

مدیرعامــل شــتاب دهنــده پرســیس ژن در بازدیــد از پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی در نشســتی بــا حضــور قائــم مقــام فنــاوری 

ــال  ــل انتق پژوهشــگاه در خصــوص فناوری هــای محصــول محــور قاب

ــرد.  ــادل نظــر ک از پژوهشــگاه بحــث و تب

 در ایــن نشســت کــه بــا حضــور دکتــر سروســتانی، مدیر شــتاب دهنده 

ــاوری پژوهشــگاه و  ــم مقــام فن ــر پژمــان آزادی، قائ پرســیس ژن، دکت

دکتــر شــهره آریایی نــژاد از اعضــای هیــأت علمــی پژوهشــگاه برگــزار 

ــد پژوهشــگاه  ــر آزادی در خصــوص برنامه هــای جدی ــدا دکت شــد، ابت

در زمینــه تجــاری ســازی فناوری هــا و دســتاوردهای پژوهشــگاه 

ســخن گفــت و در ادامــه دکتــر آریایــی نــژاد توضیحاتــی در خصــوص 

اجــرا  حــال  در  تحقیقــات 

آنزیم هــای  زمینــه  در 

در  اســتفاده  قابــل 

خــوراک دام و طیــور 

ارایــه  شــوینده ها  و 

داد. 

در  طرح هــای  از  بازدیــد 

ــه  حــال اجــرای پژوهشــگاه در زمین

ایــن  برنامه هــای  دیگــر  از  جلبک هــا 

بازدیــد بــود.

ــا مراکــز  ــاط ب ــرون  پژوهشــکده ای و ارتب ــد تعامــالت ب در ادامــه رون

علمــی، پژوهشــی و دانشــگاهی اســتان گیــالن، در روز شــنبه 28 

خــرداد مــاه 1401، گروهــی از اعضــای هیــات علمــی و پژوهشــگران 

پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری بــه همراهــی رییــس پژوهشــکده، 

ــد. ــدار کردن از پژوهشــکده چــای در الهیجــان دی

در  دیــدار، ضمــن حضــور  ایــن  در  بازدیدکننــده  گــروه 

آزمایشــگاه های فیزیولــوژی، بیوشــیمی، گیاه پزشــکی، آب 

ــش، در  ــژادی و چش ــک و بهن ــت، ژنتی ــت باف ــاک، کش و خ

ــی و ترویجــی و  ــای آموزش ــا، فعالیت ه ــان توانمندی ه جری

ــون  ــکده همچ ــی آن پژوهش ــتاوردهای پژوهش ــن دس آخری

اقتصــادی آن،  کاربردهــای ضایعــات چــای و جنبه هــای 

پهنه بنــدی  نقشــه های  آفت هــا،  بــا  بیولوژیــک  مبــارزه 

ــای  ــی، روش ه ــذب اتم ــای ج ــا، تکنیک ه ــاک و نماتده خ

ــد. ــرار گرفتن ــای ق ــازه چ ــای ت ــی رقم ه ــژادی و معرف بهن

ــن  ــود در آن و همچنی ــام موج ــای و ارق ــاغ چ بازدیــد از ب

ــرآوری  ــرای ف ــط ب ــتگاه های مرتب ــازی و دس ــه چایس کارخان

ــود. ــدار ب ــن دی ــر ای ــای دیگ ــای از بخش ه چ

در ایــن بازدیــد همچنیــن بــر انجــام پژوهش هــای مشــترک بویــژه در 

زمینــه کشــت بافــت، تولیــد هیبریــد چــای و جنبه هــای مقاومــت بــه 

آفت هــا در چــای گفتگــو و رایزنــی شــد.

