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 بهاری دیگر بر ما گذشت.  فصلی با فراز و نشیب ها و تلخ و شیرین های فراوان در رشایطی که به واسطه هجوم جهانگسرت 

ویروس کرونا، یکی از دشوارترین و غمبارترین مقاطع تاریخ را طی می کنیم. خانواده بزرگ پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

نیز در بهار سال 1400 ناباورانه در فقدان دکرت بهزاد قره یاضی، مؤسس و نخستین رییس این پژوهشگاه در اثر ابتال به این 

ویروس منحوس به سوگ نشست که جا دارد بار دیگر درگذشت این دانشمند فرهیخته را به جامعه علمی کشور، دوستداران 

و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض مناییم.

توسعه و گسرتش پژوهش های کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی در جهت ارتقای امنیت غذائی و توسعه پایدار در بخش 

کشاورزی کشور از اهداف اساسی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد. از ایرنو در سال جدید عالوه بر تالش در جهت 

گسرتش تحقیقات کاربردی در کلیه بخش ها، اهتامم ویژه ای به توسعه همکاری های تحقیقاتی با دیگر موسسات پژوهشی تابعه 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صورت گرفته تا بیش از پیش از قابلیت ها و ظرفیت های فناوری های نوین زیستی 

و نانو در پیشربد پروژه های تخصصی و کاربردی مورد نیاز موسسات مختلف تحقیقاتی سازمان بهره برداری بعمل آید. در این 

راستا طی همین مدت کوتاه و به رغم محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا سعی شده طی بازدیدها و  نشست های متعدد 

حضوری و آنالین با مدیریت و اعضای هیأت علمی موسسات مختلف، زمینه ها و اولویت های تحقیقاتی مشرتک، شناسایی و 

تدوین و اجرای پروژه های مشرتک و عقد قراردادهای همکاری در دستور کار قرار گرفته است. عالوه براین، توسعه تحقیقات 

تقاضامحور و همکاری با بخش خصوصی و مجموعه های پژوهشی و تولیدی دانش بنیان از دیگر اهداف مورد تعقیب در 

مختلف  پژوهشکده های  و  تحقیقاتی  بخش های  در  عزیز  همکاران  همراهی  و  همدلی  با  امیدواریم  که  است  پژوهشگاه 

پژوهشگاه به توفیقات هر چه بیشرت در حوزه تحقیقات کاربردی و هدفمند در جهت حل معضالت عملی بخش کشاورزی 

منجر شود. 

اثربخشی عملی در افزایش پایدار تولیدات کشاورزی، بهبود راندمان اقتصادی تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی 

مستلزم رسعت بخشی به فرآیند انتقال فناوری های تولید شده و یا توسعه یافته به بهره بردارران است که برای تحقق این 

با همکاری بخش اجرا و بخش خصوصی در دستور کار پژوهشگاه قرار دارد. همچنین  پایلوت  مهم گسرتش فعالیت های 

راه اندازی مراکز نوآوری در رشت و مشهد در حال پی گیری است که می تواند در ترسیع توسعه و انتقال فناوری های تولید 

شده در پژوهشگاه بسیار موثر واقع گردد. 

اما در بهار 1400 همچنین شاهد رویدادی مهم برای انتخاب اصلح در سطح مدیریت کالن کشور بودیم که مردم با حضور 

حامسی خود در پای صندوق های رای و انتخاب حجت االسالم واملسلمین دکرت سید ابراهیم رییسی تغییری بنیادی را برای 

آینده کشور عزیزمان رقم زدند. امیداواریم با آغاز کار رسمی دولت جدید طی هفته های آتی، اهمیت و نقش روزافزون 

فناوری های نوین زیستی در رفع مشکالت و رونق بخش کشاورزی به عنوان هدف اصلی راهربدی در برنامه ها و سیاست های 

دولت در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و با تداوم و گسرتش حامیت های دولت، طرح ها و برنامه های در دست انجام 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با توفیقات بیشرتی در جهت افزایش پایدار تولید و تامین امنیت غذائی کشور همراه شود.

رسدبیر                 .

رسمقاله

بهار ۱۴۰۰
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با حکم معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش 
پژوهشگاه  رئیس  عنوان  به  گلکاری  صابر  دکتر  کشاورزی،  ترویج  و 

بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.
جلسه  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روز چهارشنبه 
20 اسفند ماه 99، با حضور دکتر کامبیز بازرگان، معاون وزیر و رئیس 
معاون  جوادی،  دکتر  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات  سازمان 
پژوهش و فناوری سازمان، دکترمویدی، معاون سازمان و رییس موسسه 
دفتر  رئیس  پاکزاد  موسوی  حجت االسالم  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش 
موسسه های  روسای  و  ستادی  مدیران  از  و جمعی  فقیه  ولی  نماینده 
تحقیقاتی سازمان در محل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد. 
دکتر کامبیز بازرگان طی سخنانی در این مراسم با تبریک سالروز مبعث 
پیامبر اعظم حضرت محمد )ص(، مسئولیت را امانت الهی توصیف کرد 
و اظهار داشت: مسئولیت دوران کوتاهی است و هر یک از ما در زمانی 
که در منصب و مسئولیتی در راس کار قرار داریم باید بدانیم که این 
بنابراین  و  داد  خواهیم  تحویل  دیگری  فرد  به  زودی  به  را  امانت  بار 
احساس  قبلی  مدیر  از  بیش  کشور،  به  خدمت  در  همواره  است  الزم 

رشد  و  ارتقا  راستای  در  را  مدیریت ها  در  تغییر  وی،  کنیم.  مسئولیت 
سیستم مهم خواند و بیان داشت: جلسات تودیع و معارفه در حقیقت 
انتقال بار امانت و مسئولیت از عزیزی به عزیز دیگر است و هدفی 
و  ناکارآمدی  تلقی  و  ندارد  وجود  آن  در  سیستم  کل  رشد  و  ارتقا  جز 
بی اعتمادی برداشت اشتباهی است و به فرموده مقام معظم رهبری، هر 
یک از ما در هر جایگاهی که قرار داریم مسئول هستیم در خدمتگزاری 
به مردم از یکدیگر سبقت گرفته و نهایت تالش خود را برای پیشرفت 
کشور به کار ببندیم. وی ضمن قدردانی از زحمات دکتر خوش خلق سیما 
در دوران مسئولیت ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، وی را 
جمله  از  متعددی  توفیقات  که  کرد  توصیف  پرتالش  و  خدوم  مدیری 
مهم  مجموعه  این  برای  پژوهشگاه  به  پژوهشکده  تبدیل  مجوز  اخذ 
تحقیقاتی کشور در سال های مدیریت تحسین برانگیز وی حاصل شده 
است. بازرگان، سخت کوشی دکتر خوش خلق سیما را از دیگر ویژگی های 
او ساختمان جدید پژوهشگاه  مثبت وی برشمرد که به همت شخص 
پیشرفت رسیده است. معاون  از  نقطه  این  به  بیوتکنولوژی کشاورزی 
ساختمان  ایشان،  حضور  در  کردیم  تالش  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
جدید افتتاح شود هر چند این امر امروز محقق نشد اما الزم است هر 

انتصاب دکرت صابر گلکاری به ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
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از  افتتاح ساختمان می نماید  اقدام به  مسئول و مدیری که در آینده 
تالش و نقش منحصر به فرد خانم دکتر خوش خلق سیما در به 
نتیجه رسیدن این بنای مهم قدردانی کند. رییس سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، صراحت در 
مثبت  ویژگی های  از  را  جسورانه  نقد  و  بیان 
افزود:  و  برشمرد  خوش خلق سیما  دکتر 
جمله  از  دیدگاه ها  بیان  در  جسارت 
دکتر  خانم  خوب  های  ویژگی 
که  است  خوش خلق سیما 
از  یک  هر  است  الزم 
مدیران آن را در خود 
خانم  کنند؛  تقویت 
دکتر خوش خلق سیما 
طی جلسات کاری برای 
بیان دیدگاه هایی که پس از 
نتیجه  به  آن  درستی  در  تحقیق 

و  جسارت  با  بودند  رسیده 
بیان  به  در فضایی دوستانه 

نقطه نظرات خود می پرداختند 
از  مثبت  ویژگی  این  و 
رشد  الزامات  جمله 
است.  مجموعه 
مطالعه  وی، 

دقیق 
را  مدارک 
دیگر  از 

مزیت های 
مدیریتی  شیوه 
خوش  دکتر  خانم 
که  برشمرد  سیما  خلق 
تحقیقات  شورای  جلسات  طی 
دیده  وی  در  نظر  دقت  این 
می شد. بازرگان در معرفی رییس جدید 
از  بیوتکنولوژی کشاورزی، وی را  پژوهشگاه 
مدیران توانمند و متخصص در رشته بیوتکنولوژی 
در  موفق  مدیر  و  دنیا  دانشگاه های  بهترین  کرده  تحصیل  کشاورزی، 
سطوح مدیران موسسه ها و مراکز سازمان توصیف کرد و افزود: دکتر 
گلکاری به استناد آمار خروجی های اثربخش موسسه تحقیقات دیم در 
زمان تصدی ریاست این موسسه، گواهی کاربران و مجموعه های متناظر 

در بدنه اجرایی، نقش ویژه ای در رشد و بالندگی این مجموعه داشته 
و امروز به حول و قوه الهی، سکان مدیریت پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
عزیز  کشور،  دیم  مجموعه  در  و  گرفته  به دست  را  کشور  کشاورزی 

دیگری خدمت خواهد کرد.
وی در زمینه انتصاب های مدیران مجموعه های علمی کشاورزی کشور 
که ارتباط تنگاتنگی با تامین امنیت غذایی دارد افزود: انتخاب دکتر 
گلکاری که با پیشنهاد بنده مورد اعتماد وزیر محترم قرار گرفت، یک 
پیام روشن دارد. وی شخصیتی کامال علمی و بدون تظاهر به عالیق 
و گرایشات سیاسی دارد که انتظار می رود با بهره مندی از چهره های 
صاحب نظر علمی در هدایت پژوهشگاه گام بردارد. بازرگان با انتقاد 
از گماشتن مدیران با جهت گیری های سیاسی در راس این پژوهشگاه 
نهاد مهم تحقیقاتی و  بیوتکنولوژی کشاورزی یک  افزود: پژوهشگاه 
علمی است که الزم است از جهت گیری سیاسی فاصله گرفته و درهای 
آن بر روی متخصصان علمی با سالیق مختلف باز باشد. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی، بر گفتمان سازی علمی در این پژوهشگاه تاکید ویژه 
کرد و افزود: بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در کشاورزی از شاخه های 
جدید علمی در دنیا است که در حال حاضر بسیار اوج گرفته است 
و ما نیز در حوزه های نیروی انسانی، بهره گیری از نیروهای جوان و 
زبده و زیر ساخت ها توفیقاتی داشته ایم، اما در حوزه نرم افزاری باید 
بیشتر تالش شود تا با استفاده از این حوزه در حل مسایل کشاورزی 
بی توفیق  نرم افزاری  حوزه  در  چند  هر  داد:  ادامه  وی  گیریم.  بهره 
نبودیم اما الزم است با توجه به ظرفیت های مطلوب نیروی انسانی و 

زیرساخت هایی که طی این سال ها فراهم آمده موفق تر عمل کنیم.
جمله  از  را  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  بازرگان، 
مراکز علمی مهم کشور که با امر حیاتی امنیت غذایی مرتبط است، 
و هم افزایی شود  تمام متخصصان همکاری  با  باید  افزود:  و  برشمرد 
و با مشارکت تمام صاحب نظران شاهد ارتقا بخش کشاورزی کشور 
باشیم. وی از رویکرد جدید سازمان در اجرای تحقیق برای توسعه خبر 
داد و افزود: در این رویکرد هر تخصصی به پرسش های کالن کشاورزی 
با  در همکاری  گفتمان  این  در  و جایگاه هر موسسه  پاسخ می دهد 
می شود.  روشن  کشور  در  کالن  چالش های  و حل  دیگر  موسسه های 
باز  جدید،  رویکرد  در  را  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  بازرگان، 
با سایر موسسه ها و مراکز خواند و گفت: در  از همکاری  چیدمانی 
یکدیگر رفع می شود و  با همکاری  بازچیدمان چالش های کالن  این 
خروجی نهایی از جنس خروجی بیوتکنولوژی نبوده و در این رویکرد 
جدید درب ها برای همکاری با موسسات دیگر باز می شود. وی با بیان 
نیست،  قبلی  تحقیقات  کنار گذاشتن  به معنای  اینکه رویکرد جدید، 
بین  همکاری  و  جدا  جدا  پژوهش ها  قبل،  رویکرد  در  کرد:  تصریح 
رشته ای کمتر بوده است. اکنون در رویکرد جدید، سوال کالن از باال 
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طراحی می شود؛ اکنون حدود 50 طرح کالن که متناظر با چالش های 
اساسی بخش کشاورزی است با ارائه در کمیسیون هماهنگی تحقیقات 
و با نگاه هم افزایی، تخصصی و در جهت حل مسأله و جواب نهایی، 

عملیاتی می شود.
ماه رجب  مبارک  اعیاد  تبریک  با  اعظم خوش خلق سیما هم  نیر  دکتر 
خصوصا عید مبعث، حضور دکتر بازرگان، معاون وزیر و رییس سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، حجت االسالم موسوی، معاونان 
و روسای موسسه ها و دکتر گلکاری رئیس جدید پژوهشگاه را در این 
پژوهشگاه  ساله   20 قدمت  به  اشاره  با  وی  گفت.  خیرمقدم  مراسم 
بیوتکنولوژی کشاورزی آن را از مراکز علمی زاده انقالب اسالمی عنوان 
کرد و با اشاره به اقدامات زیرساختی که طی دوره پنج ساله ریاست وی 
در پژوهشگاه صورت گرفته از جمله ایجاد مرکز رشد با 20 شرکت دانش 
احداث ساختمان جدید  در مشهد،  نوآوری  ایجاد مرکز  پیگیری  بنیان، 
پژوهشگاه،  فعالیت  انداز  چشم  و  راهبردی  سند  تدوین  پژوهشگاه، 
تحقیقاتی و  دانشگاه ها و موسسات  با  بسیار خوب  تعامالت  برقراری 
... اظهار داشت: از مهمترین اقداماتی که در این دوره انجام شد ایجاد 
در  ارتباط خیلی خوبی  باعث شد  که  بود  پژوهشگاه  فناوری  ساختار 
حوزه فناوری ایجاد شود و همکاران ما به این خودباوری رسیدند که 
کنند. در  تبدیل  ثروت  نهایتا  و  فناوری  به  را  ایده های خود  می توانند 
حوزه پژوهش هم کمک به مواجهه با مشکالتی مانند تنش های محیطی 
و آلودگی محیط زیست و همچنین ارتقای کمی و کیفی محصوالت و 
کاهش هزینه های تولید را در مسیر تحقق امنیت غذایی در دستور کار 
قرار دادیم. خوش خلق سیما در ادامه به بیان بخشی از دستاوردهایی 
که صرفا طی پنج سال اخیر حاصل شده پرداخت و گفت: در این دوره 
موفق شدیم رقم خرمای مجول را به عرصه ببریم و قراردادی را هم در 
این زمینه در سیستان بلوچستان منعقد کردیم. همچنین از شرکت های 
کشت بافتی برای حضور در این عرصه دعوت کردیم. وی با بیان این که 
در پژوهشگاه قبل از اجرای هر طرح اثربخشی اقتصادی آن برآورد می 
شود اظهار داشت: با تالش محققان پژوهشگاه موفق به تولید چهار رقم 
هیبرید هاپلوئیدی فلفل دلمه ای شده ایم که در آستانه ثبت است. در 
زمینه تولید خیار به این روش هم به الین رسیده ایم و آماده رونمایی 
بود که محقق درخواست کرد رونمایی به بعد از ثبت آن موکول شود.

و  ثبت  تحقیقات  مؤسسه  و  باغبانی  موسسه  کنار  در  که  دیگری  کار 
گواهی بذر و نهال و معاونت باغبانی انجام شد، سالم سازی پایه های 
باغی است که کار را تا مرحله درون شیشه در پژوهشگاه انجام می دهیم 
و پس از اخذ گواهی سالمت از موسسه ثبت و گواهی، پایه ها را به 
تولید  در  خودکفایی  همچنین  وی  می دهیم.  تحویل  باغبانی  موسسه 
بذر سیب زمینی و تامین ساالنه هسته اولیه فاقد ویروس در همکاری 

و  کرد  عنوان  پژوهشگاه  دستاوردهای  دیگر  از  را  زراعت  معاونت  با 
گفت: مهندسی ژنتیک از پایه های مهم بیوتکنولوژی است که باید برای 
از  یکی  که  است  سال   9 حدود  راستا  این  در  شویم.  قائل  ارزش  آن 
اعضای هیات علمی پژوهشگاه روی تولید سیب زمینی تراریخته مقاوم 
به آفت بید کار می کند که در مرحله آزمایش های مزرعه ای است. وی 
تصریح کرد: فناوری دیگر، مهندسی ریشه برنج متحمل به خشکی و 
پژوهشی  معاون  سالکده،  دکتر حسینی  از  آن  ایده  که  است  آبی  کم 
و  استقبال  آن  از  هم  استرالیا  و  آلمان  چین،  و  بود  پژوهشگاه  سابق 
روی آن سرمایه گذاری کردند. وی با بیان این که در این طرح محققان 
موفق به انتقال هفت ژن از ارقام وحشی برنج به ارقام اهلی شده اند 
خاطرنشان کرد: در این طرح خیلی جلو رفته ایم و پارسال می خواستیم 
کارهای  دستورالعمل  چون  ولی  دهیم  انجام  را  مزرعه ای  کارهای 
خواهد  انجام  جدید  سال  در  که  افتاد  عقب  سال  یک  نبود  مزرعه ای 
شد. دکتر خوش خلق سیما، تولید کمپوست از ضایعات برنج، تولید کود 
زیستی بر پایه استرپتومایسس، استخراج رنگدانه از ریزجلبک ها، تولید 
اسید  تولید  تریکودرما،  بومی  بر سویه های  مبتنی  گیاهی  فرموالسیون 
هیومیک از باگاس نیشکر، تولید آنزیم های مورد نیاز صنایع شوینده در 
قرارداد با یک شرکت خصوصی، تولید مکمل  های زیستی قابل استفاده 
در تغذیه دام و طیور و آبزیان، طرح جامع سالیکورنیا و کشت آن در 
زیست  های  آسیب  با  مقابله  برای  کشور  شور  اراضی  از  هکتار   150
محیطی و تامین علوفه و امکان استخراج روغن و نمک، فعالیت در 
زمینه غذاهای هوشمند مانند ارزن و سورگوم و همچنین گراس های 
علوفه ای، توسعه بخش نانو از یک عضو هیات علمی به هشت عضو 
از سبوس  نانوسیلیکا  ارائه دستاوردهای مختلف مانند  هیات علمی و 
برنج و تولید سم آزادیراختین، تولید کود آهسته رهش، تصفیه و پرورش 
جلبک برای تولید محصوالت آرایشی و ...، استخراج فرآورده های رنگی 
مانند بتاکاروتن از جلبک، تولید استارترهای بومی، افزایش پایداری جوانه 
روی  کار  گوشت،  ماندگاری  افزایش  برای  نانویی  پوشش  تولید  گندم، 
ثانویه و تولید ماده موثره گیاهان دارویی در فرمانتور  متابولیت های 
به جای مزرعه، معرفی ارقام بهینه شیرین بیان را از دیگر دستاوردهای 
اخیر پژوهشگاه عنوان کرد و گفت: همچنین برای اولین بار در کشور 
موفق به تولید آنزیم های نوترکیب دارویی در گیاه )هویج( شده ایم و 
قرارداد آن با جهاد دانشگاهی بعد از عید منعقد می شود. وی همچنین 
نیاز  مورد  شناسایی  کیت های  و  میکروبی  ژن  بانک  اندازی  راه  افزود 
در ذخایر توارثی اسب و ماهی و راه اندازی برنامه اصالح مولکولی با 
همکاری موسسه باغبانی روی بادام از دیگر دستاوردها و طرح های 

موفق پژوهشگاه است.
باالی  رقم  به  اشاره  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  سابق  رییس 
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پژوهشگاه  موفقیت  نشان دهنده  را  آن  پژوهشگاه  اختصاصی  درآمد 
در اهداف ترسیم شده و حرکت به سمت تحقیقات کاربردی خواند و 
اظهار داشت: پژوهشگاه ضمن این که در رنکینگ علم سنجی وزارت 
که  کاربردی هم  تحقیقات  زمینه  در  دارد  را  اول  رتبه  جهاد کشاورزی 
متاسفانه هنوز در رنکینگ به آن توجه نمی شود جایگاه برتر را دارد. 
 20 این  در  و  ببالم  آن  به  که  ندارد  عظیمی  تاریخی  پژوهشگاه  این 
سال هم باید زیرساخت ها را ایجاد می کردیم و هم می ساختیم و هم 
با نامالیمات دیگر مواجه می شدیم. خوشحالم که این نامالیمات روی 
طرح ها و دستاوردهای ما اثر نگذاشت و همکاران ما با همه مشکالت 
توانستند دستاوردهای بزرگی در جهت اهداف ترسیم شده داشته باشند. 
کشاورزی  جامعه  به  خدمت  مسیر  در  و  پژوهشگاه  مدیریت  در  من 
معتقد  و  نمی کردم  دریغ  کوششی  از هیچ  و  داشتم  مدیریت خشکی 
بودم که در مسیر خدمت نباید از هیچ دشواری ترسید. در خیلی از موارد 
مثال در مورد ساختمان که از دوره های قبل باقی مانده بود می توانستم 
این بابت مرا سرزنش نمی کرد. ولی  از  به آن دست نزنم و کسی هم 
معتقد بودم که کار باید تمام شود و در این مسیر از این که پشت در 
اتاق یک کارشناس هم بمانم ابایی نداشتم. وی در پایان موفقیت های 
که  این  و  دانست  تالش خود  پر  تالش همکاران  مرهون  را  پژوهشگاه 
کارها خدایی بود و هیچ منیتی در آن نبود. دکتر صابر گلکاری، رییس 
جدید پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم با تبریک عید مبارک مبعث 
ریاست  دوره  در  دکتر خوش خلق سیما  ارزشمند  تالش های  از  تقدیر  و 
این جلسه مطرح شد بخش  در  که  پژوهشگاه گفت: مطمئنا مطالبی 
مسئولیت  دوره  در  پژوهشگاه  موفقیت های  و  دستاوردها  از  کوچکی 
ایشان بوده و شخصا دورادور حداقل در بحث ارتقای منزلت پژوهشکده 