شتاب  با  پژوهشگاه  مشرتک  همکاری  زمینه های  بررسی 
دهنده پرسیس ژن

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  همکاری  زمینه های  بررسی 
جانوری و پژوهشکده چای
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هفتمین جلسه کارگروه اطالعات توالی دیجیتال در منابع ژنتیکی

هفتمیــن جلســه کارگــروه اطالعــات توالــی دیجیتــال در منابــع 

ژنتیکــی مرجعیــت ملــی کنوانســیون تنــوع زیســتی، روز چهارشــنبه 7 

اردیبهشــت مــاه 1401، بــه ریاســت رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی و بــا حضــور متخصصــان و صاحب نظــران ایــن حــوزه بــه 

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــروه ب ــن کارگ ــد. ای ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص

اطالعــات توالــی دیجیتــال در منابــع ژنتیکــی و ضــرورت تســهیم 

کار  دســتور  در  کــه  آن  از  حاصــل  مزایــای  منصفانــه  و  عادالنــه 

اجالس هــای بین المللــی متعــدد از جملــه کنوانســیون تنــوع زیســتی 

نیــز قــرار دارد، ذیــل مرجعیــت ملی کنوانســیون تنوع زیســتی تشــکیل 

ــال  ــی دیجیت ــات توال ــف اطالع ــدوده تعری ــت.موضوع مح ــده اس ش

مــورد بحــث و بررســی اعضــای کارگــروه قــرار گرفــت. از آنجــا کــه بــا 

وجــود برگــزاری جلســات متعــدد بین المللــی در ایــن حــوزه، تعریــف 

ــیار  ــز بس ــوع نی ــن موض ــده، ای ــه نش ــوع ارای ــن موض ــی از ای دقیق

مهــم و پرچالــش اســت. اینکــه منافــع ملــی کشــورمان در ایــن زمینــه 

ــن  ــف ای ــه محــدوده تعری ــی بیشــتر حفــظ خواهــد شــد ک در صورت

مفهــوم را گســترده تر در نظــر بگیریــم یــا محدودتــر، مســئله ای اســت 

ــورد  ــن م ــری در ای ــال تصمیم گی ــه دنب ــروه ب ــن کارگ ــای ای ــه اعض ک

هســتند. کارگــروه اطالعــات توالــی دیجیتــال در آبان مــاه 1400، 

ذیــل مرجعیــت ملــی کنوانســیون تنــوع زیســتی و بــه ریاســت دکتــر 

گلــکاری، رئیــس وقــت پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و دبیــری 

دکتــر ســمیرا کهــک آغــاز بــه کار کــرد و در ســال گذشــته شــش جلســه 

بــا حضــور متخصصیــن مرتبــط برگــزار کــرد. موضــوع اشــتراک عادالنــه 

ــال  ــی دیجیت ــه منافــع حاصــل از اســتفاده از اطالعــات توال و منصفان

ــل  ــرات ذی ــرح در مذاک ــم مط ــث مه ــه از مباح ــی ک ــع ژنتیک در مناب

کنوانســیون تنــوع زیســتی اســت در پانزدهمیــن اجــالس متعاهدیــن 

کنوانســیون تنــوع زیســتی کــه در ســال جــاری در کشــور چیــن برگــزار 

ــان  ــن رو متخصص ــد. از ای ــد ش ــف خواه ــن تکلی ــد، تعیی ــد ش خواه

ــا محوریــت پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی جهــت  کشــورمان ب

تعییــن مواضــع ملــی در ایــن کارگــروه گــرد هــم آمــده انــد تــا مواضــع 

ملــی را بــا در نظــر گرفتــن جوانــب امــر تعییــن کننــد. ایــن جلســات 

جهــت بررســی اســناد مربوطــه ادامــه خواهنــد داشــت.

 هشتمین جلسه کارگروه اطالعات توالی دیجیتال در منابع ژنتیکی

و  متخصصـان  حضـور  بـا   ،1401 خردادمـاه   11 چهارشـنبه  روز  در 

صاحب نظـران ایـن حـوزه بـه صـورت مجـازی برگـزار شـد. نظـر بـه 

اینکـه موضـوع اطالعـات توالی دیجیتال و تسـهیم عادالنـه و منصفانه 

مزایـای حاصـل از آن در دسـتور کار پانزدهمیـن اجـالس  متعاهدیـن 

کنوانسـیون تنـوع زیسـتی قـرار دارد، کارگروهـی بـا همیـن نـام ذیـل 

مرجعیـت ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و با مسـئولیت پژوهشـگاه 

جلسـه  هشـت  تاکنـون  کـه  شـده  تشـکیل  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی 

رسـمی برگـزار کـرده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه چهارمین جلسـه گروه 