به پژوهشگاه، شاهد زحمات و پیگیری های دکتر خوش خلق سیما بودم. 
وی با اشاره به دعوت و پیگیری های زیاد رییس اسبق پژوهشگاه  دکتر 
خیام نکوئی برای پیوستن وی به پژوهشگاه که در آن زمان محقق نشده 
است اظهار داشت: خوشحالم که با وجود این تاخیر چند ساله امروز این 
توفیق را پیدا کردم. خیلی از مطالبی که مایل بودم درباره پژوهشگاه 
عرض کنم در گزارش خانم دکتر خوش خلق سیما متبلور بود و همچنان 
که تاکید کردند گسترش ارتباط با موسسات کاربردی که نمونه های زیادی 
را مطرح کردند نکته بسیار با اهمیتی است و پژوهشگاه می تواند کمک 
به حل معضالت بخش  و کمک  کاربردی سازمان  به موسسات  موثری 
با  گلکاری  باشد.  داشته  سالمت  و  غذایی  امنیت  رویکرد  با  کشاورزی 
تشکر از حسن اعتماد وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی در واگذاری مسئولیت پژوهشگاه به وی و 
آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون برای دکتر خوش خلق سیما در ادامه 
مسیر خدمت اظهار داشت: هر سالمی، یک خداحافظی دارد و جز ذات 

الهی همه چیز در حال گذر است.
امیدوارم با همت شما عزیزان هر زمانی که قرار است از هم خداحافظی 

کنیم از همه جهات علمی و شخصی و ... در موقعیت بهتری باشیم. 
تحقیقات،  سازمان  رییس  و  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  پایان  در 
نیراعظم  دکتر  تالش های  از  تقدیر  ضمن  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 
بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  ریاست  سال  پنج  مدت  در  خوش خلق سیما 
کشاورزی، طی حکمی، دکتر صابر گلکاری را به ریاست این پژوهشگاه 
منصوب کرد. دکتر صابر گلکاری که دارای دکترای بیوتکنولوژی گیاهی 
این ریاست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور را  از  است، پیش 

عهده دار بوده است.
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رییـس جدیـد پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در بازدیـد از بخـش 
هـای مهندسـی ژنتیـک و کشـت بافـت پژوهشـگاه در گفت وگـو بـا 
روسـای بخـش هـا و اعضای هیـات علمی در جریان رونـد اجرای برخی 

پـروژه هـا قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، دکتـر 
را  پژوهشـگاه  ایـن  ریاسـت   1399 اسـفند   20 از  کـه  گلـکاری  صابـر 
عهـده دار شـده در ایـن بازدیـد که بـا همراهی معاون پژوهشـی و قائم 
مقـام فنـاوری پژوهشـگاه صـورت گرفـت، ضمـن آشـنایی با رونـد کلی 
فعالیت هـای بخش هـا  و اعضـای هیـات علمـی و کارشناسـان فعـال در 

هـر بخـش از تالش هـای محققـان پژوهشـگاه تقدیـر کـرد.
بافت  کشت  تحقیقات  بخش  رییس  پناهی  شریعت  مهران  دکتر 
پژوهشگاه با خیرمقدم به رییس جدید پژوهشگاه گزارشی در خصوص 

تعداد اعضای هیات علمی و محققان فعال در این بخش ارائه کرد.
وی تدویـن پروتکل هـای ریزازدیـادی ارقام مختلف گیاهـان باغی، تولید 

مینـی تیوبـر عـاری از ویـروس سـیب زمینـی، طـرح سالم سـازی پایـه و 
نهـال محصـوالت باغـی در راسـتای ایجاد باغ های سـالم مـادری و تولید 

بـذور هیبریـد را از جملـه محورهـای فعالیـت ایـن بخش عنـوان کرد.
دکتـر مطهـره محسـنی، رییـس بخـش مهندسـی ژنتیک پژوهشـگاه هم 
ضمـن خیرمقـدم بـه رئیـس جدیـد پژوهشـگاه و معرفی اعضـای هیات 
برنامه هـای  خصـوص  در  توضیحاتـی  بخـش  ایـن  محققـان  و  علمـی 

پژوهشـی بخـش ارایـه داد.
بازدید رئیس پژوهشگاه از بخش های اداری و پشتیبانی

رییـس جدیـد پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی روز 26 اسـفند مـاه 
99، از بخش هـای اداری و پشـتیبانی پژوهشـگاه بازدیـد کـرد.

دکتـر صابـر گلـکاری در ادامه بازدیـد از بخش های مختلف پژوهشـگاه 
روز سه شـنبه در سـاختمان اداری و پشـتیبانی پژوهشـگاه حضور یافت 
و ضمـن گفـت و گـو بـا مدیـران و کارشناسـان ایـن بخـش و آگاهـی از 

رونـد فعالیت هـا از تالش هـای همـکاران در ایـن حـوزه تقدیـر کرد.

بازدید رئیس پژوهشگاه از بخش های تحقیقاتی



|  12  

انعکاس بین املللی دستاوردهای پژوهشگران ایرانی در 
حوزه "غذاهای هوشمند"

دستاوردهای  به  گزارشی  در  هوشمند«  »غذاهای  بین المللی  مرجع 
گیاهان  توسعه  زمینه  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان 

هوشمند سازگار با تغییرات اقلیمی در ایران پرداخت.
مرجع  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بین المللی »غذاهای هوشمند« در گزارش خود ضمن بازنشر مصاحبه 
ویدیویی دکتر بابک ناخدا، رییس بخش فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه 
که هدایت تحقیقات این حوزه را در پژوهشگاه برعهده دارد به نقش 
محوری گیاهان زراعی فراموش شده مانند ارزن در مقابله با تغییرات 
پرداخته  ایرانی  کشاورزان  معیشت  بهبود  و  کشاورزی  رونق  اقلیمی، 
جایگزین،  گیاهان  این  کشت  با  که  شده  تاکید  گزارش  این  در  است. 
ایجاد  سالم  شده  فرآوری  محصوالت  تولید  برای  تازه ای  فرصت های 

می شود که زمینه ساز اشتغال و امنیت غذایی در ایران خواهد بود.
ناخدا تصریح شده که تغییرات آب و  از دکتر  به نقل  این گزارش  در 
هوایی، مدتهاست که تأثیرات قابل توجه خود را بر کشاورزی و معیشت 
از  اصولی  بهره برداری  عدم  آن  کنار  در  و  داده  بروز  ایران  کشاورزان 
مراتع و چرای بی رویه دام ها به نابودی این عرصه ها و فرسایش بیش از 
حد خاک منجر شده است. راه حل پیشنهادی ایجاد چراگاه های دست 
کاشت و بهبود تولیدات مرتعی با استفاده از گرس های علوفه ای است 
نیاز دام ها به حفظ منابع آب و خاک و  تامین غذای مورد  که ضمن 

حفظ تنوع زیستی در مراتع منجر می شود.
مرجع بین المللی »غذاهای هوشمند« همچنین به برنامه ها و دستاوردهای 
پژوهشگاه در زمینه کاربرد گونه های گیاهی شورزی )halophytic(  برای 
کشاورزی اقتصادی در مناطق تحت تأثیر نمک و خشکسالی، مقابله با 
بیابان زایی، کاهش اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی در مناطق گرم 
گیاه  و کشت  کرده  اشاره  نمکی  و طوفان های  غبار  و  گرد  بروز  مانند 
سالیکورنیا با استفاده از آب های کم کیفیت و شور در حوالی دریاچه 

ارومیه را از اقدامات عملی پژوهشگاه در این حوزه معرفی کرده است.
بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  تحقیقات  بخش  رییس 
پژوهشگاه  است:  آورده  خود  ویدئویی  توضیحات  در  کشاورزی 
بیوتکنولوژی کشاورزی در راستای فعالیت هایی که در زمینه غذاهای 
ارزن های  نمونه های  آوری  جمع  با  داشته  فود(  )اسمارت  هوشمند 
دانه ریز و معمولی و دم روباهی از مناطق مختلف کشور سعی دارد با 
معرفی ارقام مناسب زمینه کشت این گیاهان را در کشور فراهم کند. 
همچنین اقدامات بی سابقه ای نیز در زمینه تولید انواع ارزن مرواریدی 

دانه ای و علوفه ای هیبرید و آزاد گرده افشان و همچنین ارزن انگشتی 
در پژوهشگاه صورت گرفته که امید می رود به زودی اولین ارقام جدید 
هیبرید و آزاد گرده افشان ارزن مرواریدی رهاسازی و وارد بازار شوند.
باالترین تحمل به خشکی و گرما را  ارزن مرواریدی  وی تصریح کرد: 
در بین غالت دارد و وقتی گندم و ذرت و برنج قادر به رشد و تولید 
مناسب در شرایط سخت محیطی نیستند، این گیاه می تواند به راحتی 
در شرایط گرم و خشک رشد کند و به منظور تولید علوفه و یا تولید 

دانه برای خوراک دام جایگزین دانه ذرت شود.
پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  تحقیقات  بخش  رییس  گفته  به 
نیز  پژوهشگاه  سورگوم  تحقیقاتی  مزرعه  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
بیش از یکصد ژنوتیپ و الین پیشرفته انواع مختلف سورگوم شیرین، 
دانه  ای و علوفه  ای آزاد گرده افشان و هیبرید با تنوع ژنتیکی گسترده 
و با صفات مهم زراعی مانند مقاومت به بیماری سفیدک، مقاومت به 
مگس سورگوم و متحمل به تنش های غیر زنده مانند گرما و خشکی و 
شوری کشت شده اند که می تواند منشاء تولید ارقام و ورایته های جدید 
زراعی سورگوم پرمحصول و متحمل به تنش های زیستی و غیرزیستی 

سازگار با شرایط اقلیمی کشور در آینده باشد.

بهار ۱۴۰۰



شماره ۲۲، بهار 1400

  13 |  

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا تشـریح 
وضعیت تنظیم کننده های رشـد در ایران، عـــدم تعریـــف هورمـــون 
و تنظیم کننـــده رشــــد در آیین نامــــه  مربـوط به ورود، ســــاخت، 
فرموالســــیون و مصــــرف کودهــــای شــــیمیایی، زیسـتی، آلـی و 
سموم دفــع آفــات نبــاتی، و نبود آمار و اطالعات دقیق در خصوص 
واردات و مصـرف ایـن مـواد را از موانـــع و کاســـتی های خریـــد، 

تولیـــد و توزیـــع تنظیم کننده هـای رشـد در ایـران عنـوان کـرد.
دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فؤاد مرادی که در وبینار آموزشی توسعه کنترل زیستی )بیولوژیک( 
و غیرشیمیایی آفات سازمان حفظ نباتات سخن می گفت، خاطرنشان 
کرد: تنظیم کننده های رشد گیاهی )PGRs( به موادی گفته می شود 
که در مقادیر بسیار کم، تأثیرات بسیار بزرگی بر رشـد و نمو گیاهان 
می گذارند. این ترکیبات می توانند طبیعی یا مصنوعی )مواد سنتتیک 
باشـند کـه فـرم طبیعـی آن را هورمون هـای گیاهی  یا غیرآلی(  آلی 
می نامند. بعضی از این ترکیبات، ده ها سال است که شناخته شده و 
نوع و میزان واکنش گیاهان به آنها نیـز مشخص است درحالی کـه 

بسـیاری از آنهـا در سـال های اخیـر شناسـایی شـده اند.
وی تصریـح کـرد: برخــی از تنظــیم کننده های رشـد به دلیـل تأثیرات 

مسـتقیمی کـه بـر رشـد، نمـو و حتــی کیفیــت محصــوالت زراعــی و 
بــاغی دارنــد در بعضی از کشـورها کاربردهای تجاری بسـیاری یافته و 
ساالنه بر میزان مصــرف آنهــا افــزوده می شــود، بــا این حال بسیاری 

از آنهـا همچنـان مراحـل تحقیقاتـی خـود را سـپری می کنند.
مرادی با بیان این که هورمون های رشد گیاهی، ترکیباتی آلی هستند 
گیاه   درون  در  دیگر  به محل  و سپس  تولید  گیاه  یک قسمت  در  که 
منتقل شده  و باعث ایجاد واکنش های فیزیولوژیک در گیاه می شوند، 
بر  جانوران  در  گفت:  جانوری  و  گیاهی  هورمون های  تفاوت  درباره 
برای تولید هورمون  اندام های خاصی )غدد درون ریز(  خالف گیاهان، 
وجود دارد ولی در گیاهان، هورمون ها در برگ، شاخه، گل، میوه، دانه 
از دو  یا بیش  اثرات تجمعی دو  یا ریشه تولید می شوند. در گیاهان، 

هورمون گیاهی بر رشد و نمو تاثیر می گذارد.
وی تصریح کرد: هورمون ها تاثیرات زیادی بر روی عملکرد و کیفیت 
تا  را  محصول  به  دستیابی  می تواند  آنها  از  استفاده  و  دارند  محصول 
و  مزارع  مدیریت  در  ترکیبات  این  کند.  تضمین  زیادی  بسیار  مقدار 
باغات مانند تنظیم زمان برداشت و یا آماده سازی محصول برای تحویل 

به بازار بسیار موثر هستند و با استفاده صحیح و به موقع آنها می توان 
دلیل  به  کشاورزان  به  تومانی  میلیارد  ده ها  ساالنه  خسارات  بروز  از 
سرمازدگی جلوگیری کرد. در اروپا از این ترکیبات برای تولید محصول 
قرار  کشاورزی  سیستم های  توجه  مورد  بسیار  و  شده  استفاده  سالم 
گرفته است. چون به طور طبیعی میزان مصرف آنها در هکتار فقط در 

حد چند گرم است و کامال سازگار با محیط زیست هستند.
پژوهشــگاه  مولکولــی  فیزیولــوژی  بخــش  علمــی  هیــات  عضــو 
ــرد: اکســین ها، ســیتوکینین ها،  ــوژی کشــاورزی خاطرنشــان ک بیوتکنول
جیبرلین هــا، آبســیزیک اســید، اتیلــن، جاســمونات ها، براســینولیدها و 
سالیســیلیک اســید گروه هــای اصلــی هورمون هــای گیاهــی را تشــکیل 
ــرل  ــدی، کنت ــای آون ــلولی بافت ه ــز س ــین ها در  تمای ــد. اکس می دهن
رشــد طولــی ریشــه، جلوگیــری از پیــری، غالبیــت انتهایــی ریشــه، انــواع 
تروپیســم )ماننــد نورگرایــی و زمین گرایــی(، تحریــک رهاســازی اتیلــن 
و رســیدگی میــوه مؤثرنــد.از اکســین ها بــرای تنــک کــردن گل هــا، 
ــت،  ــل از برداش ــوه قب ــزش می ــری از ری ــه ای، جلوگی ــت پین ــد باف تولی
ــرما در  ــه س ــل ب ــش تحم ــالس، افزای ــوه گی ــی می ــرک خوردگ ــش ت کاه
ــه دار  ــه، ریش ــت پنب ــان برداش ــا در زم ــزش برگه ــه ری ــک ب ــج، کم برن

در سخرنانی عضو هیات علمی پژوهشگاه عنوان شد:

هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی و وضعیت آنها در ایران
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کــردن قلمــه هــا، جلوگیــری از رشــد نوک هــا و پاجوش هــا، رشــد 
ــاال( اســتفاده  ــوان علــف کــش )در دوزهــای ب ــه عن ــی شــاخه و ب طول

می شــود.
 مـرادی تصریـح کـرد: جیبرلین هـا هـم شـامل گروهـی بـزرگ )بیـش از 
136 نـوع( از ترکیبـات مشـابه هسـتند کـه برخـالف اکسـین ها بیشـتر 
براسـاس سـاختمان شـیمیایی شناسـایی می شـوند تـا فعالیـت زیسـتی. 
جیبرلین هـا بـر حرکـت مـواد ذخیـره ای دانـه طـی جوانه زنـی، تحریـک 
رشـد طولـی سـاقه ها در غـالت، تحریک فعالیـت رشـدی در گیاهان دو 

سـاله و تحریـک رشـد لولـه گـرده موثر هسـتند.
هورمــون گیاهــی اتیلــن هــم بــر رســیدن میوه هــای کلیماکتریــک 
)فرازگــرا(، القــای ریــزش بــرگ یــا میــوه، تحریــک ایجــاد بافــت 
aerenchyma در ســاقه های زیــر آب، تعییــن جنســیت در کدوئیــان و 

ــرد دارد. ــوه کارب ــگ می ــر رن تغی
عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان ایـن 
و  خـاک  محصـوالت،  بـه  گیاهـی  هورمون هـای  ناخواسـته  ورود  کـه 
آب هـای زیـر زمینـی می توانـد مخاطره آمیز هم باشـد، گفـت: در برخی 
مطالعـات ادعـا شـده کـه هورمون هـای گیاهی بـرای انسـان و جانوران 
سـمیت بالقـوه دارنـد و می تواننـد باعـث بـروز سـرطان، اختـالل در 
رشـد و تولیـد مثـل و سـمیت عصبـی و حاد )فقط فنوکسـی ها( شـوند.

البتـه گزارش هـای بسـیار موثقـی هـم وجـود دارد کـه  نشـان می دهند، 
بسـیاری از هورمون هـای گیاهـی خصوصـا آنهایی که در زمـان تنش در 
گیـاه تولیـد می شـوند، نـه تنهـا  تاثیـرات منفـی ندارنـد که حتـی باعث 

مـرگ سـلول های سـرطانی می شـوند.
وی تصریح کرد: آمارهای موجــود نشــان می دهــد کــه مصرف جهانی 
تنظیم کننده هـای رشـد طـی دوره ای ١٠ سـاله )٢٠١٢ -٢٠٠٣( بیـش 
از 2.5 برابـر افزایـش یافتـه و از آن زمـان تــا ســال ٢٠٢٠ مصـرف آنهـا 
ســاالنه 3.65 درصــد رشـد داشـته به طوری که ارزش بازار جهانی این 
ترکیبـات در سـال 2020 حـدود شـش میلیـارد دالر برآورد شـده اسـت.

ــا هورمون هــای گیاهــی گفــت:  مــرادی در خصــوص قوانیــن مرتبــط ب
در قوانیــن ایــاالت متحــده آمریــکا در بخــش تعاریــف از قوانیــن 
جونده کش هــا،  و  قارچکش هــا  حشــره کش ها،  بــا  مرتبــط  فــدرال 
ــره ای  ــره، هــر مــاده موث ــوان مــاده موث ــه عن ــده گیاهــی ب ــم کنن تنظی
ــش  ــا ... را افزای ــرخ رشــد، رســیدگی ی ــق فیزیولوژیکــی ن ــه طری ــه ب ک
ــا  ــی ی ــان زینت ــار گیاه ــر رفت ــث تغیی ــا باع ــد و ی ــد می کن ــا کن داده ی
ــا ترکیبــی از مــواد  مثمــر می شــود و بــه عنــوان آفتکــش، هــر مــاده ی
کــه بــه عنــوان تنظیم کننــده گیاهــی بــه کار رود، تعریــف شــده اســت. 
هورمون هــای گیاهــی طبــق قوانیــن اتحادیــه اروپــا بــه دلیــل ترکیبــات 

ــوند. ــوب می ش ــا محس ــزو آفتکش ه ــی ج فنوکس
وی خاطرنشـان کـرد: در ایـران در بنـد »س« از فصـل اول »آییـن نامـه 

شـمیایی،  کودهـای  مصـرف  و  فرموالسـیون  سـاخت،  ورود،  اجرایـی 
زیسـتی، آلـی و سـموم دفـع آفات نباتـی«، تمـام ترکیبات آلـی، معدنی 
و ... کـه بـه منظـور کنتـرل آفـات نباتـی، انبـاری و خانگـی بـه صـورت 
جامـد، مایـع و گاز بـه کار بـرده می شـوند در فهرسـت »سـموم دفـع 
آفـات نباتـی« قـرار گرفته انـد. لـذا از آنجـا کـه غیـر از گـروه خاصـی از 
ترکیبـات فنوکسـی از هیـچ هورمونـی بـرای کشـتن آفـت یا علـف هرز 

اسـتفاده نمی شـود شـامل ایـن بنـد نمی شـوند.
 مـرادی بـا اشـاره بـه وارداتی بـودن هورمون های رشـد گیاهـی مصرفی 
در ایـران، عـدم شـفافیت در شـرح کاال، وجود تعرفه های مـوازی، عدم 
گـروه بنـدی هورمونهـا و تنظیم کننده های رشـد، عـدم اولویت واردات 
)گـروه 10(، عـدم تخصیـص ارز مبادلـه ای و تعرفـه بیشـتر نسـبت بـه 
سـموم )15 درصـد( را از مشـکالت گمرکـی واردات هورمون های گیاهی 
و دیگـر تنظیم کننده هـای گیاهـی عنـوان کـرد کـه پیامد این مشـکالت، 
عـدم تفکیـک سـم از هورمـون، عـدم تشـخیص میـزان تقاضـا در داخل 
کشـور، عـدم تشـخیص ارزش سـرمایه گذاری بـرای بخـش خصوصـی و 
نامشـخص بـودن نـوع و میـزان هورمـون یا تنظیـم کننده رشـد وارداتی 
اسـت کـه بـا تعریف تعرفـه جدیـد مخصـوص هورمون هـای گیاهی در 

سـال 1398 ایـن مشـکالت رفع می شـود.
وی در عیـن حـال سـرمایه گذاری بـرای تولید آن ها در کشـور را در حال 
حاضـر بـه صرفه ندانسـت و گفت: از یـک طرف، آمار دقیقـی از میزان 
مصرف آن ها در کشـور وجود ندارد و الزم اسـت تحقیقات بیشـتری در 
خصـوص کاربردهـای آنهـا در کشـور انجـام شـود.از طرف دیگـر از آنجا 
کـه تنـوع بسـیار زیـادی در هورمون هـا و بازدارنده هـای آنهـا وجـود 
دارد می بایسـت خطـوط تولیـد بسـیاری راه اندازی شـود. ضمـن این که 
فرموالسـیون آنهـا هـم مرتـب در حال تغییر اسـت و بازیگرهـای بزرگی 
در دنیـا وجـود دارنـد کـه هزینـه تولید بـرای آنها بسـیار کمتـر از ایران 

خواهـد بـود و امـکان دامپینگ نیز وجـود دارد.
دکتــر مــرادی در پایــان بــــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بیــش از پیــش 
بــــه هورمون هـــا و تنظیم کننـــده های رشـــــد بــا توجــه بــه تاثیــری که 
بـــــر عملکرد، کیفیت و ثبات تولیـــد محصـــول دارنـــد، اظهار داشــت: 
اصــالح نگــرش سیســـتم نســبت بــه ایــن ترکیبــات کــه ســال ها بـــه غلط 
بــه عنـــوان یـــک کاالی لوکــس و غیــر اســتراتژیک تلقــی مــی شــدند و 
ــه، نویدبخــش  ــی صــورت گرفت ــه تازگ ــه ب ــی ک ــن گمرک ــح قوانی تصحی
ــان  ــه همچن ــت و البت ــور اس ــات در کش ــن ترکیب ــت ای ــود وضعی بهب
توصیــه می شــود کــه قبــل از صــدور مجــوز بــرای ورود یــک برنـــد و یــا 

محصـــول هورمونی و یا تنظیم کننـــده رشـد گیـاهی، کنتـرل کیفیــت و 

راســــتی آزمایی کیفیــــت و عملکــــرد، توســط نهادی تخصصی انجـــام 

و تنهـــا پـــس از تاییـــد نهایی مجوز واردات داده شــود.

بهار ۱۴۰۰
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نوروز  مناسبت  به  پژوهشگاه  ریاست  تربیک  پیام 
باستانی و آغار سال 1400

دیدار عیدانه دکرت صابر گلکاری با همکاران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

آغاز سال نو و دیدار نوروزی ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با همکاران این مجموعه به رسم سال های پیشین برگزار شد.

ضمـن تبریـک سـالی جدیـد بـه شـما همـکاران گرامـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و خانـواده هـای معززتـان؛ امیدواریم کـه با همت 

خـود در سـال جدیـد نیـز برگ هـای زریـن دیگـری بر کتـاب پرافتخـار این پژوهشـگاه بیافزاییـد و به فضـل الهی بـه جایگاه های واالتـر و باالتر 

دسـت یابیـد. دکتـر گلـکاری در ایـن بازدیـد ابـراز داشـت: امیدواریـم سـال جدید سـالی پـراز برکت و سـالمتی برای همه شـما عزیزان باشـد.

 ایام ز دیدار شمایند مبارک                         نوروز بمانید که ایام شمایید

ستایش خدای را که در آستانه بهاری دیگر در هیاهوی شورانگیز نغمه های هزاردستان و هلهله روح انگیز چلچله ها، 

فرصت نو شدن، زیستن و دوست داشتن را یافته ایم.

 در شرایطی به استقبال بهار و نوروز باستانی می رویم که یکی از دشوارترین و غمبارترین سال ها را به 

واسطه پاندمی ویروس کرونا پشت سر گذاشته ایم.

 آغاز سال جدید، فرصت مبارکی است برای دمیدن روح امید و شادی در خانواده ها برای عبور از 

این روزهای دشوار.

ضمن تبریک حلول سال 1400 خورشیدی و فرارسیدن عید سعید نوروز خدمت همکاران عزیز در پژوهشگاه، 

عموم ایرانیان و ملل دوست در حوزه تمدنی نوروز، امیدوارم این عید فرخنده، طلیعه پیروزی بر ویروس منحوس 

کرونا، جهش تولید و رونق اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی باشد و به لطف خدا، سال جدید برای همگان سرشار از خیر 

و برکت، سالمتی، شادکامی و موفقیت باشد.

  صابر گلگاری    

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی         
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 نشست مشرتک  پژوهشگاه و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

نشست مشترک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با هدف بررسی و تدوین برنامه 

همکاری های پژوهشی و فناوری برگزار شد.

بیوتکنولوژی کشاورزی، معاونان  پژوهشگاه  به گزارش روابط عمومی 

پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه تحقیقات اصالح 

و تهیه نهال و بذر در این نشست مشترک اولویت های همکاری های 

پژوهشی فی مابین را نیز بررسی کردند.

پژوهشی  معاون  هاشمی،  مریم  دکتر  بر  عالوه  که  نشست  این  در   

پژوهشگاه و دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم، معاون پژوهش، فناوری 

و انتقال یافته های موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر جمعی 

نیز  موسسه  و  پژوهشگاه  تحقیقاتی  بخش های  روسای  و  مدیران  از 

این دو مجموعه  بلندمدت  زمینه های همکاری  داشتند  آن شرکت  در 

تحقیقاتی و اولویت های شایان توجه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تدوین  بر ضرورت  برگزار شد  فروردین 1400،  که 15  این جلسه  در   

پژوهشگاه  از  نمایندگانی  و  تاکید  تحقیقاتی  مشترک  تفاهم نامه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

براساس  پژوهشی  همکاری های  گسترش  زمینه های  کردن  فراهم  برای 

و  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  برنامه های  و  ماموریت ها 

موسسه مشخص شدند.

بهار ۱۴۰۰
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بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  تحقیقاتـی  همـکاری  گسـرتش 
کشـاورزی و موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیه بـذر چغندرقند

بـا حضـور معاونـان پژوهشـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی  در نشسـتی 

کشـاورزی و موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه بذر چغندر قنـد، زمینه 

هـای گسـترش همکاری هـای تحقیقاتـی فی مابیـن بررسـی شـد.

پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

نشسـت،  ایـن  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی 

16 فروردیـن1400، بـا حضـور دکتـر مریـم 

پژوهشـگاه  پژوهشـی  معـاون  هاشـمی، 

و  پژوهـش  معـاون  رجبـی،  ابـاذر  دکتـر  و 

فنـاوری موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه 

بـذر چغنـدر قنـد و جمعـی از مدیـران و 

روسـای بخش هـای تحقیقاتـی دو مجموعه 

بـا هـدف برنامه ریـزی بـرای همکاری هـای 

بلندمـدت و تعییـن اولویت هـای تحقیقاتی 

برگـزار شـد. 

نماینـدگان  تعییـن  ضمـن  جلسـه  ایـن  در 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

تهیـه  و  اصـالح  تحقیقـات  موسسـه  و 

شـد  مقـرر  تحقیقاتـی،  اولویـت دار  زمینه هـای  در  چغندرقنـد  بـذر 

و  پژوهشـگاه  بیـن  پژوهشـی  زمینـه همکاری هـای  در  تفاهم نامـه ای 

شـود. تدویـن  موسسـه 

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

از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژ ه ها منی گنجد. از خداوند متعال، برای آن مرحومه، 

شادی روح و برای شام وخانواده محرتمتان، صرب جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی رسکار خانم مهندس سیپده اکربی واال
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انعقـاد قراردادطراحـی کیـت شناسـایی و تفکیـک توده هـای 
یونجـه بومـی ایـران

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی طــی یــک قــرارداد پژوهشــی 

یــک ســاله بــا بخــش خصوصــی، طــرح تولیــد کیــت شناســایی مبتنــی 

ــه منظــور شناســایی و تفکیــک 30 تــوده  ــی ب ــر نشــانگرهای مولکول ب

ــد. ــرا می کن ــران را اج ــی ای ــه بوم یونج

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، 

قــرارداد انجــام ایــن پــروژه سفارشــی، فروردیــن مــاه 1400، بیــن 

پژوهشــگاه و شــرکت پــاکان بــذر اصفهــان منعقــد شــده اســت. 

یونجــه مهمتریــن گیــاه علوفــه ای بــرای تغذیــه دام و پــس از غــالت، 

ــرف  ــود. از ط ــوب می ش ــا محس ــادی در دنی ــول اقتص ــن محص مهمتری

ــوم همزیســت و در  ــا باکتری هــای ریزوبی دیگــر همزیســتی یونجــه ب

نتیجــه تثبیــت نیتــروژن مولکولــی در ایــن گیــاه، اهمیــت آن را بــرای 

تنــاوب بــا محصــوالت زراعــی دیگــر بــرای حاصلخیــزی خــاک افزایــش 

ــت. داده اس

ــت،  ــتلزم حفاظ ــی مس ــه زراع ــت یونج ــود کیفی ــد و بهب ــش تولی افزای

ارزیابــی، ثبــت و تبــادل ایــن مــواد اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه تنــوع 

ژنتیکــی گســترده در بیــن افــراد جمعیــت یونجــه، مطالعــه ژنتیــک ایــن 

گیــاه از پیچیدگــی زیــادی برخــوردار اســت.

بــه همیــن ســبب پیــدا کــردن اطالعــات الزم در مــورد تنــوع ژرم 

پالســم ارقــام مختلــف یونجــه خصوصــا در ایــران کــه بــه عنــوان یکــی 

ــوع  ــی متن ــای بوم ــاه، دارای توده ه ــن گی ــی ای ــتگاه های اصل از خاس

ــی دارد. ــت باالی ــت اهمی ــه اس یونج

ــی  ــت شناس ــات ریخ ــاس خصوصی ــه براس ــام یونج ــوع ارق ــه تن مطالع

و حتــی بافــت شناســی بــه زمــان طوالنــی نیــاز دارد و بــه دلیــل 

ــات مورفولوژیکــی از شــرایط محیطــی، معمــوال  ــری خصوصی تاثیرپذی

ایــن نــوع بررســی ها دقیــق نیســت. بنابرایــن در ســال های اخیــر بــرای 

تعییــن تنــوع ژنتیکــی ژرم پالســم های یونجــه از روش هــای مولکولــی 

اســتفاده می شــود.

محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در قــرارداد منعقــد 

ــا  ــایی آنه ــا، شناس ــت توده ه ــی اصال ــن ارزیاب ــد ضم ــده در صددن ش

ــام  ــن ارق ــا و همچنی ــن توده ه ــی درون و بی ــوع ژنتیک ــق تن را از طری

ــی  ــا اســتفاده از روش هــای مولکول داخــل توده هــای مطــرح کشــور ب

بررســی کــرده و یــک کیــت شناســایی مولکولــی بــرای توده هــای مــورد 

نظــر معرفــی کننــد. در ایــن پــروژه، توده هــای بومــی و تجــاری ضمــن 

ــه می شــوند. ــن تهی ــع مطمئ ــا از مناب ــت آنه ــان از اصال اطمین

وجــود تنــوع ژنتیکــی بیــن توده هــای جمــع آوری شــده از طریــق 

ــایی  ــس از شناس ــده و پ ــی ش ــی بررس ــای مولکول ــتفاده از روش ه اس

نوکلئوتیــد ســیگنیچرهای اختصاصــی توده هــای مــورد نظــر نســبت بــه 

ــا  ــت ب ــد. در نهای ــد ش ــدام خواه ــی اق ــانگرهای اختصاص ــعه نش توس

ــای  ــی توده ه ــد مولکول ــه، بارک ــعه یافت ــانگرهای توس ــتفاده از نش اس

ــه روش مولتیپلکــس ایجــاد خواهــد شــد.  مــورد نظــر ب

بهار ۱۴۰۰
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تکریم و تقدیر از زحامت
مدیر امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه

ــه  ــاون برنام ــه مع ــا مراســم معارف ــان ب ــورخ 5 اردیبهشــت 1400، همزم روز یکشــنبه م

ریــزی و پشــتیبانی و سرپرســت روابــط عمومــی ار زحمــات دکتــر فــواد مــرادی مدیــر امــور 

ــر و  تشــکر بــه عمــل آمــد. اداری و پشــتیبانی پژوهشــگاه تقدی

ــر و تشــکر از  ــوژی کشــاورزی ضمــن تقدی ــکاری رییــس پژوهشــگاه بیوتکنول ــر گل در ایــن مراســم دکت

زحمــات دکتــر مــرادی باالخــص در روزهــای ابتــدای انتصــاب خــود بــرای ایشــان در ادامــه فعالیــت در عرصــه 

علمــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی آرزوی موفقیــت کــرد.

دکتر مرادی به مدت بیش از دوسال عهده دار مسئولیت امور اداری و پشتیبانی پژوهشگاه بود.

تغییـر  محصـوالت  اولویت هـای  تعییـن  جلسـه  پانزدهمیـن 
شـد برگـزار  ژنتیـک  شـکل یافته 

یافته  شکل  تغییر  محصوالت  اولویت های  تعیین  جلسه  پانزدهمین 

نمایندگان معاونت ها  با حضور  ماه 1400،  اردیبهشت  ژنتیکی، چهارم 

و موسسات تحقیقاتی مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی به میزبانی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

با توجه به اهمیت پژوهش های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و لزوم 

وزارت  کالن  برنامه های  و  اولویت ها  با  پژوهش ها  این  راستایی  هم 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  دستور  با  کشاورزی  جهاد 

یافته  شکل  تغییر  محصوالت  اولویت های  تعیین  کارگروه  کشاورزی، 

ژنتیک )تراریخته( تشکیل شده است.

جلسات کارگروه با در نظر گرفتن نیازهای راهبردی کشور و با توجه به 

اسناد و قوانین باالدستی از جمله قانون ملی ایمنی زیستی در راستای 

تهیه پیش نویس »اولویت های پژوهشی در زمینه موجودات زنده تغییر 

شکل یافته ژنتیکی )تراریخته(« با رویکرد تبیین اولویت های محصولی 

و صفات مورد نظر در محصوالت اولویت دار روزهای شنبه هر هفته 

برگزار می شود.

نمایندگان معاونت های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز 

مرجع  کشور،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  ژنتیکی  منابع  مدیریت  ملی 

پژوهشگاه  زیستی،  تنوع  کنوانسیون  ملی  مرجع  زیستی،  ایمنی  ملی 

و  بذر  گواهی  و  ثبت  تحقیقات  موسسات  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

نهال، علوم باغبانی، برنج، پنبه، اصالح و تهیه بذر چغندر قند از جمله 

شرکت کنندگان در این جلسات هستند.  

فناوری  از  مؤثرتر  استفاده  کشاورزی،  بخش  مشکالت  حل  به  توجه 

کشور  نیازهای  و  اجرا  بخش  اولویت های  به  توجه  ژنتیک،  مهندسی 

تعیین  از محورهای  ارز  واردات و خروج  از  تحقیقات و جلوگیری  در 

اولویت های تحقیقاتی در زمینه مهندسی ژنتیک است.
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بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  اداره  رسپرسـت 
شـد منصـوب  کشـاورزی 

مهنـدس سـید علـی میربابائی به سـمت سرپرسـت اداره روابط عمومی 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی منصوب شد

طی حکمی از سـوی دکتر صابر گلکاری رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی مهنـدس سـید علـی میربابائـی بـه سـمت سرپرسـت اداره 

روابـط عمومـی منصوب شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی روز 

یکشـنبه 5 اردیبهشـت مـاه 1400، طـی جلسـه ای بـا حضـور معاونیـن 

برنامه  ریـزی و پشـتیبانی، پژوهشـی، روسـای بخش هـای تحقیقاتـی و 

مدیـران پژوهشـگاه ضمـن تشـکر از زحمـات خانـم دکتر اکـرم صادقی 

کـه پیـش از ایـن عهـده دار ایـن مسـئولیت بـود، مهنـدس سـیدعلی 

پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  اداره  سرپرسـت  سـمت  بـه  میربابائـی 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی منصـوب شـد.

در ایـن مراسـم دکتـر گلـکاری مهنـدس میربابائـی، را فـردی توانمنـد و 

دارای سـوابق ارزنـده در عرصـه روابـط عمومـی معرفـی و برای ایشـان 

آرزوی موفقیـت روزافـزون در انجـام وظایـف محولـه نمـود.

گفتنـی اسـت طـی حکمی جداگانه از سـوی دکتـر صابر گلـکاری، خانم 

دکتـر اکـرم صادقـی بـه سـمت دبیـر کمیتـه پیشـنهادات پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی منصـوب شـد.

بهار ۱۴۰۰
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انتصـاب دکـرت سـید سـعید پـورداد بـه سـمت رسپرسـت معاونت 
برنامه ریـزی و پشـتیبانی

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس  سوی  از  حکمی  طی 

سید سعید پورداد به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی 

پژوهشگاه منصوب و مشغول به کار شد.

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

این  متن  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس  گلکاری  صابر 

بیوتکنولوژی کشاورزی  بر ضرورت توسعه فعالیت های  تاکید  با  حکم 

برنامه  با  و  خدا  از  استعانت  با  پورداد  دکتر  که  کرده  امیدواری  ابراز 

انجام  در  تالش  و  توکل  تفکر،  راهبرد  دادن  قرار  موثر، سرلوحه  ریزی 

کارآمد و سازماندهی  نیروهای فعال، متعهد و  کارگیری  به  و  وظایف 

و  هدفمند  و  اصولی  برنامه ریزی  با  همراه  هوشمندانه  و  متفکرانه 

همدلی با هماهنگی با معاونین، مدیران، روسای بخش های تحقیقاتی 

انجام وظایف محوله،  در  و سایر همکاران  مناطق  پژوهشکده های  و 

موفق باشد.

در مراسم معارفه دکتر سید سعید پورداد که با حضور روسای بخش های 

تحقیقاتی، معاون پژوهشی و مدیران پژوهشگاه برگزار شد، دکترگلکاری 

ایشان را فردی توانمند و با سوابق درخشان در موسسه تحقیقات دیم 

کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دانسته و برای 

ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت نمودند.

ریاست  از  تشکر  ضمن  سخنانی  طی  جلسه  این  در  نیز  پورداد  دکتر 

آن  تاسیس  نخستین  روزهای  به  را  پژوهشگاه  با  آشنایی  پژوهشگاه 

ابراز خوشحالی نموده و  از توسعه فعالیت  های پژوهشگاه  دانسته و 

خواهان تعامل با کلیه مدیران و پرسنل جهت حل معضالت شد.

مهمی  مسئولیت های  عهده دار  این  از  پیش  پورداد  دکتر  است  گفتنی 

چون سرپرست دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

کشاورزی و مدیر داخلی مرکز بین المللی سیمیت بوده است.
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فصلی نو در روابط تحقیقاتی پژوهشـگاه با موسسـات تحقیقاتی کشـاورزی

در ادامه سلسله نشست های معاونت پژوهشی پژوهشگاه با موسسات 

تحقیقات اصالح و تهیه و نهال و بذر و اصالح و تهیه بذر چغندرقند 

روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت ماه 1400، پژوهشگاه میزبان موسسه 

تحقیقاتی علوم باغبانی بود تا در نشست مشترک، پتانسیل همکاری های 

فی مابین بررسی و تبیین شود.

در ابتدای این نشست مشترک، که بصورت وبیناری تشکیل شد، دکتر مریم 

هاشمی معاون پژوهشی پژوهشگاه ضمن عرض تشکر و خیر مقدم به 

میهمانان این جلسه مختصراً به پیشینه های قبلی اشاره داشته و در ادامه دکتر 

پناهی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی ضمن ابراز خرسندی 

از تشکیل این جلسه، بر توسعه همکاری های مشترک تاکید داشت.

مشترک  های  همکاری  پیشینه  مرور  از  پس  و  جلسه  این  ادامه  در 

باغبانی  تحقیقات علوم  با موسسه  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه 

دکتر  پژوهشگاه،  فناوری  امور  در  مقام  قائم  آزادی  دکتر  توسط 

شریعت پناهی رییس بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن و دکتر 

رییس  حجازی  دکتر  پژوهشی،  امور  هماهنگی  مدیر  زین العابدینی 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی )تبریز( و دکتر متقی طلب رییس 

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری )رشت( و همچنین نمایندگان موسسه 

میوه های  پژوهشکده  نماینده  کاظمی  دکتر  باغبانی،  علوم  تحقیقات 

معتدلی و سردسیری، دکتر ایمانی معاون پژوهشی پژوهشکده سبزی 

دکتر  زینتی،  گیاهان  و  گل  پژوهشکده  رییس  دکتر شفیعی  و صیفی، 

فتاحی مقدم معاون پژوهشکده مرکبات و میوه های گرمسیری، دکتر 

شاکر اردکانی معاون پژوهشی پژوهشکده پسته، دکتر آقاجانزاده مدیر 

امور پژوهشی موسسه تحقیقات علوم باغبانی دکتر سید سمیح مرعشی 

دکتر  آقای  گرمسیری،  میوه های  و  خرما  پژوهشکده  پژوهشی  معاون 

پناهی  دکتر  معرفی  با  پژوهشکده چای  پژوهشی  معاون  فکر  شیرین 

باغبانی، طی سخنانی ضمن  معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم 

های:  زمینه  در  خصوصاً  مشترک  همکاری های  پیشینه  مثبت  ارزیابی 

مارکرهای ملکولی، ریز ازدیادی، معرفی ارقام و سالم سازی هسته های 

حوزه های  در  همکاری  زمینه های  توسعه  برای  پیشنهاداتی  اولیه، 

متنوع تر و بهره گیری از توانایی های بالقوه طرفین ارائه دادند.

نانو  و  سامانه ها  زیست شناسی  تحقیقاتی  بخش های  روسای  همچنین 

پیشنهاداتی در خصوص زمینه همکاری های  نیز  تکنولوژی پژوهشگاه 

مرتبط ارائه دادند .

ارتباطی  آدرس  تبادل  ضمن  شد،  مقرر  مجازی  نشست  این  پایان  در 

پژوهشگاه  مشترک  همکاری های  تفاهم نامه  زودی  به  جلسه،  اعضای 

با موسسه تحقیقات علوم باغبانی به منظور تسهیل اجرای برنامه های 

تحقیقاتی مشترک با هدف هم افزایی و دستیابی به راهکارهای فناورانه 

و ارتقاء بهره وری بخش باغبانی کشور منعقد شود.

مدیران پژوهشی طرفین به عنوان نمایندگان دو مجموعه برای پیگیری 

و جمع بندی پیشنهادات ارائه شده معرفی شدند.

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

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

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.
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ــر شــکل  ــن اولویت هــای محصــوالت تغیی شــانزدهمین جلســه تعیی
یافتــه ژنتیــک برگــزار شــد

یافته  شکل  تغییر  محصوالت  اولویت های  تعیین  جلسه  شانزدهمین 

ژنتیکی، یازدهم اردیبهشت ماه 1400، با حضور نمایندگان معاونت ها 

و موسسات تحقیقاتی مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی به میزبانی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.

با توجه به اهمیت پژوهش های مهندسی ژنتیک در کشاورزی و لزوم 

وزارت  کالن  برنامه های  و  اولویت ها  با  پژوهش ها  این  راستایی  هم 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  دستور  با  کشاورزی  جهاد 

یافته  شکل  تغییر  محصوالت  اولویت های  تعیین  کارگروه  کشاورزی، 

ژنتیک )تراریخته( تشکیل شده است.

جلسات کارگروه با در نظر گرفتن نیازهای راهبردی کشور و با توجه به 

اسناد و قوانین باالدستی از جمله قانون ملی ایمنی زیستی در راستای تهیه 

پیش نویس »اولویت های پژوهشی در زمینه موجودات زنده تغییر شکل 

یافته ژنتیکی )تراریخته(« با رویکرد تبیین اولویت های محصولی و صفات 

مورد نظر در محصوالت اولویت دار روزهای شنبه هر هفته برگزار می شود.

نمایندگان معاونت های زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مرکز 

مرجع  کشور،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  ژنتیکی  منابع  مدیریت  ملی 

پژوهشگاه  زیستی،  تنوع  کنوانسیون  ملی  مرجع  زیستی،  ایمنی  ملی 

بیوتکنولوژی کشاورزی، موسسات تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، 

علوم باغبانی، برنج، پنبه، اصالح و تهیه بذر چغندر قند و با حضور نماینده 

شهید باهنر کرمان از جمله شرکت کنندگان در این جلسات هستند.  