کاری چارچـوب تنـوع زیسـتی پـس از 2020، 31 خـرداد تـا 5 تیـر مـاه 

سـال جـاری در کشـور کنیـا برگـزار خواهـد شـد و سـند مربـوط بـه 

اطالعـات توالـی دیجیتـال نیـز در ایـن جلسـه بررسـی خواهـد شـد، 

بررسـی ایـن سـند کـه قبـال بـه اعضـای کارگـروه ارسـال شـده بـود، در 

هشـتمین جلسـه ایـن کارگـروه کـه صبـح امـروز برگـزار شـد، صـورت 

گرفـت. در ایـن جلسـه بـه دسترسـی آزاد و رایـگان به اطالعـات توالی 

دیجیتـال در سـطوح مختلـف بیـان ژن از ژنوتیـپ تـا فنوتیـپ جهـت 

اسـتفاده در حـوزه تحقیـق و نـواوری تاکیـد شـد. بـا توجـه بـه اینکـه 

جمهـوری اسـالمی ایـران در حـوزه اطالعـات توالـی دیجیتـال بیشـتر 

نقـش اسـتفاده کننـده )user( از اطالعـات توالـی دیجیتـال موجود در 

بانـک هـای اطالعاتـی را دارد، تاکیـد شـد کـه کمترین سـطح اطالعات 

مشـتمل بـر اطالعـات سـطح DNA و RNA کـه منطبـق بـا تعریـف 

منابـع ژنتیکـی در کنوانسـیون تنـوع زیسـتی، قابـل تـوارث هسـتند، 

مـورد تاکیـد مذاکـره کننـدگان از طـرف جمهـوری اسـالمی ایـران قـرار 

گیـرد. گفتنـی اسـت کـه کارگروه اطالعـات توالی دیجیتـال در آبان ماه 

1400 ذیـل مرجعیـت ملـی کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و بـه ریاسـت 

دکتـر گلـکاری، رییـس وقـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و 

دبیـری دکتـر کهـک آغـاز بـه کار کـرد. در سـال جـاری نیـز هفتمین و 

هشـتمین جلسـه ایـن کارگروه نیز به ریاسـت دکتر صالحـی جوزانی و 

حضـور متخصصـان مرتبـط از جملـه دکتر گلـکاری و دبیـر کارگروه در 

سـال جـاری بـه صـورت مجـازی برگزار شـد. موضـوع اشـتراک عادالنه 

و منصفانـه منافـع حاصـل از اسـتفاده از اطالعـات توالـی دیجیتال در 

منابـع ژنتیکـی از مباحـث مهـم مطـرح در مذاکـرات ذیل کنوانسـیون 

تنوع زیسـتی اسـت کـه در پانزدهمین اجـالس متعاهدین کنوانسـیون 

تنـوع زیسـتی کـه در سـال جـاری در کشـور چیـن برگـزار خواهـد 

شـد، تعییـن تکلیـف خواهـد شـد. از ایـن رو متخصصـان کشـورمان با 

محوریـت پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی جهـت تعییـن مواضـع 

ملـی در ایـن کارگـروه گـرد هـم آمده انـد تا مواضـع ملی را بـا در نظر 

گرفتـن جوانـب امـر تعییـن کننـد. ایـن جلسـات جهت بررسـی اسـناد 

مربوطـه ادامـه خواهنـد داشـت.  

جلسات کارگروه اطالعات توالی دیجیتال در منابع ژنتیکی برگزار می شود
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در دومین جلسه کمیته تخصصی دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی 

اجالس  در دهمین  اسالمی  قدرتمند جمهوری  بر حضور  تاکید  ضمن 

اجالس  این  دستورکارهای  کارتاهنا،  زیستی  ایمنی  پروتکل  متعهدان 

مورد بررسی قرار گرفت.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس  جوزانی،  صالحی  غالمرضا  دکتر 

کشاورزی و مرجع ملی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در این جلسه 

که روز چهارشنبه 12 اردیبهشت  ماه 1401، در محل سازمان حفاظت 

اجالس  دهمین  جلسات  دستور  تشریح  به  شد  برگزار  زیست  محیط 

متعهدین پروتکل ایمنی زیستی که تابستان امسال برگزار خواهد شد 

پرداخت و گزارشی از روند برگزاری نشست های کارگروه های تخصصی 

حضور  با  زیستی  ایمنی  ملی  مرجع  مشورتی  شورای  زیرمجموعه 

گسترده صاحب نظران و محققان حوزه ایمنی زیستی کشور پرداخت. 