فناوری  از  مؤثرتر  استفاده  کشاورزی،  بخش  مشکالت  حل  به  توجه 

کشور  نیازهای  و  اجرا  بخش  اولویت های  به  توجه  ژنتیک،  مهندسی 

تعیین  از محورهای  ارز  واردات و خروج  از  تحقیقات و جلوگیری  در 

اولویت های تحقیقاتی در زمینه مهندسی ژنتیک است.

این جلسات بصورت هفتگی برگزار خواهد شد.

انتصاب مسئول دفرت خدمات فنی و پشتیبانی
بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه 

طی حکمی از سوی دکتر صابر گلکاری رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

و  فنی  خدمات  دفتر  مسئول  سمت  به  مرادی  فواد  دکتر  کشاورزی، 

پشتیبانی منصوب شد.

تجارب  به  عنایت  با  است:  آمده  مرادی  دکتر  انتصاب  حکم  متن  در 

ارزشمند جنابعالی و پیشنهاد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه، 

به سمت مسئول دفتر خدمات فنی و پشتیبانی  ابالغ  این  به موجب 

پژوهشگاه منصوب می شوید. 

امید است با استعانت از خداوند و با هماهنگی معاون برنامه ریزی و 

در  پژوهشگاه  تحقیقاتی  با مسئولین بخش های  و همکاری  پشتیبانی 

از  محوله  وظایف  انجام 

بازسازی  و  نوسازی  جمله 

زیرساخت ها،  و  سازه ها 

تجهیزات  نگهداری  مدیریت 

و  نقل  و  حمل  مدیریت  آزمایشگاه، 

خودروهای پژوهشگاه، حفاظت و نگهداری از 

تمامی امکانات و دارایی های پژوهشگاه با لحاظ نمودن صرفه جویی در 

هزینه ها و سایر امور محوله موفق باشید.

موفقیت روز افزون جنابعالی را از درگاه الهی آرزومندم.
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دکــرت مریــم هاشــمی بــه ســمت معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی منصــوب شــد

دکتــر صابــر گلــکاری رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

ــی  ــت پژوهش ــمت معاون ــه س ــمی را ب ــم هاش ــر مری ــی دکت در حکم

ــرد. ــوب ک ــگاه منص پژوهش

ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی طــرح و پروژه هــای تحقیقاتــی در 

راســتای برنامه هــای پژوهشــی بلنــد مــدت پژوهشــگاه و بــا تاکیــد بــر 

طرح هــای پژوهشــی طــرح کالن ملــی، توســعه ارتباطــات و همــکاری 

علمــی مشــترک بــا موسســات و مراکــز تحقیقاتــی، دانشــگاه ها و 

موسســات بین المللــی، گســترش تعامــل بــا بخش هــای اجرایــی وزارت 

متبــوع و ســایر دســتگاه های مرتبــط، هدفمنــد کــردن فعالیــت اعضــای 

هیــات علمــی در راســتای ماموریت هــا و برنامه هــای پژوهشــگاه، 

ــای  ــعه همکاری ه ــتری محور، توس ــای مش ــا و پروژه ه ــعه طرح ه توس

علمــی بــا بخــش خصوصــی و شــرکت هــای داشــن بنیــان، برنامــه ریــزی 

بــرای انتقــال موثــر یافته هــای تحقیقاتــی و اثــر بخشــی آنهــا، تقویــت 

انتشــارات در قالــب مقــاالت علمــی پژوهشــی، کتــاب، هندبــوک، 

ابزارهــای چنــد رســانه ای و غیــره از جملــه انتظــارات رییس پژوهشــگاه 

ــوژی کشــاورزی می باشــد  ــت پژوهشــی پژوهشــگاه بیوتکنول از معاون

کــه در حکــم ایشــان ذکــر شــده اســت .

گفتنــی اســت دکتــر هاشــمی پیــش از ایــن سرپرســت معاونــت 

بــود. پژوهشــی 

بهار ۱۴۰۰
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اســتقرار 18 هســته و واحد فناور در مرکز رشــد واحدهای فناور بیوتکنولوژی 
کشــاورزی منطقه شامل کشور

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال از 

استقرار 18 هسته و واحد فناور در مرکز طی سال 99 خبر داد.

ــاه 1400، در  ــت م ــه 13 اردیبهش ــینی ک ــور حس ــی ن ــید عل ــر س دکت

نشســت بررســی عملکــرد مرکــز و تفویــض امــور مرکــز رشــد بــه 

ــگاه  ــت پژوهش ــور ریاس ــا حض ــوری ب ــوژی جان ــکده بیوتکنول پژوهش

ــورت  ــات ص ــرد و اقدام ــزارش عملک ــه گ ــن ارائ ــت ضم ــخن می گف س

ــه  ــاور ب ــای فن ــته و واحده ــذب هس ــرای ج ــد ب ــز رش ــه در مرک گرفت

تشــریح وضعیــت فضــای کالبــدی، ســاختار و تشــکیالت مرکــز، درآمــد 

اختصاصــی حاصــل از اجــاره بهــا و حمایت هــای پــارک علــم و فنــاوری 

ــت. ــا پرداخ ــی طرح ه ــات ارزیاب ــزاری جلس ــد برگ ــالن و رون گی

وی همچنیـن از اخـذ گواهـی دانـش بنیـان بـرای دو واحـد فنـاور و 

جـذب و اسـتقرار 18 هسـته و واحـد فنـاور در مرکـز طـی سـال 99 

خبـر داد و گفـت: مرکـز از ایـن نظـر در میـان مراکـز رشـد وابسـته بـه 

موسسـات زیـر نظـر سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، 

ادامـه  در  نورحسـینی  اسـت.  داده  نشـان  را  خوبـی  بسـیار  عملکـرد 

پیشـنهاد کـرد کـه قراردادهـای اجـاره فضـای فیزیکـی بـه قراردادهـای 

اجـاره فضـای فیزیکـی- حمایتـی تبدیـل شـود و عـالوه بـر شـورای فنی 

پژوهشـگاه  اعضـای  از  متشـکل  جداگانـه  شـورایی  ارزیابـی طرح هـا، 

تشـکیل شـود تـا در مـورد سـایر امـور مرکـز رشـد تصمیـم گیـری کنند.

به ضرورت حضور  تعداد شرکت های مستقر،  افزایش  به  اشاره  با  وی 

اشاره  شرکت ها  فعالیت  تسهیل  برای  نگهبان  و  اداری  امور  کارشناس 

کرد و با توجه به رو به اتمام بودن مدت تفاهم نامه همکاری فیمابین 

و  گیالن  فناوری  و  علم  پارک  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

بازبینی در مفاد تفاهم نامه و شفاف سازی بندهای آن، پیشنهاد  لزوم 

و  علم  پارک  رییس  و  پژوهشگاه  رییس  حضور  با  ای  جلسه  که  داد 

فناوری گیالن به منظور بررسی موارد مذکور برگزار شود. در ادامه دکتر 

متقی طلب نیز با اشاره به نامه تفویض امور مرکز رشد به پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری اعالم کرد که پیش از این به دلیل چارچوب های 

قانونی درحمایت مالی از مرکز رشد، محدودیت وجود داشت و قرار 

بر این بود که از محل درآمد اختصاصی مرکز رشد، به هزینه های جاری 

تخصیص بودجه صورت گیرد. 

دکتــر آزادی قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه هــم تاکیــد کــرد کــه بــا 

توجــه بــه ظرفیــت موجــود در شــمال کشــور و لــزوم تعییــن رویکــرد 

پژوهشــگاه در جهت گیــری بــه ســمت ایجــاد مرکــز نــوآوری یــا 

مراکــز  و  شــتابدهنده ها  پتانســیل  از  بهره منــدی  بــا  شــتابدهنده 

نــوآوری می تــوان زمینــه جــذب شــرکت های ســرمایه گــذار بــزرگ 

ــازی  ــگاه و تجاری س ــای پژوهش ــال فناوری ه ــکان انتق ــه ام و در نتیج

آنهــا را فراهــم کــرد کــه از ایــن طریــق مشــکالت مربــوط بــه مســائل 

ــت  ــر اس ــرد: بهت ــان ک ــد. وی خاطرنش ــد ش ــرف خواه ــز برط ــی نی مال

ــز  ــدازی مراک ــدت راه ان ــد م ــای بلن ــگاه در برنامه ه ــرد پژوهش رویک

نــوآوری و شــتابدهنده و در برنامه هــای کوتــاه مــدت حمایــت مالــی 

پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری و پــارک علــم و فنــاوری گیــالن از 

ــه شــود. ــی تهی ــر اســاس آن، دســتور کار مدون ــز رشــد باشــد و ب مرک

دکتر صابر گلکاری رییس پژوهشگاه نیز با اشاره به برنامه خود برای 

بازدید از مرکز رشد و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در آینده نزدیک 

تصریح کرد که در مورد مسائل مالی باید سوابق مرکز رشد بررسی شود 

و پیشنهاد داد که پیشنهادات الزم در این خصوص به صورت مکتوب از 

سوی دکتر متقی طلب ارائه شود.

پتانسیل های موجود در  از  با اشاره به امکان بهره مندی  وی همچنین 

شمال کشور برای همکاری با کشورهای حاشیه دریای خزر، بر پیگیری 

شرکت در نمایشگاه منطقه آزاد برای انتقال فناوری، پروژه های سفارش 

این  پایان  در  کرد.  تاکید  فناورانه  محصوالت  تولید  و  آموزش  محور، 

جلسه مقرر شد دکتر متقی طلب و دکتر نورحسینی طی یک نشست 

مشترک، برآوردی در خصوص هزینه های جاری مرکز رشد داشته باشند 

و بررسی شود که کدام بخش از این هزینه ها باید توسط پارک علم و 

فناوری گیالن، درآمد اختصاصی مرکز و پژوهشگاه تامین شود و نتیجه 

به صورت مکتوب از سوی دکتر متقی طلب به دکتر گلکاری اعالم شود.

تشکیل جلسه داخلی فیمابین واحد فناوری، پژوهشکده بیوتکنولوژی 

دیگر  از  مطروحه  پیشنهادهای  پیگیری  جهت  رشد  مرکز  و  جانوری 

مصوبات این جلسه بود.
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نخستین جلسه گروه کارشناسان خربه پژوهشگاه در سال 1400 برگزار شد

نخستین جلسه کارشناسان خبره پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 

سال 1400 با حضور رئیس، معاونان پژوهشی و برنامه ریزی و پشتیبانی 

و قائم مقام فناوری پژوهشگاه برگزار شد.

این  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

نویس دو  پیش  برگزار شد، مفاد  )آنالین(  به صورت برخط  جلسه که 

قرارداد اعطای لیسانس مربوط به محرک رشد اختصاصی فلفل دلمه ای 

و محرک رشد اختصاصی گوجه فرنگی گلخانه ای که توسط دکتر اکرم 

صادقی عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی اجرا 

شده است، بررسی و ضمن تعیین مبلغ اعطای لیسانس و انجام برخی 

اصالحات، قراردادهای مذکور مورد تایید قرار گرفتند.

از  متشکل  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  خبره  کارشناسان  گروه 

فناوری،  امور  در  پژوهشگاه  مقام  قائم  پژوهشگاه،  معاونان  و  رییس 

مسئول حراست و مدیر برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه وظیفه تعیین 

ارزش حق بهره برداری موقت یا دائم از فناوری و دانش فنی متعلق به 

پژوهشگاه و بررسی جزییات مربوط به واگذاری فناوری و دانش فنی 

)اعم از موافقت با انتقال، روش انتقال، نحوه دریافت ارزش، مدت زمان 

منقول  غیر  و  منقول  اموال  موقت  واگذاری  نحوه  و  بهره برداری  حق 

مرتبط با فناوری و دانش فنی( را برعهده دارد.

پروتـکل  تدویـن  در  پژوهشـگاه  محققـان  توفیـق 
اختـه زغـال  گیـاه  ریزازدیـادی 

محققـان پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی مسـتقر در تبریـز موفق بـه تدوین پروتکل ریزازدیـادی زغال اخته 

).Cornus mas L( بومـی آذربایجان شـدند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا تدوین این 

پروتـکل کـه بـه سـفارش سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان آذربایجان شـرقی و 

توسـط دکتـر رضا محمـدی و دکتر صالح امیری عضو هیات علمی پژوهشـکده 

بیوتکنولوژی کشـاورزی انجام شـده، نهال های مرغوب مورد نیاز برای توسـعه 

کشـت ایـن گیـاه در شهرسـتان کلیبر تامین خواهد شـد. 

و  صفـات  تفـرق  علـت  بـه  بـذر  طریـق  از  اختـه  زغـال  پایه هـای  ازدیـاد 

غیریکنواختـی نهال هـای تولیـدی از نظـر تجـاری، توسـعه بـاغ و تولیـد میوه 

می شـود،  ریشـه دار  سـختی  بـه  آن  قلمـه  همچنیـن  و  نمی باشـد  مناسـب 

بـرای تکثیـر و  بافـت راه حـل مناسـبی  از روش کشـت  بنابرایـن اسـتفاده 

توسـعه کشـت تجـاری ایـن گونـه اسـت.

در حـال حاضـر بـا تکمیل ایـن پروتکل که براسـاس یکی از پایه هـای منتخب 

انجـام شـده امـکان ریـز ازدیادی این گیاه بومی  فراهم شـده اسـت.

اسـتان  در  کلیبـر  شهرسـتان 

یکـی  آذربایجـان شـرقی 

از مناطـق اصلـی کشـت 

زغال اخته در کشـور اسـت 

و توسـعه کشـت این گیـاه نقش 

مهمی در درآمد و معیشـت کشاورزان 

این منطقه دارد.

بهار ۱۴۰۰
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ارتقای عضو هیات علمی پژوهشــگاه به رتبه اســتاد پژوهشی

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو  هاشمی،  مریم  دکتر 

هاشمی  مریم  دکتر  یافت.  ارتقا  پژوهشی  استاد  مرتبه  به  کشاورزی 

 - مقاله علمی  از 70  بیش  دارای  کاربردی  تحقیقات گسترده  کنار  در 

پژوهشی و h-index 26 می باشد.

مهندسی  رشته  در   1389 سال  در  را  خود  دکتری  تحصیالت  هاشمی، 

کشاورزی )علوم و صنایع غذایی با گرایش بیوتکنولوژی( در دانشگاه تهران 

به پایان برده و از سال 1384 در بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی 

پژوهشگاه تحقیقات خود را در زمینه مهندسی فرآیندهای زیستی، تولید 

فرآورده های میکروبی و محصوالت فراسودمند آغاز کرده است.

وی هم اکنون سمت ریاست بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و معاونت 

پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را برعهده دارد. جداسازی، تعیین 

ویژگی ها و بهینه سازی تولید زیست توده و أنواع متابولیت های میکروبی، 

تولید محصوالت با ارزش افزوده از پسماندهای کشاورزی و صنایع غذایی در 

سامانه های مختلف تخمیری، تولید انواع آنزیم های صنعتی، الیگوساکاریدها، 

پپتیدهای زیست فعال و رنگدانه ها از زمینه های تحقیقاتی ایشان می باشد. 

با  نانوفناوری  از  بهره برداری  زمینه  در   1389 سال  از  که  هاشمی  دکتر 

هدف کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت کشاورزی فعالیت دارد، 

به سه  از جمله دستیابی  متعددی  دستاوردهای 

خوراکی  های  پوشش  زمینه  در  فنی  دانش 

نانو  فناوری  بر  مبتنی  فعال  زیست 

برای افزایش ماندگاری أنواع میوه 

و گوشت تازه و دانش فنی 

صنعتی  آنزیم های  تولید 

همکاری  قرارداد  انعقاد   ،

پژوهشی و توسعه کاربردهای 

فناوری پالسمای سرد در صنایع غذایی 

و کشاورزی، و امکان سنجی بهره برداری 

صنعتی از ماشین االت پالسمای سرد جهت مهار 

فعالیت لیپولیتیکی و افزایش ماندگاری جوانه گندم 

)همکاری پژوهشی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت 

کاوش یاران فن پویا، و گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام( 

را در کارنامه پژوهشی خود دارد. هاشمی طی پنج سال اخیر راهنمایی و 

مشاوره 14 دانشجوی دکتری و هفت پایان نامه کارشناسی ارشد را هم بر 

عهده داشته است.

پیام تربیک ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به مناسبت حلول ماه 

شوال و عید سعید فطر

بسم الله الرحمن الرحیم

ْکُر َعَلٰى َما أَْوالنا اْلَحْمُد لِلِّٰه َعَلٰى َما َهدانا َولَُه الشُّ

فرا رسیدن عید سعید فطر، عید رجعت به زالل فطرت الهی و جشن 

ایران،  عزیز  ملت  ویژه  به  جهان  مسلمانان  تمامی  بر  بندگی  و  تقوا 

فرخنده و مبارک باد. خدای بزرگ را سپاس می گویم که دیگر بار این 

برکت  پر  از سفره  بهره مندی  ماه  از یک  تا پس  فرمود  را عطا  توفیق 

ضیافت الهی، پیروزی  ایمان  بر  نفس  پرستی  را  به جشن بنشینیم.

در این ساعات فرخنده ضمن  آرزوی  قبولی  طاعات  و  عبادات  و  بهره 

 مندی  از  برکات  و  نعمات الهی در ماه پر فیض و برکت رمضان، سالمتی، 

و  پژوهشگاه  ارجمند   همکاران  فرد  فرد  روزافزون  توفیق  و  نیکبختی 

خانواده های محترمشان را از درگاه احدیت مسالت دارم.

امید که چشمه سار رحمت رمضان تا همیشه بر فضای جان و دلمان 

جاری بماند و قامتمان به طلعت فاخر تقوا آراسته گردد  ان شاء الله.

صابر گلکاری

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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بازدید رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از پژوهشکده بیوتکنولوژی 
صنایع غذایی تربیز

دکتر صابر گلکاری از بخش های مختلف تحقیقاتی و اداری، پشتیبانی 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی بازدید و ضمن آشنایی با روند 

کلی فعالیت های بخش ها ازتالش های اعضای هیات علمی، محققان و 

کارکنان بخش اداری و پشتیبانی تقدیرکرد.

پژوهشکده  رییس  حجازی  امین  محمد  دکتر  بازدید  این  ابتدای  در 

بیوتکنولوژی صنایع غذایی ضمن خیرمقدم به رییس پژوهشگاه گزارشی 

در خصوص پروژه های در حال اجرای بخش های تحقیقاتی پژوهشکده، 

تعداد اعضای هیات علمی و محققان فعال در این بخش  ها ارائه نمود، در 

ادامه دکتر گلکاری تاکید داشت بایستی طوری برنامه  ریزی شود که نتایج 

پروژه های تحقیقاتی در اسرع وقت به بخش های اجرایی و بهره برداران 

منتقل شود تا ضمن تجاری سازی، کاربردی شده و اثر گذار باشد.

با حضور در بخش تحقیقات  بازدید دکتر صابر گلکاری  این  انتهای  در 

مهندسی فرآیند های زیستی غذایی، میکروبیولوژی مولکولی، کشت سلول 

و گلخانه تحقیقاتی از نزدیک در جریان امکانات و پروژه های در حال 

اجرای این بخش  ها قرار گرفته و گزارشی توسط مجریان پروژه ها ارائه 

گردید و همچنین دکتر محمد امین حجازی مجری طرح مشترک خاتمه 

یافته فی مابین پژوهشکده و وزارت نیرو با عنوان "بهره برداری از دودهای 

خروجی یک سیستم DG-CHP جهت پرورش جلبک های مولد سوخت 

زیستی و پرورش گیاه در گلخانه" گزارش کاملی از این پروژه ارائه نمود.

پوشان  خلعت  مزرعه  در  گراس ها  طرح  تحقیقاتی  مزرعه  از  بازدید 

دانشگاه تبریز به همراه مجری طرح آقای دکتر رضا محمدی از دیگر 

برنامه های این بازدید مفصل بود.

پژوهشکده  سه  از  یکی  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

منطقه ای وابسته به پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی می باشد که در 

استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز قرار دارد.

بهار ۱۴۰۰
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جلسه اجرایی منودن پروژه احداث فضای سبز پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی بر پایه مدیریت بهینه منابع آب

بــا توجــه بــه بحــران کمبــود آب و ضــرورت اســتفاده بهینــه 

کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  موجــود،  آبــی  منابــع  از 

ــا  ــی شــدن  فضــای ســبز محوطــه پژوهشــگاه ب ــه اجرای نســبت ب

ــی  ــم آب ــا شــرایط ک ــر و ســازگار ب ــم آب ب اســتفاده از گیاهــان ک

می کنــد. اقــدام 

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

نشســت   1400 اردیبهشــت   29 یکشــنبه  روز  راســتا،  ایــن  در 

پژوهشــگاه،  رییــس  گلــکاری،  صابــر  دکتــر  بــا حضــور  آنالیــن 

دکتــر ســید ســعید پــورداد، معــاون برنامه ریــزی و پشــتیبانی و 

ــن  ــاوری پژوهشــگاه و همچنی ــام فن ــم مق ــان آزادی، قائ ــر پژم دکت

ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــیار باغبان ــادی، دانش ــه اعتم ــر نعمت الل دکت

اصفهــان و مهنــدس ایــزدی از همــکاران وی برگــزار شــد کــه طــی 

ایــن نشســت دکتــر اعتمــادی بــه بیــان بخشــی از تجربیــات موفــق 

خــود در بــاز طراحــی فضــای ســبز دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــر 

ــت. ــع آب پرداخ ــه مناب ــت بهین ــه مدیری پای

بــه  مقــاوم  گونه هــای  جایگزینــی  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 

ــاز  ــورد نی ــر در کاهــش آب م ــه راهکارهــای موث خشــکی از جمل

ــی  ــت: در طراح ــار داش ــت، اظه ــبز اس ــای س ــاری فض ــرای آبی ب

فضــای ســبز دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و انتخــاب گیاهــان و 

درختچه هــای فصلــی و ... عــالوه بــر کاهــش مصــرف آب بــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــز توج ــبز نی ــای س ــتر فض ــه بیش ــر چ ــی ه زیبای

کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس  گلــکاری،  دکتــر 

و  کشــور  در  آبــی  کــم  فزاینــده  بحــران  بــه  اشــاره  بــا  هــم 

ــات موجــود  ضــرورت بازطراحــی فضاهــای ســبز براســاس اقتضائ

ایــن  در  همکارانــش  و  اعتمــادی  دکتــر  ارزشــمند  تجــارب  از 

خصــوص کــه در اصــالح فضــای ســبز دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــر اجــرای پــروژه فضــای ســبز 

ــود  ــش موج ــارب و دان ــری از تج ــا بهره گی ــگاه ب ــه پژوهش محوط

ــرد. ــد ک ــه تاکی ــن زمین در ای

ضایعه درگذشت پدر مهربانتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می مناییم. اندوه ما در غم از 

دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژ ه ها منی گنجد. از خداوند متعال، برای آن مرحوم، شادی روح 

و برای شام وخانواده محرتمتان، صرب جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی جناب آقای حاج مسلم مصطفائی
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گرامیداشت روز روابط عمومی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

 همزمـان بـا 27 اردیبهشـت مـاه روز روابط عمومـی و ارتباطات و آغاز 

هفتـه روابـط عمومـی بـا برنامه هایـی از پیـش تعییـن شـده ایـن روز 

مهـم در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی گرامی داشـته شـد.