کارگروه های  متعاهدین  اجالس  دستور جلسه های  برای  اساس  ای  بر 

تخصصی تشکیل شده است.

مصنوعی،  زیست شناسی  شامل  مذکور  اجالس  بحث  مورد  محورهای 

ردیابی و شناسایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی، مالحظات 

و  ارزیابی  و  GMOها  با  مرتبط  فعالیت های  اقتصادی  و  اجتماعی 

مدیریت احتمال خطر ژن درایو می باشد. بر این اساس، تالش خواهد 

شد تا نظرات جمهوری اسالمی ایران در اجالس مذکور مبتنی بر نظرات 

دستگاه های  همچنین  و  زیستی  ایمنی  حوزه  متخخصین  تخصصی 

خوشبختانه  شود.  ارائه  مذکور  اجالس  در  و  جمع بندی  ملی  ذیصالح 

نمایندگان دستگاههای اجرایی کشور نیز معرفی شده اند و بزودی کار 

وزارت  و  جمهوری  ریاست  طریق  از  آنها  ماموریت  تصویب  پیگیری 

امور خارجه پیگیری خواهد شد.

محمدحسین بازگیر، رییس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی هم با 

اشاره به اینکه از سال 1385 تاکنون 11 جلسه شورای ملی به ریاست 

معاونین اول روسای جمهور برگزار و در مجموع 63 مصوبه داشته، 

به روزرسانی  و  بازنگری  یا  پیگیری  نیازمند  که  را  از مصوباتی  برخی 

هستند برشمرد و بر لزوم تداوم پروژه مشارکتی توانمندسازی ایمنی 

برنامه  و   )GEF( با همکاری سازمان تسهیالت جهانی  زیستی کشور 

رضا  دکتر  جلسه،  این  در  کردند.  تاکید   )UNEP(متحد ملل  عمران 

فناوری و دکتر محمد  و  تحقیقات  از طرف وزارت علوم،  ذوالفقاری 

مدادی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دبیران جدید 

کارگروه تخصصی ایمنی زیستی دستگاه های مذکور معرفی و به ترتیب 

جایگزین دکتر امیرموسوی و دکتر محمود توالیی شدند. 

همچنین پیش از این نیز دکتر فرامرز خدائیان چگنی از طرف وزارت 

بهداشت به عنوان دبیرکارگروه تخصصی این وزارتخانه جایگزین دکتر 

محمدحسین عزیزی شده بود.

مشارکت  با  کارتاهنا  زیستی  ایمنی  پروتکل  متعهدین  اجالس  دهمین 
جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد

با حضور دکتر صالحی جوزانی رییس پژوهشگاه و اعضای کارگروه اجرایی 

امور ساختمان روز شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401، جلسه رسیدگی به امور 

ساختمان جدید در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر سید سعید پورداد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی 

پژوهشگاه ضمن ارائه گزارش مختصری از تاریخچه برگزاری این جلسات، 

اقدامات جاری ساختمان اداری و پژوهشی را در قالب گزارش جامعی ارائه 

کرد. دکتر پورداد با اشاره به روند خوب پیشرفت احداث و تجهیز ساختمان 

جدید اظهار امیدواری کرد انتقال ادارات پژوهشگاه به این ساختمان به 

زودی صورت گیرد.

در ادامه این جلسه دکتر صالحی جوزانی رییس پژوهشگاه ضمن تشکر 

تکمیل  برای  جدی  عزم  خواهان  ساختمان،  امر  در  دخیل  همکاران  از 

زیرساخت های جاری ساختمان جدید و انتقال تدریجی ادارات و بخش های 

تحقیقاتی به این ساختمان شد. همچنین طبق مباحث صورت گرفته در 

این جلسه، اولویت های مهم تکمیل ساختمان تعیین شد و مقرر شد جهت 

تامین اعتبارات الزم از مراجع مختلف، اقدامات الزم توسط 

مدیریت پژوهشگاه صورت پذیرد. 

تاکید بر افتتاح و بهره برداری از ساختمان جدید 

صورت  در  و  جاری  سال  در  پژوهشگاه 

تأمین اعتبارات الزم از دیگر مباحث 

مطروحه در جلسه فوق بود.