در نخسـتین سـاعات اداری روز دوشـنبه 27 اردیبهشـت مـاه بـا ترتیـب 

جلسـه ای وبینـاری با رابطـان روابط عمومی پژوهشـکده های منطقه ای 

پژوهشـگاه ضمـن قدردانـی از زحمات ایـن عزیزان و بررسـی معضالت 

پیـش رو برنامـه هـای اداره روابـط عمومـی پژوهشـگاه در خصـوص 

ضـرورت اطـالع رسـانی امورات جـاری، اتفاقـات، رویدادها، جلسـات و 

اخبـار دسـتاوردهای مناطـق سـه گانه تبیین شـد.

رابـط  نیکبخـت  بـا حضـور مهنـدس زهـرا  ایـن جلسـه کـه  ادامـه  در 

پژوهشـکده متابولیت هـای ثانویه )اصفهـان( ، مهندس پیـام پتکی رابط 

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری )رشـت( و مهندس میروهاب سـاقی 

رابـط پژوهشـکده صنایـع غذایی )تبریز( برگزار شـد، مهنـدس میربابایی 

سرپرسـت اداره روابـط عمومـی ضمـن تقدیـر از همـکاران خـود سـرکار 

خانـم مهیـن حیـدری و آقای حسـن سـمیعی و علی شـمس بـر ضرورت 

تعامـل هـر چه بیشـتر همـکاران خود با رابطـان روابـط عمومی مناطق 

سـه گانـه تاکیـد کرد. 

همچنیـن طـی برنامه ای جداگانـه به منظور تعامل هر چه بیشـتر درون 

سـازمانی از همـکاران امـور اداری و مالـی مسـتقر در سـاختمان محـل 

اسـتقرار اداره روابـط عمومـی پژوهشـگاه در فضـای بـاز و بـا رعایـت 

پروتکل هـای بهداشـتی بـه مناسـبت روز روابـط عمومـی و ارتباطـات 

شـد. پذیرایی 

بهار ۱۴۰۰
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پیام رییس پژوهشگاه به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسـیدن بیسـت و هفتـم اردیبهشـت مـاه، روز ارتباطـات و روابـط عمومـی را بـه 

تمامـی دسـت اندرکاران و فعـاالن پرتـالش عرصـه ارتباطـات و روابـط عمومـی کـه در 

می دارنـد،  بـر  گام  اطالعـات  و صحیـح  شـفاف  گـردش  رسـالت خطیـر  ایفـای  جهـت 

تهنیـت عـرض می کنـم. و  تبریـک 

دنیـای امـروز، دنیـای ارتباطـات اسـت و نقـش مهـم اصحـاب خبـر و اطـالع رسـانی بـه 

عنـوان مشـعل داران آگاهـی و زمینه سـازان اطالع رسـانی شـفاف و ارتباطـات اثربخـش 

بیـن مـردم و سـازمان  بـر کسـی پوشـیده نیسـت.

صدالبتـه اهمیـت راهبـردی ایـن حـوزه در بخـش کشـاورزی بـه مثابـه رکن رکیـن امنیت 

غذایـی کشـور دو چنـدان اسـت. بـا گرامیداشـت ایـن روز و تقدیـر و تشـکر از عمـوم 

عمومـی  روابـط  مجموعـه  در  عزیـز  همـکاران  خصوصـا  ارتباطـات  عرصـه  تالشـگران 

وزارت جهـاد کشـاورزی، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی، توفیقـات روزافـزون تمامـی عزیـزان را در راسـتای امـر مهـم 

دارم. متعـال مسـالت  درگاه خداونـد  از  اطالع رسـانی 

صابر گلکاری

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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سخرنانی عضو هیات علمی پژوهشگاه در چهارمین کنفرانس ملی 
زیست شناسی سامانه ها

در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  محققــان  یافته هــای 
راســتای پــروژه »شناســایی ژن هــای دخیــل در تحمــل بــه شــوری 
برنــج بــا اســتفاده از رویکــرد متاآنالیــز« در قالــب ســخنرانی در 
شــد.   ارائــه  ســامانه ها  زیست شناســی  ملــی  کنفرانــس  چهارمیــن 
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، 
پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  شــبر،  ســادات  زهــرا  دکتــر 
ــرح  ــب ط ــه در قال ــروژه ک ــن پ ــری ای ــاورزی و مج ــوژی کش بیوتکنول
پژوهشــی مصــوب پژوهشــگاه و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و 
ــار داشــت:  ــری انجــام شــده در ســخنرانی خــود اظه ــک رســاله دکت ی
ــردم  ــی م ــذای اصل ــاورزی و غ ــم کش ــوالت مه ــی از محص ــج، یک برن
حــال حســاس  عیــن  در  و  ایــران  از جملــه  کشــورها  از  بســیاری 
ــود  ــی وج ــه حت ــوری ک ــه ط ــت ب ــوری اس ــش ش ــه تن ــالت ب ــن  غ تری
ــی مــوالر نمــک در خــاک باعــث افــت محصــول آن می شــود. 50 میل
ــان  ــی جه ــد اراض ــدود23 درص ــده، ح ــام ش ــای انج ــاس برآورده براس
ــاد از  ــر زی ــی و تبخی ــم بارندگ ــزان ک ــل می ــه دلی ــه ب ــتند ک ــور هس ش
ــن اراضــی افــزوده می شــود.  ــر وســعت ای ــه روز ب ســطح خــاک روز ب
ــا اشــاره بــه ایــن کــه طبــق آمــار یونســکو، کشــور مــا از لحــاظ  وی ب
دارا بــودن اراضــی شــور در بیــن کشــورهای آســیا و آفریقــا، رتبــه ســوم 
و در ســطح جهــان، رتبــه پنجــم را در اختیــار دارد، گفــت: حــدود 
15 درصــد کل اراضــی کشــاورزی ایــران ) معــادل 24 میلیــون هکتــار( 
را خــاک شــور تشــکیل می دهــد و طبــق اعــالم فائــو، حــدود 400 
میلیــون هکتــار از اراضــی ایــران، قلیائــی و بالــغ بــر 686 هــزار 
ــش از  ــه بی ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــبر ب ــتند. ش ــدیمی هس ــار آن، س هکت
80 درصــد برنــج کشــور در اســتان های شــمالی کشــت می شــوند 
ــول  ــن محص ــت ای ــی زیرکش ــار از اراض ــزار هکت ــا 300 ه ــه 200 ت ک
مواجه انــد،  شــوری  خطــر  بــا  گلســتان  و  مازنــدران  و  گیــالن  در 
ــل  ــه دلی ــای خــزر ب ــار داشــت: شــالیزارهای مناطــق ســاحلی دری اظه
همجــواری بــا دریــا، بــاال بــودن ســطح آب زیرزمینــی و پیشــروی 
ــای  ــی از رودخانه ه ــودن آب برخ ــور ب ــرف و ش ــک ط ــا از ی آب دری
فصلــی و دائــم از طــرف دیگــر در معــرض تنــش شــوری قــرار دارنــد.

ــی،  ــت غذای ــظ امنی ــی حف ــی از راهکارهــای اصل ــن شــرایط، یک در ای
اصــالح و تولیــد ژنوتیپ هــای برنــج مقــاوم بــه شــوری اســت کــه 
ــادی  ــرد اقتص ــم عملک ــوری ه ــط ش ــش متوس ــرایط تن ــد در ش بتوانن
بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  علمــی  هیــات  عضــو  باشــند.  داشــته 

کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: بــرای افزایــش عملکــرد برنــج تحــت 
شــوری الزم اســت کــه درک درســتی از مکانیســم مولکولــی پاســخ 
ــای زیــادی در آن دخیل انــد - داشــته  ــوری - کــه ژن ه بــه تنــش ش
باشــیم. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از راهکارهــای ژنتیکــی )مثــل
زیــادی  تعــداد  اومیکــس می تــوان  و   )QTL mapping و GWAS
ــدی در  ــای کلی ــه ژن ه ــرد ک ــایی ک ــوه را شناس ــزد بالق ــای نام از ژن ه
ــی  ــکالت ارزیاب ــه مش ــه ب ــا توج ــه ب ــتند. البت ــی هس ــا مخف ــن آنه بی
ــن  ــت ای ــر اس ــدا، بهت ــادی ژن کاندی ــیار زی ــداد بس ــگاهی تع آزمایش
ژن هــا ابتــدا بــه صــورت In Silico  ارزیابــی و امیدبخــش تریــن آنهــا 
ــا احتمــال موفقیــت در  بــرای ارزیابــی آزمایشــگاهی معرفــی شــوند ت
ــد.   ــش یاب ــادی افزای ــد زی ــا ح ــپ ت ــپ و فنوتی ــاط ژنوتی ــف ارتب کش
ــزد  ــای نام ــایی ژن ه ــرای شناس ــق ب ــن تحقی ــرد: در ای ــح ک وی تصری
متحمــل  ژنوتیپ هــای  در  شــوری  تنــش  بــه  تحمــل  در  دخیــل 
 – متــا  و   QTL- متــا  روش  دو  شــامل  تلفیقــی  رویکــرد  از  برنــج 

بهار ۱۴۰۰
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رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گزارش عملکرد سال 1۳۹۹ 
این پژوهشگاه را ارائه کرد

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در گــزارش عملکــرد ســال 

پژوهشــگاه  دســتاوردهای  و  فعالیت هــا  مهمتریــن  پژوهشــگاه   1399

از جملــه دســتیابی بــه 10 دانــش فنــی آمــاده واگــذاری بــه بخــش 

خصوصــی در حوزه هــای مختلــف بیوتکنولــوژی کشــاورزی خبــر داد.

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

ــت  ــاورزی در نشس ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ــکاری، رئی ــر گل صاب

مجــازی ارزیابــی عملکــرد ســال 1399 کــه بــا حضــور دکتــر بــازرگان، 

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی در 

ــا  ــن فعالیت ه ــن مهمتری ــد در تبیی ــزار ش ــات برگ ــازمان ت ــه س ــاالر جلس ت

و دســتاوردهای شــاخص پژوهشــگاه همچنیــن از معرفــی رقــم جدیــد 

لیمــوی مقــاوم بــه بیمــاری جــاروک لیموتــرش، سالم ســازی 20 هســته 

اولیــه ارقــام مهــم ســیب، زردآلــو و گالبــی در قالــب تفاهــم چهــار جانبــه 

ــتیابی  ــال، دس ــذر و نه ــی ب ــت و گواه ــات ثب ــه تحقیق ــه موسس ــا تاییدی ب

بــه باکتری هــای محــرک رشــد خیــار، گوجــه فرنگــی، قــارچ و فلفــل 

دلمــه ای گلخانــه ای، پروبیوتیک هــای بومــی موثــر بــر عملکــرد طیــور 

گوشــتی و تخــم گــذار، طراحــی، ســاخت و بهــره بــرداری سیســتم هاضــم 

نیمــه خشــک بــه ســفارش ســازمان پســماند شــهرداری اصفهــان و فنــاوری 

ــی نانوامولســیون  ــش فن ــر داد. دان ــک خب ــز جلب ــد آســتاگزانتین از ری تولی

محــرک مقاومــت القایــی و کنتــرل کننــده فســاد پــس از برداشــت میــوه، 

ــوذرات  ــد نان ــته، تولی ــه نشاس ــر پای ــدروژن ب ــت هی ــو کامپوزی ــد نان تولی

ــن و  ــر پکتی ــی ب ــت مبتن ــو کامپوزی ــش بیونان ــت، پوش ــی آپاتی هیدروکس

ــی  ــش فن ــرغ، دان ــت م ــدگاری گوش ــش مان ــت افزای ــا قابلی ــلولز ب ــو س نان

پداژه هــای بالــغ تجــاری در دو رقــم گالیــول و توســعه سیســتم های 

کشــت بســته طبقاتــی بــرای گیاهــان دارویــی نیــز از دیگــر دســتاوردهای 

شــدند. معرفــی  نشســت  ایــن  در  کــه  بودنــد  پژوهشــگاه  شــاخص 

از   QTL– متــا  آنالیــز  کــه  کردیــم  اســتفاده  ترانســکریپتومیکس 
منطقــه   46 32 صفــت،  بــه  مربــوط  شــده  شناســایی   QTL 266
بــر  در  را  ژن  و 366  هــزار   9 کــه  کــرد  را شناســایی   QTL– متــا
می گرفتنــد. تعــداد ســه هــزار و 449 ژن شناســایی شــده بــا روش 
متــا – ترانســکریپتومیکس در مناطــق متــا –QTL قــرار داشــتند. شــبر 
خاطرنشــان کــرد: آنالیــز هســتی شناســی ژن هــای بــا بیــان افتراقــی در 
مناطــق متــا –QTL نشــان داد کــه ژنوتیپ هــای متحمــل بــه شــوری از 
مکانیســم های کارامدتــری در پاســخ بــه تنــش شــوری بهــره می گیرنــد 
تنظیم کننده هــای  و  یونــی  انتقال دهنده هــای  کــه  طــوری  بــه 
فعالیــت  و  بیولوژیکــی  فرایندهــای  بخــش  در  رونویســی 
اکســیدوردوکتازی  انتقال دهندگــی، فعالیــت رونویســی و فعالیــت 
ــدند. ــی ش ــاداری غن ــور معن ــه ط ــی ب ــای مولکول ــش عملکرده در بخ
  وی در پایــان تصریــح کــرد کــه ایــن تحقیقــات بــرای دســتیابی بــه 

کلیدی تریــن ژن هــا و نشــانگرهای مناســب بــرای افزایــش تحمــل بــه شــوری 

ــی  ــالح مولکول ــک و اص ــی ژنتی ــق مهندس ــر از طری ــورد نظ ــای م ژنوتیپ ه

همچنــان ادامــه دارد. گفتنــی اســت، نتایج ایــن پژوهش تاکنــون در دو مجله 

 Raheleh Mirdar :بــه شــرح زیــر بــه چــاپ رســیده اســت Q1بین المللــی

 Mansuri, Zahra-Sadat Shobbar, Nadali Babaeian Jelodar,
 Mohammadreza Ghaffari, Seyed Mahdi Mohammadi, Parisa
 Daryani )2020) Salt tolerance involved candidate genes in rice:
 an integrative meta-analysis approach, BMC Plant Biology,
 20 )1), 1-14 DOI: 10.1186/s12870-020-02679-8 )Q1, Impact
 Factor= 4.494) Raheleh Mirdar Mansuri, Zahra-Sadat Shobbar,
Nadali Babaeian Jelodar, Mohammad-Reza Ghaffari, Ghorban-
 Ali Nematzadeh, Saeedeh Asari )2019) Dissecting Molecular
 Mechanisms Underlying Salt Tolerance in Rice: A Comparative
Transcriptional Profiling of the Contrasting Genotypes
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رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از پژوهشکده 
بیوتکنولوژی جانوری بازدید کرد

پژوهشـکده  از  بازدیـد  در  پژوهشـگاه  رییـس 

همـکاری  گسـترش  کـرد:  تاکیـد  جانـوری  بیوتکنولـوژی 

تعامـالت  توسـعه  کشـاورزی/  تحقیقـات  موسسـات  بـا 

مشـکالت رفـع  راسـتای  در  صنعـت  بخـش  بـا 

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در بازدیـد از 

پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری در رشـت بـر گسـترش 

همـکاری بـا دیگـر موسسـه های پژوهشـی بـرای سـرعت 

بخشـیدن بـه اهـداف کاربردی مورد نیاز کشـور و توسـعه 

تعامالت با بخش اجرا و صنعت در استان گیالن و استان های 

مجـاور در راسـتای شناسـایی و رفـع مشـکالت تاکیـد کرد.

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

کشـاورزی، دکتـر گلـکاری، رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

دکتـر  همراهـی  بـا   ،1400 خردادمـاه   4 کـه  کشـاورزی 

پژوهشـکده  از  پژوهشـگاه  برنامه ریـزی  و  پشـتیبانی  پـورداد، معـاون 

بـا رعایـت  بازدیـد می کـرد طـی نشسـتی کـه  بیوتکنولـوژی جانـوری 

تئاتـر  آمفـی  سـالن  در  کرونـا  بیمـاری  بـا  مقابلـه  نامه هـای  شـیوه 

پژوهشـکده بیوتکنولـوزی جانـوری برگـزار شـد در گفت و گـو بـا رییـس 

فعالیت هـای  گـزارش  اسـتماع  ضمـن  پژوهشـکده  ایـن  کارکنـان  و 

پژوهشـکده در جریـان مشـکالت و نقطه نظرات همـکاران قرار گرفت.

پژوهشـکده  رییـس  طلـب،  متقـی  دکتـر 

پژوهشـگاه  جانـوری  بیوتکنولـوژی 

در  کشـاورزی طـی سـخنانی  بیوتکنولـوژی 

ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه مشـکالتی مثـل 

بـا  مرتبـط  معضـالت  و  اعتبـارات  کمبـود 

اداری و  بخـش  انسـانی در  نیـروی  کمبـود 

مالـی و همچنیـن چالش هـای قانونی مرتبط 

بـا آن، بحـث نبـود نیروی متخصـص در امور 

حقوقـی و بحـث بیمـه تکمیلـی همـکاران 

شـرکتی پژوهشکده که طول دو سال گذشته 

گریبانگیـر پژوهشـکده بـود خواسـتار نـگاه 

ویـژه در راسـتای رفـع ایـن معضـالت شـد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی 

بهار ۱۴۰۰
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آزمایشـگاهی  تجهیـزات  و  دسـتگاه ها  از  برخـی  تامیـن  خصـوص  در 

برشـمرد. را  آنهـا  و  کـرد  اشـاره  اسـتانی  اعتبـارات  از  اسـتفاده  بـا 

مهنـدس  دام،  بیوتکنولـوژی  بخـش  رویـان، مسـئول  دکتـر  ادامـه  در   

مسـئول  عبدالهـی،  مهنـدس  ژنومیکـس،   بخـش  مسـئول  صیقالنـی، 

رشـد  مرکـز  مسـئول  نورحسـینی،  دکتـر  و  بافـت  کشـت  بخـش 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـمال کشـوردر سـخنانی بـه بیـان مسـائل و 

مشـکالت مبتالبـه مرتبـط بـه حیطـه کاری خـود پرداختـه و گزارشـی 

دادنـد. ارائـه  گذشـته  سـال های  در  شـده  انجـام  برنامه هـای  از 

بـه  اشـاره  سـخنانی ضمـن  در  گلـکاری  دکتـر  بازیـد،  ایـن  ادامـه  در 

امکانـات خـوب پژوهشـکده و تاکیـد بـر توجـه بیشـتر به داشـته ها در 

مقابـل توجـه بـه ضعف ها و کمبودها، خواسـتار بیان واضـح فعالیت ها 

شـد. پژوهش هـا  اثربخشـی  و  شـده  انجـام  کارهـای  پیامدهـای  و 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـفافیت در امـور پژوهشـی، اداری و مالـی 

را منطبـق بـا مقـررات پیگیـری خواهـد کـرد افـزود: شـفافیت در امـور 

پژوهشـی کمـک می کنـد کـه ایده هـا در چهارچـوب مشـکالت بخـش 

اجـرا انجـام شـود و فعالیت هـای قابـل تجـاری سـازی گسـترش یابـد.

بـرای  بـا دیگـر موسسـه های پژوهشـی  بـر گسـترش همـکاری  تاکیـد 

نیـاز کشـور، حمایـت  بـه اهـداف کاربـردی مـورد  سـرعت بخشـیدن 

از تامیـن منابـع مالـی و انسـانی در مـورد پروژه هـای زیـر مجموعـه 

بـرای مشـتری مداری و سـفارش محـور بـودن  تاکیـد  طرح هـای کالن، 

پروژه هـا و فناوری هـا و سـمت گیـری پروژه هـا در راسـتای نیاز کشـور، 

توسـعه تعامـالت و ایجـاد ارتباطـات بـا بخـش اجـرا و بخـش صنعـت 

مشـکل یابی ها،  راسـتای  در  مجـاور  اسـتان های  و  گیـالن  اسـتان  در 

بخـش  همـکاری  بـا  پایلـوت  احـداث  و  ترویجـی  پروژه هـای  بحـث 

خصوصـی و نیـز مباحـث مرتبـط بـا انتقـال یافتـه از دیگـر موضوعـات 

بـود. پژوهشـگاه  رییـس  سـوی  از  تاکیـد  مـورد  و  شـده  مطـرح 

متقی طلـب  دکتـر  از  تشـکر  ضمـن  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 

اصلـی  منبـع  را  انسـانی  نیـروی  پژوهشـکده،  همـکاران  همـه  و 

کـرد  امیـدواری  ابـراز  و  دانسـت  ملـی  سـرمایه  بزرگتریـن  و 

باشـد. مـردم  مشـکالت  حـل  راسـتای  در  پژوهشـی  تالش هـای 

بیوتکنولـوژی  پزوهشـکده  پژوهشـی  سـه گانه  بخش هـای  از  بازدیـد 

جانـوری کـه بـا توضیحـات مدیـران هـر کـدام از سـه بخش همـراه بود 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و دیـدار  از مرکـز رشـد  بازدیـد  و همچنیـن 

از  برخـی شـرکت های مسـتقر در آن پایـان بخـش ایـن بازدیـد بـود.
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سلسله بازدیدهای ریاست پژوهشگاه از محیط های علمی و اجرایی شامل کشور و 
بررسی فرصت های همکاری مشرتک در سفر دو روزه به استان گیالن 

• بازدید از  سازمان منطقه آزاد انزلی

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  میان  همکاری  فرصت های  بررسی  راستای  در   

کشاورزی و سازمان منطقه آزاد انزلی، 3 خردادماه 1400، نشستی با حضور 

دکتر گلکاری، رییس پژوهشگاه و مهندس مقدم مدیرعامل سازمان برگزار شد.

پشتیبانی  و  برنامه ریزی  معاون  پورداد،  دکتر  که  نشست  این  آغاز  در 

جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس  طلب،  متقی  دکتر  و   پژوهشگاه 

آن حضور  در  نیز  سازمان  مدیره  هیات  عضو  ربانی،  مهندس  و  پژوهشگاه 

آن  تحقیقاتی  بخش های  و  پژوهشگاه  معرفی  گلکاری ضمن  دکتر  داشتند، 

تبریز  رشت،  در  منطقه ای  پژوهشکده های  و همچنین 

ارائه  به  اشاره  با  آنها،  توانمندی های  بیان  و اصفهان و 

از  پژوهشگاه  مجموعه  سوی  از  تکنولوژیک  خدمات 

از  گیاهچه های عاری  تولید  و  بذور  فناوری سالم سازی 

ویروس به عنوان یکی از این خدمات یاد کرد. 

دکتر گلکاری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این 

که "مجموعه پژوهشگاه، درصدد است دانش فنی خود 

استان  خود  در  مستقر  گذار  سرمایه  شرکت های  به  را 

گیالن انتقال دهد تا این شرکت ها بتوانند به تولید انبوه 

بپردازند" بر تشکیل تیم کارشناسی  محصوالت فناورانه 

جزییات  حیطه  در  بررسی  برای  پژوهشگاه  سوی  از 

زمینه های مشترک همکاری تاکید کرد.

با دعوت از مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران آن سازمان برای 

خواست   طلب  متقی  دکتر  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  بازدید 

انعقاد تفاهم نامه میان پژوهشگاه و سازمان را پیگیری کند.

 مهندس مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار، ضمن 

استقبال از حضور رییس پژوهشگاه و هیات همراه، با اشاره 

اینکه خود سازمان به عنوان تشکیالتی اقتصادی راسا در  به 

کار  بلکه شرکت های طرف  نکرده  ورود  زمینه سرمایه گذاری 

اول  با سازمان در زمینه سرمایه گذاری فعالیت می کنند، گام 

نمایشگاهی  بحث های  در  را  پژوهشگاه  و  سازمان  همکاری 

و ارائه غرفه برای ارائه دانش و فناوری پژوهشگاه دانست و 

حضور پژوهشگاه را در نمایشگاه های این چنینی در راستای 

سودمند  پژوهشی  و  علمی  اطالعات  و  تکنولوژی  تبادل 

دانست. 

• بازدید از موسسه تحقیقات برنج کشور

طی نشستی با حضور  دکتر گلکاری، رییس پژوهشگاه و خانم 

موسسه  این  محل  در  کشور  برنج  تحقیقات  موسسه  رییس  حسینی،  دکتر 

زمینه های همکاری مشترک این دو مرکز مهم علمی بررسی شد.

خانم دکتر حسینی نیز در این دیدار با اشاره به فرصت های مناسب همکاری 

میان پژوهشگاه و موسسه، اعالم کرد که در زمینه کشت دوم و محصوالت 

بهار ۱۴۰۰
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بعد از برنج و همچنین کشت توام ماهی و اردک و برنج و نیز مباحث مرتبط 

با حفظ ذخایر ژنتیکی برنج می توان از توانمندی های بیوتکنولوژی بهره برد.

دکتر پورداد نیز با اشاره به طرح کالن برنج و حضور نماینده ای از پژوهشگاه 

در کمیته مدیریت طرح کالن، آمادگی مجموعه پژوهشگاه را برای کمک به 

حل مشکالت،  در قالب این طرح یا به صورت سفارشی یا مستقل اعالم کرد.

• بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن

با رییس مرکز تحقیقات کشاورزی   دکتر گلکاری در نشست مشترک 

ارتباطات  تا  آمده ایم  اینکه  به  اشاره  با  گیالن،  استان  طبیعی  منابع  و 
کنیم،  اثربخش  و  بلندمدت  مستمر،  را  همکاری ها  و  کرده  بیشتر  را 
آمادگی همکاران  و  دانست  بسیار مهم  را  ژنتیکی  از ذخایر  نگهداری 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را در راستای تسریع کارها اعالم کرد. 

وی با اشاره به توانمندی های مجموعه پژوهشگاه، 
کارهای  گرفتن  و  مشترک  کارهای  انجام  خواستار 
سفارشی شد و تصریح کرد: اگر ایده و تفکر باشد، 

بقیه مسائل و مشکالت را می توان حل کرد.
و  خود  متبوع  مرکز  معرفی  ضمن  فالح  دکتر 
مانند  آن  به  وابسته  تحقیقاتی  ایستگاه های 
تحقیقات گل  ایستگاه  تحقیقات صنوبر،  ایستگاه 
به  فندق  تحقیقات  ایستگاه  و  زینتی  گیاهان  و 
منابع  زمینه  در  ویژه  به  مرکز  آن  توانمندی های 
ژنتیکی مانند اسب کاسپین، گاو بومی شمال، مرغ 
و خروس های گردن لختی، انواع ماهی، بلدرچین و 
کبک پرداخت و نسبت به تعریف کارهای مشترک 
کیوی،  باقال،  پاچ  کاسپین،  اسب  مورد  در  بویژه 
میوه  مگس  معضل  حل  فسفاته،  کودهای  بحث 

زیتون و معضل سرخشکیدگی در فندق ابراز تمایل کرد.
• بازدید از سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  میان  همکاری  فرصت های  بررسی  منظور  به 
حضور   با  نشستی  گیالن،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  کشاورزی 
دکتر گلکاری، رییس پژوهشگاه و مهندس الماسی، رییس سازمان جهاد 

کشاورزی استان گیالن برگزار شد. 
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در بخشی از سخنان 
اینکه اگر اراده و خواستی برای انجام یک  خود با اشاره به 
کار وجود داشته باشد، می توان مشکالت و موانع را کنار زد، 
خواستار انعکاس مشکالت و محدودیت های بخش کشاورزی 
و  توانمند  نیروهای  و  شد  پژوهشگاه  مجموعه  به  استان 
عالقه مند مجموعه پژوهشگاه و دستگاه های پیشرفته آن را 

در خدمت رفع این موانع از نظر فنی دانست.
 گلکاری همچنین با اشاره به اینکه هدف پژوهشگاه انتقال 
تکنولوژی و اثربخشی فناوری ها در تولید و اشتغالزایی است،  
کمبود آب در کشور را یادآور شد و بر نگاه اقلیمی در این 
زمینه و عقالنیت برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب با توجه 

به شرایط خشک و نیمه خشک کشور تاکید کرد.
مهندس الماسی، رییس سازمان جهاد کشاورزی گیالن نیز در این دیدار، 
تحقیقاتی  واحد  بیشترین  دارای  البرز  استان  از  بعد  را  گیالن  استان 
با  همکاری  خوب  سابقه  به  اشاره  با  و  دانست  تحقیقاتی(  مرکز   9(
برای  آن  و کشت  استویا  گیاه  تکثیر هفت هزار  زمینه  در  پژوهشگاه 
اولین بار در گیالن، تولید ارقام مرکبات مقاوم به بیماری جاروک و نیز 
تحقیقاتی  مجموعه  در  ساله  ده  حدودا  رخوت  به  زیتون  ارقام  تولید 
بوده  مالی  دلیل محدودیت های  به  بیشتر  که  کرد  اشاره  گیالن  استان 
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است و همچنین بر تقویت ارتباط با مصرف کنندگان تاکید کرد.
پژوهشگاه  مجموعه  توانایی های  به  دیدار،  این  در  نیز  پورداد  دکتر 
اشاره کرد و خواستار  برداشت  از  به فراوری های پس  در زمینه کمک 
اعالم نیازها و سفارش ها در این زمینه و همچنین موضوعات دیگر به 
مجموعه پژوهشگاه شد و تحقیق برای توسعه و مجموعه پژوهشگاه را 
با کمک تکنیک های بیوتکنولوژی، در خدمت انجام فعالیت های علمی 

مشترک با موسسات دیگر دانست.
• بازدید از اتاق مشترک تعاون ایران و روسیه

و  کشاورزی   بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مشترک  همکاری  زمینه های  بررسی 

حضور  با  نشستی  آستاراخان،  دانشگاه  ویژه  به  روسیه  پژوهشی  مراکز 

دکتر گلکاری رییس پژوهشگاه و دکتر جاللی فر عضو اتاق مشترک تعاون 

با حضور  و  3 خردادماه 1400،  که  این نشست  برگزار شد.  روسیه  و  ایران 

دکتر پورداد معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه و دکتر متقی طلب 

زمینه  در  شد،  برگزار  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس 

پژوهشی  و  علمی  ارتباطات  گسترش  و  همکاری  فرصت های 

بویژه با دانشگاه آستاراخان روسیه بحث و رایزنی شد و حاضران 

در نشست بر بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های پژوهشی 

دو کشور به ویژه در حوزه کشاورزی و علوم دامی با تاکید بر 

مباحث زیست فناورانه تاکید کردند. 

• بازدید از موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

از  بازدید  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

در  خزر  دریای  تاسماهیان  بین المللی  تحقیقات  موسسه 

گفت و گو با رییس و اعضای هیات علمی موسسه بر گسترش 

همکاری های تحقیقاتی پژوهشگاه با موسسه تاکید کرد.

گلکاری در این دیدار، ضمن ابراز تمایل نسبت به گسترش همکاری با 

موسسه تاسماهیان، خواستار اثربخشی فعالیت ها و استفاده کاربردی 

از پژوهش ها شد. وی همچنین با اشاره به اینکه پژوهشگاه تالش دارد 

تا اکثر فعالیت های جانوری در پژوهشکده رشت انجام شود، بر اهمیت 

ماهیان خاویاری به ویژه از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی تاکید 

کرد. وی با اشاره به اینکه اراده و دانش فنی برای انجام هرچه سریعتر 

مجموعه  آمادگی  بر  دارد،  وجود  مشترک  و  عالقه  مورد  های  پروژه 

پژوهشگاه بر همکاری های دو جانبه و چند جانبه تاکید 

کرد.

بازدید از چند بخش موسسه تاسماهیان از جمله بانک ژن 

ماهیان خاویاری کشور  پایان بخش دیدار بود.

بین المللی  تحقیقات  موسسه  رییس  ماسوله  شناور  دکتر 

نشست،  این  در  سخنانی  طی  خزر،  دریای  تاسماهیان 

ضمن معرفی موسسه متبوع خود در زمینه نیروی انسانی، 

بخش های تحقیقاتی، میزان تولید و ارزش غذایی ماهیان 

خاویاری، خواص خاویار و ارائه آماری از وضعیت خاویار 

در کشور به موضوعات مشترک و مورد عالقه برای همکاری 

با مجموعه پژوهشگاه پرداخت.

وی با اشاره به مباحث دارویی و بهداشتی بهره گیری از 

پژوهشگاه  که  کرد  تاکید  تاسمایان،  با  مرتبط  محصوالت 

واکسن ها،  همچون  زمینه هایی  در  می تواند  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

اسپرم،  تحرک  و  بازماندگی  ژنتیکی،  شناسنامه  دورگی ها،  هورمون ها، 

و  کرده  پیدا  ورود  دیگر  موضوعات  و  بیماری ها  تشخیص  کیت های 

طرح ها و پروژه های مشترک تعریف شود.

بهار ۱۴۰۰
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وبینار »آینده پژوهی و مطالعات امکان سنجی در کشاورزی با تدریس 
عضو هیات علمی پژوهشگاه برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این وبینار، 

روز دوشنبه، سوم خردادماه 1400، در راستای سلسله دوره های آموزشی 

»مدیریت فناوری در بخش کشاورزی« و در سه محور  آینده پژوهی، 

اصول و روش شناسی و تجارب موجود در کشاورزی از سوی دفتر امور 

آموزش  مرکز  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  فناوری 

عالی امام خمینی )ره( برگزار شد. مدرسان وبینار، دکتر سید علی اکبر 

برنامه ریزی،  پژوهش های  دزفولی عضو هیات علمی موسسه  عظیمی 

جوزانی،  صالحی  غالمرضا  دکتر  روستایی،  توسعه  و  کشاورزی  اقتصاد 

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مدیر کل دفتر 

و مهندس  ترویج کشاورزی  و  آموزش  تحقیقات،  فناوری سازمان  امور 

خبات قادری، مدیر گروه مراکز رشد و  شرکت های دانش بنیان سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بودند. چشم انداز کشاورزی؛ مورد 

کاوی آینده نگاری تأمین آب کشاورزی جهت خودکفایی گندم 1404؛ 

روند تغییرات جهانی جمعیت، نیاز غذایی، آب و مناطق کشاورزی تا 

سال 2050؛ مطالعات فرصت برای یک پروژه سرمایه گذاری؛ ویژگی ها 

امکان  مطالعات  انجام  نحوه  امکان سنجی؛  مطالعات  شاخص های  و 

در  جوزانی  صالحی  دکتر  بود.  دوره  این  محورهای  جمله  از  سنجی، 

در  امکان سنجی  مطالعات  و  »آینده پژوهی  وبینار  در  خود  سخنرانی 

کشاورزی« با اشاره به افزایش فزاینده نیازهای غذایی جهان گفت: تا 

سال 2050 میزان دریافت انرژی از 2700 کالری در روز برای هر نفر 

به بیش از 3000 کالری خواهد رسید. برای تغذیه این جمعیت نیاز به 

افزایش حدود 50 تا 70 درصدی تولید محصوالت غذایی خواهد بود. 

به  تن  میلیارد  از دو  به غالت  نیاز  تا سال 2050  وی خاطرنشان کرد: 

حدود 3.5 میلیارد تن در سال خواهد رسید. میزان تولید ساالنه گوشت 

هم از 270 میلیون تن به 470 میلیون تن خواهد رسید.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی تصریـح کـرد:  

زیـر کشـت  افزایـش سـطح  و 10 درصـد  تولیـد   افزایـش  90 درصـد 

محصـوالت کشـاورزی هـم ناشـی از ارقـام پرمحصـول و کشـت متراکـم 

خواهـد بـود کـه البته بیشـترین میـزان افزایش تولید هم در کشـورهای 

در حـال توسـعه خواهـد بـود.

صالحی جوزانی خاطرنشان کرد: تا سال 2050 مصرف انرژی سه برابر 

خواهد شد و میزان مصرف سوخت های فسیلی هم حدود 85 درصد از 

کل منابع انرژی را شامل خواهد شد.

15 درصد بقیه را هم انرژی های تجدیدپذیر و سوخت های زیستی به 

خود اختصاص می دهند. این موارد در نهایت منجر به افزایش آلودگی 

هوا، افزایش تراکم سیستم های حمل و نقل، پسماندها و پساب بیشتر و 

در نتیجه اثرات سوء بیشتر بر سالمت مردم و سایر جانداران خواهد بود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به این که 

در حال حاضر تنها 10 درصد از وسعت 165 میلیون کیلومتر مربعی 
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و  زراعی  زمین های  مساحت  داشت:  اظهار  است،  کشت  قابل  ایران 

باغات ایران بالغ بر  14 میلیون هکتار است ولی باید توجه داشت که 

میانگین ساالنه بارش در 70 درصد زمین های زراعی کشور حدود 250 

میلی متر است و فقط 30 درصد ایران  یا به عبارتی 7/4 میلیون هکتار 

از کشور شاهد بارش ساالنه 500 میلی متر است.

میلیون   24 حدود  ایران  در  کشت  قابل  منطقه  کل  کرد:  تصریح  وی 

هکتار تخمین زده می شود که تقریبا 50 درصد آن بسیار ضعیف تخمین 

از  تا هفت میلیون هکتار  از طرف دیگر حدود شش  زده شده است. 

زمین های زراعی کشور دارای درجات مختلف مشکل شوری هستند که تا 

سال 2050 احتماال به حدود هشت میلیون هکتار  افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه در خصوص وضعیت جهان در سال 2050 از لحاظ آب و 

غذا گفت: براساس پیش بینی ها شش میلیارد نفر از مردم دنیا در سال 

2050 با کمبود آب مواجه خواهند بود و میزان تقاضای کلی جهان برای 

آب نیز حدود 55 درصد افزایش خواهد یافت. نیاز انسان به غذا هم 

50 درصد  بیشتر خواهد بود.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان با اشاره 

به  کمک  در  نوین  فناوری های  ظرفیت های  و  دستاوردها  برخی  به 

کشاورزی گفت: از جمله راهکارهای رفع چالش های  کشاورزی ایران 

تولید در واحد سطح،  افزایش  آبیاری،  راندمان  افزایش  در سال 2050 

کشت محصوالت جدید و تغییر الگوی مصرف، استفاده از فناوری های 

کارای گلخانه ای، مدیریت تقاضا و کاهش ضایعات و استفاده از ارقام و 

نژادهای جدید با سازگاری و پتانسیل باال است.

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، در روز چهارشنبه 5 خرداد 

ماه 1400، میزبان اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 

د.  استان گیالن به ریاست آقای دکرت زارع استاندار گیالن بو

در این بازید عالوه بر استاندار، آقای فرزام صفت معاون 

هامهنگی امور اقتصادی استاندار، آقای محمدی رییس سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی گیالن، آقای دلق پوش رییس سازمان 

صمت گیالن، آقای علیزاده معاون سازمان جهاد کشاورزی گیالن 

به منایندگی از ریاست این سازمان و همچنین شامری از مدیران 

رسمایه گذاری استانداری گیالن نیز به عنوان اعضای کارگروه 

. مذکور حضور داشتند

در این بازدید که با توضیحات مبسوط دکرت متقی طلب و 

مدیران بخش های پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری 

همراه بود، استاندار گیالن ضمن حضور در آزمایشگاه های 

بخش های سه گانه پژوهشکده در جریان تواناییها و ظرفیت ها 

و نیز کمبودهای بخش های پژوهشی، فعالیتهای انجام شده و 

در حال انجام پژوهشکده، امکانات و تجهیزات و دستگاه های 

مستقر، ارتباطات علمی پژوهشکده با دیگر موسسات پژوهشی 

و دانشگاه ها و ارتباطات علمی با بخش صنعت قرار گرفت.

همچنین بازدید  

 از مرکز رشد 

بیوتکنولوژی 

کشاورزی و  

دیدار و گفتگو با

مدیران برخی از رشکتها

مستقر در ان بخش دیگری 
از این بازدید بود.

استاندار گیالن نیز در این بازدید ضمن 

استقبال از توامنندی های  پژوهشکده در

در رفع نیازهای استانی و ملی، و تاکید بر گسرتش فعالیتهای 

پژوهشی بویژه در زمینه کمک به تولید در بخش های 

کشاورزی و صنعت نسبت به تامین اعتبارات استانی برای 

پیشربد فعالیتهای پژوهشکده قول مساعد داد.

بازدید استاندار گیالن از پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

بهار ۱۴۰۰
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صد و چهل و دومین جلسه کمیته علمی - فنی پژوهشگاه برگزار شد

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فنی   - علمی  کمیته  جلسه  دومین  و  چهل  و  صد 

کشاورزی با دستور کار ارائه گزارشی از طرح های کالن مصوب سازمان تات 

به  کمیته  به  ارائه شده  پژوهشی  پروژه های  پروپوزال   تصویب  و  بررسی  و 

صورت مجازی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ابتدای این 

جلسه که10خرداد ماه 1400، برگزار شد، دکتر صابر گلکاری، رئیس پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی در سخنانی با اشاره به تصویب بیش از 30 طرح کالن 

در سازمان اظهار داشت: طرح های کالن با هدف رفع مشکالت بخش تولید 

و  سازمان  زیرمجموعه  تحقیقاتی  موسسات  مختلف  تخصص های  تجمیع  با 

و  انسانی  منابع  با جهت دهی  لذا  از سازمان تصویب شده  همچنین خارج 

امکانات موجود به سمت طرح ها و زیرپروژه های طرح های کالن را پشتیبانی 

می کنیم و مورد حمایت پژوهشگاه خواهد بود. در این راستا، رایزنی هایی 

مؤسسات  با  مشترک  پروژه های  انجام  و  پژوهشی  های  همکاری  برای  را 

تحقیقاتی سازمان که در راستای  تعهدات کاربردیشان به فناوری های نوین 

زیستی هم نیاز دارند آغاز کرده ایم.

وی با تاکید بر ضرورت توجه کمیته علمی - فنی پژوهشگاه به این مسأله و 

تصویب طرحهایی که در راستای طرح های کالن مصوب سازمان و تعهدات ملی 

موسسات تحقیقاتی آن هستند اظهار داشت: البته در کنار این قبیل طرح ها 

باید به توسعه فناوری های نوین و گسترش مرزهای دانش هم توجه شود ولی 

هدف اساسی رفع نیازهای کاربردی در راستای امنیت غذایی کشور است.

با این رویکرد طرح هایی که در کمیته مطرح می شوند یا باید ارتباط مستقیمی 

دارای  بالقوه  یا  باشند  داشته  امنیت غذایی  کاربردی در جهت  با مشکالت 

اثربخشی اقتصادی باشند که سعی می شود  مشتری محور و در قالب عقد 

قرارداد باشند. دکتر گلکاری که برای اولین بار در جلسه کمیته علمی – فنی 

پژوهشگاه حضور یافته بود در ادامه بر نظارت دقیق و شفافیت کامل تمام 

روندهای پژوهشی و وحدت رویه در فرآیند ارزیابی، تصویب و نظارت بر 

اجرای پروژه ها و تقویت سازوکارهای مربوطه در کمیته تاکید کرد.

اعتبارات  و  هزینه ها  شفافیت  و  دقیق  برآورد  بعدی  مساله  گفت:  ایشان 

حین  بعدی  مشکالت  هرگونه  از  پیشگیری  منظور  به  پروژه ها  و  طرح ها   ،

اجراست که در روند اجرای طرح با هزینه های سنگین پیش بینی نشده مواجه 

نشویم نیز بسیار مهم برشمردند.

دکتر پورداد، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی پژوهشگاه هم طی سخنانی در 

این نشست با اشاره به این که سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

دو، سه سالی است که به طور جدی رویکرد تحقیق برای توسعه را دنبال می 

تحقیقاتی مجددا  راستا، کمیسیون هماهنگی  این  در  کرد:  کند، خاطرنشان 

احیاء و پنج برنامه راهبردی تصویب شده که تاکنون  بیش از 30 طرح کالن 

ذیل این برنامه ها تدوین و تصویب شده اند. وی با بیان این که طرح های 

را  خاص  موضوع  یا  محصول  یک  حول  سازمان  های  فعالیت  همه  کالن، 

تحقیقاتی  در موسسات مختلف  آن  با  مرتبط  پروژه های  و  کرده  هماهنگ 

می  و هدایت  تجمیع  کشاورزی  بخش  کاربردی  رفع مشکالت  مسیر  در  را 

با تشخیص مجریان  ارائه شده به کمیته  اگر پروژه های  کند، اظهار داشت: 

طرح های کالن در مسیر اجرای هر یک از این طرح ها مفید باشند بدون نیاز 

به طرح مجدد در کمیسیون تصویب می شوند و در صورتی که توسط مجری 

طرح کالن مربوطه، مفید تشخیص داده نشود به کمیسیون ارجاع و از لحاظ 

اولویت بررسی می شود و در صورت تایید به تصویب می رسد.