ساختمان جدید پژوهشگاه 

به  فضایی  در 

مساحت 18000 

مترمربع در حال 

احداث است که 

اخیراً پیشرفت قابل 

توجهی را از بعد تکمیل 

و تجهیز شاهد بوده است.

امور  به  رسیدگی  جلسه  ششمین  و  هشتاد  برگزاری 
ساختامن جدید
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به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  یک  شماره  تحقیقاتی  گلخانه 

سیستم های سرمایشی و گرمایشی و روشنایی تایمردار تجهیز شد. 

ایـن گلخانـه تحقیقاتـی کـه 400 متـر مربـع مسـاحت دارد به سیسـتم 

سرمایشـی از نـوع پـد کولینـگ و چهـار عـدد فـن اکسـیال بـا دبی 45 

هـزار و 380 متـر مکعـب در سـاعت بـا قطر 140 سـانتی متـر و چهار 

سیسـتم گرمایشـی تشعشـعی با ظرفیت گرمایشـی 45 هزار کیلو کاری 

در سـاعت تجهیز شـده اسـت.

ــای  ــا المپ ه ــردار ب ــنایی تایم ــتم روش ــب سیس ــن نص ــن ضم همچنی

بــه  بــه تعــداد 30 عــدد نســبت  تــوان 150 وات  بــا  ال ای دی 

پارتیشــن بندی و کف ســازی گلخانــه و تعبیــه فاضــالب و لولــه کشــی 

آب و گاز بــرای هــر الیــن اقــدام شــده کــه بــا اتمــام عملیــات تجهیــز، 

گلخانــه، آمــاده بهره بــرداری می باشــد.

و  رییس  مساعدت  با  پژوهشگاه   1 شماره  تحقیقاتی  گلخانه  تجهیز 

و  هداوند  دکتر  تالش   و  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  برنامه ریزی  معاون 

مهندس حسینی صورت گرفته است.

گلخانه تحقیقاتی شامره یک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی تجهیز شد

یک سال از درگذشت استاد قره یاضی سپری شد.

قره یاضی، عضو هیأت  بهزاد  ناباورانه و جانسوز دکتر  سالگرد غروب 

علمی فقید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را خدمت خانواده محترم 

ایشان، همکاران عزیز پژوهشگاه و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی و جامعه بیوتکنولوژی کشور تسلیت عرض می کنیم. پس از 

از  بیش  گذشت 

آغاز  از  روز   830

هولناک  پاندمی 

شرایطی  در  کرونا 

روز  نخستین  به 

کرونا  فوتی  بدون 

داغ  که  رسیده ایم 

سنگین ده ها هزار 

این  باخته  جان 

منحوس  ویروس 

داریم.  دل  بر  را 

تحقیقات  خانواده 

ایران  کشاورزی 

دوران  طی  هم 

کرونا  پاندمی  تلخ 

در سوگ جمعی از 

برجسته ترین اساتید این حوزه نشست اما داغ و دریغ فقدان ناباورانه 

دکتر بهزاد قره یاضی، موسس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بیش از 

همه بر دل های همکاران این پژوهشگاه سنگینی می کند.

چه زیبا گفت مهدی اخوان ثالث: 

شوم  شبیخون های  این  با  من  و  باور  مرا  نمی آید  وحشتناک،  چه 

چه  دیگر،  زندگی  این  از  می آید  بدم  مرگ،  دارد  که  بی شرمانه ای  و 

بی رحمند صیادان مرگ، ای داد! 

گفت،  لبیک  را  حق  دعوت   1400 ماه  خرداد   15 که  قره یاضی  دکتر 

تحقیقات  بین المللی  موسسه  گیاهی  ژنتیک  پسادکتری  دانش آموخته 

برنج )IRRI( و دکتری ژنتیک )گرایش مولکولی( دانشگاه فیلیپین بود. 

وی در دوره فعالیت علمی خود، در زمینه مهندسی ژنتیک گیاهی و تولید 

گیاهان تراریخته و جنبه های ایمنی زیستی آنها تحقیقات گسترده ای 

انجام داد و در این خصوص مقاالت و کتب متعددی منتشر نمود که 

به همین دلیل، از زنده  یاد دکتر قره یاضی، به عنوان پیشگام تحقیقات 

مهندسی ژنتیک گیاهی در کشور یاد می شود. عالوه بر فعالیت های 

ایشان  علمی، 

معاونت  سابقه 

و  آموزش 

وزارت  تحقیقات 

کشاورزی  جهاد 

سازمان  ریاست  و 

و  تحقیقات 

کشاورزی  آموزش 

 -1379 )اسفند 

 ،)1382 خرداد 

ریاست پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی 

 1379 کشاورزی) 

 1392 و   1384 تا 

ریاست   ،)1394 تا 

پژوهش  امور 

ایمنی  ملی  مرجع  ریزی کشور،  برنامه  و  مدیریت  سازمان  فناوری  و 

انجمن  ریاست  و  کارتاهنا  زیستی  ایمنی  پروتکل  زمینه  در  زیستی 

ایمنی زیستی جمهوری اسالمی را نیز در کارنامه فعالیت های اجرایی 

خود داشت. 

وی در سال های 1368 تا 1371 نیز ریاست دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی صومعه سرا )دانشگاه گیالن( را عهده دار بود. مجددا سالگرد 

وفات دکتر قره یاضی را به خانواده محترم او و همه همکاران صمیمانه 

تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات را طلب می کنیم.

سالروز  نخستین  مناسبت  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ریاست  پیام   
درگذشت همکار فقید دکرت بهزاد قره یاضی
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یادی از همکار

علیرضــا نظــری از همــکاران پرتــالش پژوهشــگاه بودنــد کــه از ســال 

ــدند در  ــل ش ــتگی نائ ــار بازنشس ــه افتخ ــه ب ــن 94 ک ــا فروردی 83 ت

واحــد حســابداری خدمــت می کردنــد. 

ایــن همــکار بازنشســته، متولــد 1341 در الیگــودرز هســتند و خدمــت 

اداری را از ســال 1362 در اداره کل کشــاورزی خوزســتان آغــاز کردنــد. 

نظــری در فروردیــن مــاه 63 همزمــان بــا دوران ســخت دفــاع مقــدس 

ــادان - خرمشــهر منتقــل  ــه اداره کشــاورزی آب ــوان تکنســین ب ــه عن ب

شــد. خــرداد مــاه 1365 بــا اوج گیــری جنــگ و انتقــال ادارات دولتــی 

آبــادان از جملــه اداره کشــاورزی آبــادان - خرمشــهر بــه شــادگان بــه 

ایــن شهرســتان نقــل مــکان کــرد. 

در  را  مقدماتی  حسابداری  دوره  حسابدار،  کمک  عنوان  به  که  وی 

سال 67 در سازمان مدیریت دولتی در تهران گذرانده بود و در واحد 

حسابداری اداره کشاورزی شادگان فعالیت می کرد، سال 68 با تشکیل 

مرکز  سه  در  همزمان  و  شد  اهواز  راهی  کشاورزی  خدمات  مراکز 

خدمات کشاورزی این شهرستان خدمت کرد.

سال 72 فرصتی فراهم شد تا تحصیالت عالیه خود را در رشته مدیریت 

دولتی در دانشگاه آزاد بروجرد آغاز کند. نظری در سال 76 با برچیده 

دوره  تحصیالت  اتمام  با  مصادف  که  کشاورزی  خدمات  مراکز  شدن 

کارشناسی او هم بود به مدیریت کشاورزی اهواز برگشت و تا سال 

80 مدیریت حسابداری این واحد را برعهده داشت.

سازمان  به  سازندگی  جهاد  و  کشاورزی  وزارتین  ادغام  با   83 سال 

پژوهشکده  در  و  شد  منتقل  تهران  استان  کشاورزی  تحقیقات 

بیوتکنولوژی کشاورزی که به تازگی راه اندازی شده بود در واحد مالی 

مشغول به کار شد.

و در فروردیــن ســال 94 ایــن همــکار پرتــالش پژوهشــگاه بــه افتخــار 

بازنشســتگی نائــل شــد، امــا پــس از یــک ســال اســتراحت بــه عنــوان 

مشــاور مالــی بــه بــاغ ملــی گیاه شناســی رفــت و تــا مردادمــاه 97 در 

ایــن ســمت خدمــت کــرد. 

برای این همکار عزیز و سایر همراهان بازنشسته پژوهشگاه، سالمتی 

و طول عمر با عزت و توام با شادی و موفقیت مسالت داریم.
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