دکتر صادقیان، استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر هم در 

صحبتهایی کوتاه بر ضرورت ابالغ دقیق بودجه اختصاص یافته به طرح های 

اجرای  روند  بر  مستمر  نظارت  مانیتورینگ  و  تصویب  بدو  از  پژوهشی 

طرح ها تاکید داشت. در ادامه دکتر سعیدی معاون پژوهشی دانشگاه علوم 

و فناوری های زیستی دانشگاه شهید بهشتی از دیگر اعضای کمیته علمی-

می شوند  ارائه  کمیته  به  که  طرح هایی  داشت:  اظهار  هم  پژوهشگاه  فنی 

باید اولویت باالیی داشته باشند و همکاری دیگر موسسات و یا بخش های 

ایجاد  به  منجر  موارد  بحث  در  خصوصا  آنها  اجرای  در  هم  خصوصی 

پروتوتایپ لحاظ شده باشد. نکته دیگر توجیه اقتصادی طرح ها یعنی 

تناسب هزینه صرف شده با درآمدزایی طرح است که در صورت توجه 

به این نکات، روند تصویب طرح ها در کمیته تسهیل می شود.

دکتر پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه همچنین در این جلسه 

توضیح داد روال ارزیابی برای پیشنهادیه و تصویب طرح های پژوهشی در 

پژوهشگاه بدین صورت است که اگر پروژه فناورانه یا منتهی به محصولی 

ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  که  شرکتی  توسط  باشد،  فناورانه 
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و  فنی  ارزیابی  و  امکان سنجی  مطالعات  دارد،  همکاری  نیز  جمهوری 

اقتصادی اولیه روی طرح انجام می شود تا برآورد حدودی تخمین تقریبی 

از خروجی پروژه و راهکارهای عرضه آن به بخش خصوصی داشته باشیم 

حاصل شود که نتایج این ارزیابی معموال و بعد از آن پروزه در جلسات 

کمیته علمی – فنی دفاع گزارش می شود. البته طرح های غیرفناورانه نیاز 

به گذراندن چنین روندی ندارند. دکتر مریم هاشمی، معاون پژوهشی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی نیز با اشاره به دغدغه ها و نکات مورد 

تاکید دکتر سعیدی گفت: در خصوص مانیتورینگ طرح ها هر سه ماه 

یکبار گزارش هایی از روند اجرای هر طرح گرفته می شود و در بحث 

پروتوتایپ و پیاده سازی پایلوت که از نگرانی های همکاران ما هم هست 

با موسسات تحقیقاتی دیگر و بخش  این مساله در طرح های مشترک 

خصوصی به دقت مورد توجه قرار می گیرد. وی در پایان ضمن تشکر از 

پیشنهادات اعضا محترم کمیته و تأکید بر اهمیت موضوعات مطروحه، 

رویکردهای پژوهشی را برای تحقق پیشنهادات تشریح کردند.

دکتر هاشمی با اشاره به این که دستورالعمل جدید طرح های کالن طی 

دو جلسه قبلی کمیته به تفصیل بررسی شده توضیحاتی را در خصوص 

و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  مصوب  کالن  طرح های  تحوالت  آخرین 

ترویج کشاورزی ارائه داد. در ادامه این جلسه، پروپوزال های پروژه های 

پژوهشی ارائه شده به کمیته مورد بحث و بررسی توسط اعضاء محترم 

حاضر در جلسه قرار گرفت.

 اساتید علمی دانشگاه های لبنان روزیکشنبه 23خردادماه 1400، پس از 

بازدید از مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه و نهال و بذر 

وارد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شده و از بخش  های تحقیقاتی 

کشت بافت و انتقال ژن و نانو تکنولوژی بازدید کردند.

میهمانان در بدو ورود بااستقبال دکتر صابرگلکاری رییس پژوهشگاه، 

و  برنامه  ریزی  معاون  پورداد  دکتر  و  پژوهشی  معاون  هاشمی  دکتر 

با  و  شده  پژوهشگاه  ژن  انتقال  و  بافت  کشت  بخش  وارد  پشتیبانی 

توضیحات دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی رییس این بخش با شمای 

کلی وظایف و پروژه های در حال اجرای آن آشنا شدند.

پایه های  و  ارقام  انبوه  تکثیر  و  سالم سازی  فنی  دانش  به  دستیبابی 

با  خرما  تجاری  ارقام  نهال های  تولید  فناوری  و  کشور  باغی  درختان 

بودند که  پروژه هایی  از جمله  از روش جنین زایی غیرجنسی  استفاده 

میهمانان دراین بخش آشنا شدند.

 بازدید از اتاق های رشد تحت کنترل پژوهشگاه )فیتوترون ها( از دیگر 

قسمت هایی بود که مورد بازدید و استقبال میهمانان قرار گرفت.

در ادامه این بازدید میهمانان لبنانی با حضور در بخش نانوتکنولوژی با 

اهداف و پروژه های درحال اجرا این بخش باتوضیحات دکتر لیال مامنی  

رییس این بخش تحقیقاتی آشنا شدند .

همچنین در خاتمه هیات لبنانی با حضور در سالن پژوهش پژوهشگاه 

زبان  به  پژوهشگاه  معرفی  فیلم  نمایش  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

را  بازدید  این  جلسه  ای  طی  پژوهشگاه  رییس  توضیحات  و  انگلیسی 

مثبت ارزیابی کردند و خواهان تعامل هر چه بیشتر با جمهوری اسالمی 

ایران بخصوص در زمینه های ریز ازیادی و هاپلوئیدی و توسعه ارقام 

باغی عاری از ویروس و همچنین نانوکود ونانو آفتکش بودند.

مامور  طرفین  از  هیات هایی  مقرر شد  علمی  بازدید  این  راستای  در   

بررسی ظرفیت ها و راهکارهای همکاری های علمی آتی شوند.

هیاتی بلند پایه از اساتید علمی لبنان ازپژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی بازدید کردند
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دکتر بهزاد قره یاضی، دانشمند برجسته مهندسی ژنتیک کشور و مؤسس 
و استاد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 15 خرداماه 1400، در پی 

ابتال به بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، استاد قره یاضی، 
دانش آموخته پسادکتری ژنتیک گیاهی موسسه بین المللی تحقیقات برنج 
و دکتری ژنتیک )گرایش مولکولی( دانشگاه فیلیپین بود، عالوه بر سابقه 
سازمان  ریاست  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  تحقیقات  و  آموزش  معاونت 
ریاست   ،)1382 خرداد   -1379 )اسفند  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی) 1379 تا 1384 و 1392 تا 1394( و 
ریاست امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

مرجع ملی ایمنی زیستی و رییس انجمن ایمنی جمهوری اسالمی بود.
بهداشت جهانی و سازمان  تائید سازمان  کارشناس مورد  وی همچنین 
خواربار جهانی در زمینه ایمنی زیستی، متخصص ایمنی زیستی پروتکل 
ایمنی زیستی کارتاهنا )Roster of experts(، عضو هیئت مدیره نهضت 
سال های  در  وی  بود.   )PRRI( عمومی  بخش  ناظران  و  پژوهشگران 
1368 تا 1371 ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا 

)دانشگاه گیالن( را نیز عهده دار بود.
محصوالت  عملی  دانش  پیشگام  عنوان  به  قره یاضی  دکتر  زنده  یاد 

کشاورزی تراریخته در ایران، منطقه و جهان اسالم بود.
پیکر ایشان روز یکشنبه 16 خرداد ماه پس از تشییع با حضور جمع کثیری 
از استادان، دانشجویان و همکاران مرحوم قره یاضی و جمعی از مدیران 

و مسووالن در قطعه 228 بهشت زهرا )س( تهران به خاک سپرده شد.
شام  مراسم  برگزاری  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  کارکنان 
غریبان و ادای احترام به مقام شامخ  استاد فقید، دکتر بهزاد قره یاضی، 

یاد ایشان  را  در شام غریبان رحلتش گرامی داشتند.
دکتر  دوستداران  و  همکاران  از  جمعی  مرحوم،  این  تدفین  شامگاه 

قره یاضی طی مراسمی در محل پژوهشگاه با قرائت قرآن و برپایی نماز 
شب اول قبر، ضمن آرزوی مغفرت و رحمت الهی برای این عزیز سفر 

کرده، یاد و خاطره این همکار فقید را گرامی داشتند.
صبح دوشنبه 17 خرداد ماه هم اعضای هیات علمی و سایر همکاران 
مرحوم قره یاضی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، روز کاری خود را با 
برگزاری مراسمی ویژه و ادای احترام به جایگاه علمی و سجایای اخالقی این 
استاد و پژوهشگر متعهد آغاز کردند. روز دوشنبه همچنین مراسم مشابهی 
بیوتکنولوژی  پژوهشکده  در  قره یاضی  استاد   بزرگداشت  و  ترحیم  در 
متابولیت های ثانویه در اصفهان و پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی 

در تبریز  و پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در رشت برگزار شد.
به گزارش رابط خبری پژوهشکده صنایع غذایی تبریز در ابتدای این مراسم، 
حجت االسالم والمسلمین عباسی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن نثار فاتحه و طلب 
آمرزش برای آن مرحوم مغفور، درگذشت این استاد نمونه و چهره برتر علمی 

را به همکاران پژوهشکده و خانواده و بازماندگان ایشان تسلیت گفتند. 
عرض  ضمن  پژوهشکده  رییس  حجازی،  دکتر  مراسم،  این  ادامه  در 
تسلیت به همکاران و خانواده ایشان از تالشها و زحمات دکتر بهزاد قره 
یاضی در توسعه علوم و فنون بیوتکنولوژی و سایر حوزه های مرتبط با 

کشاورزی کشور تجلیل کرد. 
وی با یادآوری تالش های دکتر قره یاضی در راه اندازی و مدیریت انجمن های 
علمی در حوزه های مرتبط و تربیت دانشجویان بی شمار در این زمینه ها 
و نهایتا تاسیس و راه اندازی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و 
پژوهشکده های وابسته، این قبیل خدمات را مصداق باقیات الصالحات 
و خیر جاری به یادگار مانده از ایشان دانست و ابراز امیدواری کرد که 
یادآوری زحمات و تالش ها و گرامیداشت یاد این عزیز از دست رفته 

باعث تقویت غرور ملی و انگیزش احساس خدمت در نسل جوان شود.

در  قره یاضی  بهزاد  دکرت  استاد  یاد  گرامیداشت 
بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه 
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پیام تسلیت برخی از مسئولین مرتبط، در پی فقدان 
استاد دکرت بهزاد قره یاضی

دکتر کاظم خاوازی،
وزیر جهاد کشاورزی

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

درگذشـت دکـرت قره یاضـی از داشـمندان برجسـته حـوزه بیوتکنولـوژی 

کشـاورزی و رئیـس انجمـن علمی ایمنی زیسـتی جمهوری اسـالمی ایران 

کـه عمـر گرانقـدر خـود را در راه پیرشفـت علـوم کشـاورزی رصف کـرد، 

موجـب تاثـر و تاسـف گردید.

اینجانـب ضایعـه درگذشـت ایـن دانشـمند فرهیختـه را بـه جامغه علمی 

کشـور، همـکاران و بـه ویژه خانواده مکرم ایشـان تسـلیت عرض منوده و 

از درگاه خداونـد منـان برای آن شـادروان علو درجات و بـرای بازماندگان 

اجـر و صرب مسـالت مـی منایم.

دکتر کامبیز بازرگان، معاون وزیر و رئیس سازمان 
تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

مشـیت الهـی چنـان رقـم خـورد که دانشـمند فرهیختـه و مدیر برجسـته 

کشـورمان دکـرت بهـزاد قره یاضـی آسـامنی شـد و جامعـه علمـی کشـور را 

در غـم فـراق و سـوزناک خـود داغـدار کرد.

درگذشـت ایـن دانشـمند پـر تـالش و مبتکـر را بـه خانـواده و جامعـه 

علمی کشـور تسـلیت عرض منوده و برای ایشـان از درگاه خداوند متعال 

مغفـرت و بازمانـدگان صـرب جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.

دکتر صابر گلکاري،
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

ضایعـه دردنـاک درگذشـت بـرادر عزیـز جنـاب آقـای دکـرت قره یاضـی، 

خانـواده  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  اسـتاد  و  موسـس 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و جامعـه علمـی كشـور را در اندوهـی سـخت 

فـرو بـرد. ضایعـه فقـدان ایـن دانشـمند بـزرگ را بـه جامعـه علمـی و 

بیوتکنولـوژی کشـور و خانـواده محـرتم ایشـان تسـلیت عـرض می کنم. از 

خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفرکرده رحمـت و علـو درجـات و برای 

خانـواده داغـدار و سـایر بازمانـدگان صـرب جزیـل مسـئلت می منایـم.

دکتر عیسی کالنتری،
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

در حیرتـم کـه چگونـه عـرض تسـلیت دهـم؛ بی تردیـد  اندیشـه  وتـالش 

خدمـت گـزاران صدیـق کشـور هیچـگاه از یـاد نخواهـد رفت و آثارشـان 

بـر صفحـات نویـن تاریـخ ایـران بـه یـادگار خواهد مانـد. اگرچـه همه ما 

خـزان عمـر را بـه نوبـت نشسـته ایم،  لیکـن ایـن خـزان زودرس و زود 

هنـگام چنـان سـنگین و جگـر خـراش اسـت کـه هیـچ کالمـی منی توانـد 

تسـلی بخـش آن باشـد. در گذشـت ناباورانـه ی ایـن همـکار ارجمند و نو 

اندیـش و خـالق، بـرای مـن ضایعـه ای غمبـار و جـربان  ناپذیـر   اسـت.  

شـادروان  دکـرت قـره یاضـی بـا تـالش خسـتگی ناپذیـر بـه مقصـد ابـدی 

رسـید. امـا راه مقصـودش همچنـان هـم ادامـه خواهداشـت.

لـذا بـا کـامل تاسـف و تاثـر اینجانـب ایـن مصیبـت بـزرگ را بـه همـه ی 

اصحـاب علـم و فضیلـت همراهـان و ارادمتنـدان بـه آمنرحوم بـه خاندان 

رشیـف و همـه وابسـتگان عـزادارش تسـلیت و تعزیـت عـرض مـی کنم.

دکتر منصورغالمی،
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

بـه مشـیّت مقـّدر و رضـای پـروردگار رس فـرود می آوریـم و بـه تلخـی و 

درد، دریغاگـوی غیـاب مـردی می  شـویم کـه مـرگ، هرگـز منی توانـد نام و 

نشـانش را مبیرانـد. خـرب ناگـوار درگذشـت دکـرت بهـزاد قـره یاضـی رییس 

سـابق پژوهشـکده بیوتکنولـوژی کشـاورزی واسـتاد حـوزه بیوتکنولوژی، 

ژنتیـک و ایمنـی زیسـتی و عضو شـورای عالی علوم، تحقیقـات و فناوری 

بهار ۱۴۰۰
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)عتـف( موجـب تأثـر فراوان گردیـد. آن فقید سـعید از بیوتکنولوژیسـت 

هـای رسشـناس کشـور بود و طی سـال هـای فعالیـت خود همـواره برای 

ارتقـای سـطح علمـی و فنـاوری کشـور در حـوزه زیسـت فنـاوری تـالش 

هـای زیـادی کـرد. فقـدان این اسـتاد عزیـز را خدمت خانـواده محرتم آن 

مرحـوم و همـه دوسـتداران و عاملـان تسـلیت عـرض می کنـم و از درگاه 

خداونـد متعـال برای ایشـان آمـرزش و مغفرت مسـئلت دارم. روحش در 

جـوار بـرادر شـهیدش بـا انبیـا و اولیا محشـور باد.

دکتر محمد جاللی،
دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران 

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

باکامل تاسف و تامل، جناب آقای دکرت بهزاد قره یاضی، دانشمندی پرشور 

ابتال به کرونا دعوت حق را لبیک گفت و رخ در پرده  و دردمند براثر 

خاک کشید. وی همواره بر ایجاد ساختارهای مناسب به منظور افزایش 

سهم مشارکت و حضور هر چه بیشرت انجمن های علمی در دستگاههای 

اجرایی، ارتقای جایگاه و استفاده از ظرفیت آنها برای توسعه علمی کشور 

تاکید داشتند و در سمت های دولتی و  در حوزه های ملی و بین املللی 

انجمنی تالش های بسیار ارزشمندی را برای تحقق این مهم انجام دادند.

ضایعه فقدان این استاد بزرگ که منشأ خدمات ارزشمندی برای کشور بود را به 

جامعه علمی کشور، دوستان و همکاران بویژه خانواده محرتم ایشان صمیامنه 

تسلیت عرض می منایم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان ارجمند صرب جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

دکتر حمید رضا طیبی،
رییس جهاد دانشگاهی 

إِنَّا لِلَِّه َو إِنَّا إِلَیِْه َراِجُعوَن

امروز با افسوس فراوان در سوگ دانشمند برجسته و استاد جهادگر زنده 

یاد استاد دکرت بهزاد قره یاضی نشسته ایم؛ او که رسارس عمر پربرکت خود 

را مرصوف پیرشفت کشور منود و کارنامه پر افتخارش چه به عنوان عضو 

موسس و رییس بخش فرهنگی جهاددانشگاهی گیالن در دهه 60 و چه در 

مسئولیت های پس از آن به عنوان معاون تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، 

رییس موسسه تحقیقات و پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، رییس دفرت 

برای  ارزشمندی  الگوی  بی شک  بودجه،  و  برنامه  سازمان  پژوهش  امور 

و  است. رحمت  گیاهی  ژنتیک  و  دانشجویان کشاورزی  ویژه  به  جوانان 

رضوان خدا بر او همراه با متنای صرب و سکینه الهی از حرضت جّل و أعلی 

برای خانواده محرتم و سایر بازماندگان و عالقمندانش.

دکتر  اسکندر زند،
مشاور عالی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

مشورتی  شورای  عضو  و  بیوتکنولوژی  برجسته  دانشمند  درگذشت 

می  عرض  تسلیت  کشور  علمی  جامعه  به  را  زیستی  تنوع  کنوانسیون 

کنم. جامعه ما شجاعت، مدیریت قوی و تالش های خالصانه ایشان در 

کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  ریاست  های  مسئولیت 

ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، مدیریت حوزه علم و فناوری 

سازمان برنامه و بودجه، ریاست اتحادیه انجمن های علمی کشاورزی و 

منابع طبیعی، دبیری کمیسیون کشاورزی شورای عالی علوم، تحقیقات 

و فناوری و مرجعیت پروتکل کارتاهنا را هیچ گاه فراموش نخواهد کرد. 

این مرد بزرگ  و شجاع با فداکاری و تالش و ایستادگی برای توسعه علم 

و تکنولوژی در کشور از هیچ کوششی دریغ نکرد.

 یادش ماندگار و روحش شاد.

دکتر سیروس زینلی،
رئیس انجمن زیست فناوری ج ا ایران 

از شامر دو چشم یک تن کم            وز شامر خرد هزاران بیش

با دلی غمبار و اندوناک خرب درگذشت دانشمند ارجمند مرحوم آقاي دکرت 

بهزاد قره یاضی موثرترین چهره تاثیر گذار عرصه زیست فناوری کشاورزی 

را مطلع و موجب تأثر و تأمل گرديد.

اسالمی  جمهوری  بیوتکنولوژی  انجمن  مدیره  هیات  اعضای  طرف  از 

مصيبت فقدان اين دانشمند بی نظیر، مدير توانا و محقق بزرگی كه عمر 

پر بركت خود را در راه گسرتش علم و فناوري و كمك به توسعه همه 

جانبه كشور سپري كرد، و لحظه ای برای پیرشفت زیست فناوری کشور 

غفلت نکرد را به جامعه علمي، شاگردان و به ويژه خانواده معزز ايشان 

تسليت مي گويد و از خداوند بزرگ براي آن فقيد سعيد غفران و رحمت 

واسعه الهي و براي بازماندگان معزا صرب و اجر مسالت دارم.
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برگزاری چهارمین جلسه کارگروه کشاورزی و امنیت غذایی پدافند غیر عامل

ــد  ــی پدافن ــت غذای ــاورزی و امنی ــروه کش ــه کارگ ــن جلس  چهارمی

مدیریــت  دفتــر  در   1399/12/18 دوشــنبه  روز  عامــل  غیــر 

حضــور  بــا  و  رشــت  در  جانــوری  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده 

ــالن  ــاد کشــاورزی اســتان گی ــس ســازمان جه ــدس الماســی ریی مهن

و همچنیــن مدیــران مراکــز پژوهشــی در حــوزه کشــاورزی اســتان 

ــد. ــزار ش ــالن برگ گی

در ایــن جلســه هــر یــک از مدیــران دســتگاه هــای پژوهشــی 

ضمــن ارائــه گــزارش آخریــن اقدامــات انجام یافتــه در ســال 1399 

ــاط  ــا و نق ــی توانمندی ه ــه معرف ــل، ب ــد غیرعام ــا پدافن ــط ب مرتب

ــد. آقــای  قــوت و ضعــف مجموعــه تحــت مدیریــت خــود پرداختن

دکتــر متقــی طلــب؛ رییــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری 

کــه میزبــان ایــن جلســه بــود، ضمــن خوشــامدگویی بــه حاضــران، 

بــه معرفــی پژوهشــکده و پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

ایــران، اهمیــت جایــگاه زیســت فنــاوری در جهــان امــروز و نقــش 

آن در بــازار جهــان و ایــران پرداخــت. او ضمــن معرفــی طرح هــای 

ــای  ــی پروبیوتیک ه ــون معرف ــکده همچ ــام پژوهش ــت انج در دس

ارتقــای خصوصیــات فیزیولوژیکــی و  بــا منشــا داخلــی جهــت 

پروبیوتیکــی  باکتری هــای  معرفــی  طیــور،  اقتصــادی  عملکــرد 

تغذیــه  در  آنهــا  کارایــی  ارزیابــی  و  بومــی  الکتیکــی   اســید 

جوجه هــای گوشــتی، دســتیابی بــه ارقــام تــری پلوییــد و بــی بــذر 

ــق  ــات از طری ــد مرکب ــن تریپلویی ــات جنی ــی نج ــات، بررس در مرکب

ــی  ــون جایگزین ــتقلی همچ ــای مس ــروژه ه ــز پ ــت و نی ــت باف کش

ــد ابریشــم  ــه منظــور تولی ــوم کــرم ابریشــم ب ــد در ژن ــی هدفمن ژن

ــت   ــد کی ــتم CRISPR/Cas9 و تولی ــتفاده از سیس ــا اس ــی ب عنکبوت

مولکولــی اختصاصــی نــژاد اســب های بومــی ایــران بــه کمــک 

ــژه  ــگاه وی ــوم، از ن ــی ژن ــی یاب داده هــای حاصــل از اطالعــات توال

ــاورزی  ــوم کش ــا عل ــط ب ــای مرتب ــش چالش ه ــه کاه ــکده ب پژوهش

ــه  ــا تکی ــتانی ب ــه اس ــه در زمین ــی و چ ــه مل ــه در زمین ــی چ و دام

ــن  ــر داد و در همی ــی خب ــه روز جهان ــن و ب ــای نوی ــر فناوری ه ب

زمینــه  در  بخــش خصوصــی  بــا  منعقــده  قــرارداد  بــه  ارتبــاط 

ــن  ــور و همچنی ــت طی ــا در صنع ــری پروبیوتیک ه ــترش بکارگی گس

ــش  ــت دان ــای ثب ــام فرآینده ــرش و انج ــو ت ــد لیم ــم جدی ــت رق ثب

ــرد. ــاره ک ــا اش ــازی آنه ــری و تجاری س ــت فک ــی و مالکی فن

ــن  ــر بی ــه معتب ــی مقال ــش از س ــه بی ــاره ب ــن اش ــب ضم ــی طل متق

بهار ۱۴۰۰
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بــا وجــود  نیــم گذشــته  المللــی و ملــی در طــول دو ســال و 

فشــارهای ناشــی از تحریــم، خواســتار تقویــت و توجــه بیشــتر 

ــوری  ــوژی جان ــکده بیوتکنول ــس پژوهش ــد. ریی ــکده ش ــه پژوهش ب

بــا اشــاره بــه طرحهــای پیشــنهادی ایــن پژوهشــکده در زمینــه 

ــت کــش هــا در عســل  ــای آف ــع بقای ــی بیوتیکــی، رف مقاومــت آنت

و نیــز، اســتفاده از خوراکهــای حــاوی نســبت مناســب امــگا 3 

ــت  ــه اهمی ــودمند، ب ــای فراس ــد غذاه ــور تولی ــه منظ ــگا 6 ب و ام

ــت و آن  ــی پرداخ ــت غذای ــوزه امنی ــه در ح ــالمت جامع ــث س بح

و خواســتار  دانســت  اســتان  و  کشــور  بــرای  اولویــت  دارای  را 

پشــتیبانی ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــالن در زمینــه رفــع نواقــص 

تجهیزاتــی و تمهیــدات مقدماتــی شــد و بــر آمادگــی مجموعــه 

پژوهشــکده و پژوهشــگاه در همــکاری بــا دیگــر مراکــز پژوهشــی 

و دانشــگاهی تاکیــد کــرد.

در ایــن جلســه آقــای مهنــدس الماســی رئیــس ســازمان جهــاد 

کشــاورزی اســتان گیــالن نیــز در ســخنانی گفــت: آمــوزش و پیــش 

آگاهــی امــری بســیار مهــم بــرای پیشــگیری از تهدیــد هــا و آســیب 

هــا در بخــش کشــاورزی اســت.

آغــاز  زمانــی  در  را  جدیــد  زراعــی  فصــل  اینکــه  بیــان  بــا  او 

ــه داد:  ــم ادام ــی را داری ــای آب ــش ه ــه هشــدارهای تن ــم ک می کنی

ــوع  ــا تن ــش مواجــه اســت و ب ــا تن بخــش کشــاورزی هــر لحظــه ب

ــه رو  ــد روب ــا تهدی ــبت ب ــان نس ــه هم ــه دارد ب ــادش ک ــیار زی بس

ــری  ــرای جلوگی ــل ب ــر عام ــد غی ــت پدافن ــد از فرص ــا بای ــت. م اس

ــی اســتفاده کنیــم و آمــوزش را جهــت کاهــش  از مشــکالت احتمال

ضریــب خطــر بایــد در الویــت قــرار دهیــم تــا آســیب مســتقیم را 

ــانیم. ــل برس ــه حداق ب

ــد  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالن ب ــاورزی گی ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی

ــوزش  ــر آم ــرای ام ــتری ب ــه بیش ــم و زمین ــتر کنی ــا را بیش ــی ه توانای

ــا و  ــش ه ــت از پژوه ــتفاده درس ــت: اس ــار داش ــود  اظه ــم ش فراه

مطالعــات جدیــد میتوانــد بــا افزایــش ســطح آگاهــی درصــد آســیب 

ــه  ــدی را ب ــد فضــای جدی ــت پدافن ــن ظرفی را کاهــش دهــد. همچنی

وجــود آورده تــا بتوانیــم حداقــل در آگاهــی بخشــی بــه کشــاورزان 

کمــک بیشــتری داشــته باشــیم.یادآوری مــی شــود کــه در پایــان 

ــوژی  ــه پژوهشــکده بیوتکنول جلســه، حاضــران از بخشــهای ســه گان

ــتقبال از  ــن اس ــی ضم ــدس الماس ــه مهن ــد ک ــد کردن ــوری بازدی جان

ــوزه  ــه در ح ــوری چ ــوژی جان ــکده بیوتکنول ــای پژوهش توانمندی ه

ــن  ــری از ای ــره گی ــرورت به ــر ض ــی، ب ــوزه گیاه ــه در ح ــی و چ دام

ــرد. ــد ک ــتان تاکی ــاورزی اس ــالت کش ــع معض ــا در رف ظرفیته
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مسئول آموزش و ترویج کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

دکتر زهراسادات شبر عضو هیات علمی بخش زیست شناسی سامانه  ها، 

مسئول آموزش و ترویج کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی شد.

با حضور رییس، معاونین، روسای  25 خرداد ماه 1400، طی جلسه  ای 

گروه  های تحقیقاتی و مدیران دکتر زهرا سادات شبر به سمت مسئول 

آموزش و ترویج کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد.

رییس  گلکاری  صابر  دکتر  امضای  به  که  ایشان  انتصاب  حکم  در 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی رسیده است، یادآوری شده:

برنـامه  ریزی و اجرای دوره هـای آموزش عمومی و تخصصی با هـدف 

بروزرسانی و توانمنـدسازی علمی و فنی کارکنان،کارشناسان، محققین 

در  علمی  پیشرفت های  آخرین  از  آگاه  سازی  علمی،  هیات  اعضای  و 

زمینه بیوتکنولوژی در داخل و خارج از کشور، تسـلط بر نرم افزارهای 

کشاورزی،  عملی  مشکالت  حل  در  نو  فناوری های  کاربرد  ضروری، 

مرتبط،  صـنایع  و  تولید  بخش  در  بهره برداران  آموزش  در  مشارکت 

جدید،  دستاوردهای  ترویج  و  آموزش  زمینه  در  همکاری ها  توسـعه 

توسعه  پایلوت،  طرح های  اجرای  در  همکاری  تسهیل  و  برنامه ریزی 

مورد  موارد  اهم  از  ترویجی  و  آموزشی  رسانه ای  نوشتاری،  انتشارات 

انتظار می باشد.  امیـد است با اتکا به خداونـد متعال و بهره گیری از 

کلیه امکانات و توانمنـدی های پژوهشگاه و همکاری و همـدلی سایر 

مدیران، روسای بخش های تحقیقاتی موفق به توفیقات الهی باشید.

روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای ایشان در سمت 

جدید آرزوی سالمتی وموفقیت روز افزون دارد.

بهار ۱۴۰۰
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از خدمات دکرت محمدرضا غفاری در دوره تصدی ریاست بخش تحقیقات 
ژنومیکس )زیست شناسی سامانه ها( تقدیر و دکرت مهرشاد زین العابدینی به 

این سمت منصوب شد

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری  صابر  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 

تحقیقات  بخش  سرپرست  به سمت  زین العابدینی  مهرشاد  دکتر  کشاورزی 

ژنومیکس )زیست شناسی سامانه ها( منصوب و از خدمات چندین ساله دکتر 

محمدرضا غفاری در دوره تصدی ریاست بخش تقدیر و تشکر شد.

شناسی  ژنومیکس)زیست  بخش  جدید  رییس  معارفه  و  تودیع  جلسه  در   

سامانه ها( دکتر صابر گلکاری رمز موفقیت هر کدام از مدیران منصوب در 

پژوهشگاه را همکاری و تعامل با سایر بخش ها و ادارات دانست.

بخش  کاربردی  مشکالت  حل  برای  بخش  تحقیقـاتی  و  فنی  توان  هـدایت 

کشور  غذایی  امنیت  ارتقای  راستای  در  کشاورزی  مرتبط  صـنایع  و  تولیـد 

و  صیانت  محیطی،  زیست  منابع  از  حفاظت  پایدار،  کشاورزی  توسعه  و 

بهره برداری موثر از ذخایر ژنتیکی، توسعه کشاورزی دانش بنیان در جهت 

و  اقتصادی  بازده  بهبود  تولید،  راندمان  افزایش  نهاده ها،  مصـرف  کاهش 

معیشت بهره برداران، توسعه تکنولوژی های نو و کـاربردی در زمینه زیست 

از  خارج  و  داخل  دانشگاهی  و  علمی  مراکز  بـا  مطلوب  تعامل  فنـاوری، 

کشور، توسعه طرح های مشترک با سایر موسسات و مراکز تحقیقاتی، توسعه 

اجرای  زمینه  در  مرتبط  صنایع  و  خصوصی  بخش  اجرا،  بخش  با  تعامالت 

پروژه های مشترک و سفارش محور، توسعه طرح های پایلوت با هدف تسریع 

آموزشی  فعالیت های  در  تحقیقاتی، مشارکت موثر  انتقال دستاوردهای  در 

 ، علمی  مقاالت  قالب  در  تحقیقاتی  یافته های  مطلوب  انتشار  ترویجی،  و 

ترویجی، یافته قابل ترویج، نشریات و دستورالعمل های فنی از اهم وظایف 

مورد انتظار ریاست پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاوزری از رییس جدید بخش 

تحقیقات ژنومیکس)زیست شناسی سامانه( ذکر شده است.

 توفیق روز افزون ایشان را درانجام امور محوله از خداوند متعال خواستاریم.
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انتصاب مسئول بیوانفورماتیک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر محمدرضا غفاری از سـوی ریاسـت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

به سـمت مسـئول بیوانفورماتیک این پژوهشـگاه منصوب شـد. دکتر غفاری 

کـه پیـش از ایـن رییـس بخـش تحقیقـات )زیسـت شناسـی سـامانه  ها( بـود 

ایـن سـمت  بـه  ایشـان تقدیـر و  از  طـی مراسـمی 25 خـرداد مـاه 1400، 

شـد. منصوب 

در بخشـی از حکـم انتصـاب دکتـر غفـاری توسـعه سـخت افـزای الزم جهت 

ذخیره سـازی کالن داده های زیسـتی )BigDATA(، توسـعه سیسـتم پردازش 

مـوازی )Parallet Computing( و ابزارهـای تحلیل کالن داده، افزایش نفوذ 

اسـتفاده از ابزارهـای هوش مصنوعـی وDeep learning در هوشمندسـازی 

حوزه هـای مختلـف تحقیقـات بیوتکنولـوژی، پـرورش نیروی انسـانی کارآمد، 

برگـزاری دوره هـای آموزشـی پودمانی جهـت آموزش کارشناسـان، برنامه ریزی 

جهـت همـکاری بـا سـایر مراکز علمی داخـل و خـارج از کشـور، برنامه ریزی 

جهـت ارائـه خدمـات بیوانفورماتیک در همکاری با سـایر مراکز و موسسـات 

علمـی تحقیقاتـی، بخـش اجرا و بخش خصوصـی از جمله انتظـارات مد نظر 

ریاسـت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ذکر شـده است.

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.

بهار ۱۴۰۰
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رسپرست امور اداری، رفاه و پشتیبانی پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  گلکاری  صابر  دکتر  سوی  از  حکمی  طی 

سرپرست  سمت  به  پاکزاد  موسوی  حسن  محمد  سید  مهندس  کشاورزی، 

شد. معارفه  و  منصوب  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  رفاه  اداری،  امور 

درمتن حکم انتصاب مهندس موسوی پاکزاد که به امضای ریاست پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی رسیده، آمده است:

حوزه های  در  مدیریت  آن  اهداف  تحقق  به ضرورت  عنایت  با  است  امید 

امور پرسنلی، نظارت بر حسن انجام وظایف محوله کارکنان، ایجاد نظام در 

تامین رفاه  اداری و تشکیالت در راستای بهره وری بیشتر، سعی بر  ساختار 

کارکنان بر اساس مقررات و امکانات، تامین نیروی انسانی پژوهشـگاه، دقت 

کیفیت  ارتقـای  و  روان سـازی  اداری،  دستورالعمل هـای  و  اجرای ضوابط  بر 

امور خـدماتی، کنترل و نظارت بر امور پشتیبانی و خدمات عمومی، بررسی و 

تهیه و خرید اقالم و تجهیزات اداری براساس گردش کار تعریف شده، نظارت 

ارزشیابی  امر  بر  نظارت  کارکنـان،  انضباطی  مقررات  اجرای  در  مراقبت  و 

کارکنان و کنترل ورود و خروج کارکنان و سایر موارد محوله، با استفاده بهینه 

از توان کارشناسی مجموعه و هماهنگی و تعامل درون و برون پژوهشگاه 

گام  های موثری در آن مسیر برداریـد.

وی در سال 1380 رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی را با موفقیت 

سپری نمود و در سال 1387در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی 

کارشناس  سمت  در  گذشته  در  که  وی  است،  شده  التحصیل  فارغ  قزوین 

معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان تحقیقات در دفتر خدمات 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  بوده،  فعالیت  به  مشغول  آموزشی  تکنولوژی 

کشاورزی نیز به عنوان کارشناس امور پژوهشی و بودجه مشغول به خدمت 

بوده است.

شایان ذکر است مهندس موسوی پاکزاد در سال 1395 به مدت یکسال سابقه 

مدیریت امور اداری پژوهشگاه را در سوابق اجرایی خود دارا می باشد.
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رسپرست جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری منصوب شد 

روز دوشــنبه 31 خــرداد 1400، آییــن تودیــع دکتــر مجیــد متقــی طلب 
ــه  ــای مقابل ــیوه نامه ه ــت ش ــا رعای ــا آزادی، ب ــر رض ــه دکت و معارف
بــا کرونــا و بــا حضــور مهنــدس الماســی رییــس ســازمان جهــاد 
ــوژی  ــگاه بیوتکنول ــس پژوهش ــکاری ریی ــر گل ــالن، دکت ــاورزی گی کش
ــج  ــات برن ــه تحقیق ــس موسس ــینی ریی ــر حس ــران، دکت ــاورزی ای کش
کشــور، دکتــر شــناور ماســوله رییــس موسســه تحقیقــات تاســماهیان 
دریــای خــزر، دکتــر فــالح رییــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و 
ــر میرحســینی معــاون پژوهــش و  منابــع طبیعــی اســتان گیــالن، دکت
فنــاوری دانشــگاه گیــالن، دکتــر پــورداد معــاون پشــتیبانی و برنامــه 
ریــزی پژوهشــگاه، شــماری از اعضــای هیــات علمــی دانشــکده 
کشــاورزی دانشــگاه گیــالن و همچنیــن اعضــای هیــات علمــی، 
در  جانــوری  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  کارکنــان  و  پژوهشــگران 
ســالن آمفــی تئاتــر ایــن پژوهشــکده در شهرســتان رشــت برگــزار شــد.

ــه رابطــه  ــاره ب ــا اش ــدس الماســی در ســخنانی ب ــن، مهن ــن آیی در ای

خــوب پژوهشــکده بــا ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان گیــالن 
متقی طلــب  دکتــر  مثبــت  قدم هــای  و  ارزنــده  تالش هــای  و 
بــرای تقویــت بیوتکنولــوژی، بــر پیونــد میــان پژوهــش و بخــش 
ایــن  مناســب  بسترســازی  و  خــوب  فضــای  ایجــاد  و  خصوصــی 
ارتبــاط تاکیــد کــرد. او بــا ارائــه آمــاری بــا اشــاره بــه پتانســیل 
ــردی  ــرا و کارب ــت اج ــر قابلی ــاورزی، ب ــوزه کش ــالن در ح ــاالی گی ب
شــدن بیشــتر پژوهش هــا در عرصه هــای کشــاورزی تاکیــد کــرد.

در ادامــه دکتــر میرحســینی، طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه 
عنــوان یــک عضــو هیــات امنــای پژوهشــگاه، در جریــان فعالیت هــای 
مثبــت و موثــر پژوهشــگاه و پژوهشــکده اســت، به اهمیــت و جایگاه 
پژوهشــکده و تاثیــر آن در منطقــه شــمال کشــور و در حــوزه جانوری 
در کل کشــور پرداخــت و دکتــر متقی طلــب را از چهره هــای شــناخته 
ــت و  ــوآوری دانس ــاوری و ن ــه فن ــی در زمین ــی و بین الملل ــده مل ش
ــد. ــور ش ــانی کش ــرمایه های انس ــت از س ــت و حفاظ ــتار صیان خواس
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در ادامــه دکتــر متقی طلــب طــی ســخنانی بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه 
ــر آزادی آرزوی  ــرای دکت ــا خدمتگــزار و بدهــکار مــردم هســتیم، ب م
ــکده  ــای پژوهش ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــرد. او در ادام ــق ک توفی
و  زیرســاخت ها  امکانــات و  از جملــه در  بیوتکنولــوژی جانــوری 
همچنیــن وجــود مراکــز پژوهشــی ملی و دانشــگاهی معتبر در اســتان 
گیــالن، بــر ضــرورت هماهنگــی بیشــتر و تعامل میــان آنهــا تاکید کرد.
دکتــر متقی طلــب در ادامــه ضمــن ارائــه گزارشــی از عملکــرد دوســال 
ــات در  ــتگاه ها و امکان ــل دس ــز کام ــامل تجهی ــود ش ــه خ ــه ماه و ن
زمینــه کارهــای میکروبــی، تبدیــل دســتاوردهای پژوهشــی در زمینــه 
پروبیوتیک هــا در قالــب قــرارداد 15 ســاله بــا بخــش خصوصــی، 
معرفــی رقــم تــازه مرکبــات، پیشــبرد کارهــای مرتبــط بــا طــرح بــرگ 
ــت. او  ــاری پرداخ ــارات ج ــود اعتب ــکالت و کمب ــم مش ــوت، علیرغ ت
بــا اشــاره بــه اینکــه یــک کمبــود بــزرگ در پژوهشــکده، بحــث 
و  تحقیقــات  مدیریــت  بــر  می باشــد،  انســانی  نیــروی  کمبــود 
برنامــه ریــزی همــراه بــا ثبــات و آرامــش تاکیــد کــرد و در پایــان از 
یکایــک کارکنــان پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری قدردانــی کــرد.

در ادامــه ایــن مراســم، دکتــر گلــکاری بــا عــرض تســلیت درگذشــت 
صفــات  دارای  فــردی  را  وی  قره یاضــی،  دکتــر  فقیــد  همــکار 
تالش هــای  از  و  دانســت  باصداقــت  و  شــجاع  خــادم،  مثبــت، 
بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  بنیانگــذار  عنــوان  بــه  یــاد  زنــده  آن 
کــرد. قدردانــی  منطقــه ای  پژوهشــکده های  و  کشــاورزی 

رییــس پژوهشــگاه بــا اشــاره بــه ایــن کــه اســتان گیــالن موقعیــت و 
ــی و  ــی و بین الملل ــازی از نظــر وجــود موسســه های مل ــگاه ممت جای
ــان موسســه های  ــگ می ــر رابطــه تنگاتن ــر دارد، ب دانشــگاه های معتب
پژوهشــی، دانشــگاهی، بخــش اجــرا و بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد 
ــود  ــع موج ــوق دادن مناب ــا و س ــی فعالیت ه ــبب اثربخش و آن را س
بــه ســمت اثرگــذاری بیشــتر و حــل چالش هــای بهره بــرداران و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــمرد. وی ب ــاورزی برش ــوزه کش ــور در ح ــالت کش معض
ــه در  ــی ک ــا و زحمات ــر کاره ــی و ارزش گذاشــتن ب ــا قدردان ــه ب اینک
از  گذشــته انجام شــده می توانیــم آینــده خوبــی داشــته باشــیم، 
دکتــر متقی طلــب بابــت تالش هایــش در دوران تصــدی ریاســت 
پژوهشــکده و هدایــت طرح هــا و جــذب اعتبــارات سپاســگزاری 
ــب  ــا تعص ــردی ب ــر آزادی را ف ــن دکت ــکاری همچنی ــر گل ــرد.  دکت ک
ــای بیشــتر پژوهشــکده  ــرای ارتق ــزه ب ــالن، دارای انگی ــه گی نســبت ب
دانســت. اجرایــی  و  علمــی  خــوب  کاری  پیشــینه  دارای  و 

پیگیــری  اهمیــت  بــر  تاکیــد  ضمــن  پایــان  در  گلــکاری  دکتــر 
علمــی  اعتــالی  همچنیــن  و  انســانی  نیــروی  تامیــن  بحــث 
ســطح  در  تعهــدات  بــه  پاســخگویی  و  پژوهشــگاه  مجموعــه 
خواســت  متقی طلــب  دکتــر  از  بین المللــی،  و  ملــی  اســتانی، 

بخــش  بــه  انتقال یافتــه  و  فنــاوری  انتقــال  زمینــه  در  کــه 
خصوصــی همچنــان در کنــار پژوهشــگاه و پژوهشــکده بمانــد.
در ادامــه، دکتــر آزادی، رییــس جدیــد پژوهشــکده بیوتکنولــوژی 
جانــوری طــی ســخنانی، ضمــن تقدیــر از دکتــر متقی طلــب بــه 
عنــوان یکــی از پیشــگامان علــم و فنــاوری کشــور و همچنیــن تشــکر 
از دکتــر گلــکاری و دکتــر پــورداد بــه دلیــل ســپردن مســئولیت 
پژوهشــکده، بــر پیگیــری شــعار ســازمانی تحقیــق بــرای توســعه تاکید 
ــانی،  ــع انس ــن مناب ــر تامی ــی ب ــکده را مبتن ــت پژوهش ــرد و فعالی ک
ــه های  ــی موسس ــات علم ــای هی ــای اعض ــن از ظرفیت ه ــک گرفت کم
ــالن و اســتان های مجــاور، انجــام کارهــا  پژوهشــی و دانشــگاهی گی
بصــورت تیمــی و تاثیرگــذاری بــر جامعــه علمــی دانســت. او در پایــان 
ــی  ــگاه علم ــکده را پای ــت پژوهش ــی خواس از موسســه های پژوهش
خــود بداننــد و اعضــای هیــات علمــی و پژوهشــگران همچنــان 
در همــکاری و همراهــی مثبــت بــا یکدیگــر و مدیریــت باشــند.
ایــن آییــن، بــا اهــدای لوح هــای ســپاس از دکتــر متقی طلــب از 
جانــب موسســه های پژوهشــی گیــالن و معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
دانشــگاه گیــالن و همچنیــن اهــدای حکــم انتصــاب دکتــر آزادی بــه 
ســمت سرپرســت پژوهشــکده از ســوی دکتــر گلــکاری به پایان رســید.
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