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»پژوهشکده« بیوتکنولوژی کشاورزی به »پژوهشگاه« ارتقا یافت
موضـوعارتقـای»پژوهشـکده«بیوتکنولـوژیکشـاورزیبـه»پژوهشـگاه
بیوتکنولـوژیکشـاورزی«ازسـویدکتـرزنـد،رئیـسسـازمانتحقیقات،
آمـوزشوترویـجکشـاورزیخطـاببـهدکتـرخوشخلقسـیما،رئیـس

پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیابـالغشـد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،پیرونامهشماره
26373/200مورخ1396/6/13دکتراسکندرزند،معاونوزیرجهادکشاورزی
ورئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیخطاببهدکترنیراعظم
خوشخلقسیما،رئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،باایجاد»پژوهشگاه
بیوتکنولوژیکشاورزی«موافقتشد.اینابالغبراساسنامهشماره2/22/102646

مورخ1396/5/15وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریصورتگرفتهاست.
براساسابالغمعاونوزیرجهادکشاورزی،ازتاریخ15شهریورماه1396،
بیوتکنولوژی »پژوهشگاه به کشاورزی« بیوتکنولوژی »پژوهشکده عنوان
کشاورزی«تغییرمییابد.همچنیناینپژوهشگاهبهعنوانیکواحدسازمانی
وابستهبهسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،چهارپژوهشکدهبا
عناوین»پژوهشکدهمهندسیژنتیککشاورزی«،»پژوهشکدهبیوتکنولوژی
»پژوهشکده و جانوری« بیوتکنولوژی »پژوهشکده غذایی«، صنایع
بیوتکنولوژیمتابولیتهایثانویهگیاهانزراعیوباغی«راشاملمیشود.

بنابهاینگزارش،دکتروحیداحمدی،معاونپژوهشوفناوریوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوریورئیسکمیسیونپژوهشوفناوریشورایعالیگسترش
آموزشعالی،15مردادماهسالجاری،طینامهایبهمهندسمحمودحجتی،
بیوتکنولوژی »پژوهشگاه ایجاد با موافقتاصولی از وزیرجهادکشاورزی،
کشاورزی«،وابستهبهوزارتجهادکشاورزیخبردادهبود.برایناساس،
قانون ماده2 بند)ب( استنادجزء)11( به عالی، آموزش شورایگسترش

)مصوب فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف،
1358/5/8مجلسشورایاسالمی(درتاریخ25تیرماه1396باایجادپژوهشگاه
بیوتکنولوژیکشاورزی،موافقتاصولی)دوساله(خودرااعالمکرد.صدور
موافقتقطعی،منوطبهاحرازشرایطالزموتدویناساسنامهآنپژوهشگاه
براساسوظایفوماموریتهایمحوله،طبقالگویوزارتعلومتحقیقات
وفناوریوطرحوتصویبآندرشورایگسترشآموزشعالیخواهدبود.
و کشاورزی« بیوتکنولوژی »پژوهشگاه پژوهشکدههای عناوین همچنین
تحقیقات علوم، وزارت پژوهشی معاون نامه در آن، پژوهشی گروههای
رابطه، این در است. شده مشخص کشاورزی جهاد وزیر به فناوری و
قطعی( )موافقت کرج در کشاورزی« بیوتکنولوژی »پژوهشکده عنوان
شامل پژوهشی گروه باشش کشاورزی« ژنتیک مهندسی »پژوهشکده به
»کشتبافتوسلول«،»مهندسیژنتیکوایمنیزیستی«،»نانوتکنولوژی«،
بیوتکنولوژیمیکروبی«،»فیزیولوژیمولکولی«و»زیستشناسیسامانهها«
تبریز در غذایی« صنایع بیوتکنولوژی »پژوهشکده همچنین یافت. تغییر
فرایندهای »مهندسی پژوهشی گروه سه قالب در اصولی(، )موافقت
فعالیت مولکولی« »میکروبیولوژی و سلول« »کشت غذایی«، زیستی
میکند.»پژوهشکدهبیوتکنولوژیجانوری«دررشت)موافقتاصولی(نیز
و جانوری »ژئومیکس جانوری«، ژنتیک »مهندسی پژوهشی گروه سه با
ادامهمیدهدودر فعالیتخود به »بیولوژیمولکولی«، بیوانفورماتیک«و
نهایت»پژوهشکدهبیوتکنولوژیمتابولیتهایثانویهگیاهانزراعیوباغی«
»استخراج، پژوهشی گروه سه قالب در نیز اصولی( )موافقت اصفهان در
تخلیصوشناساییمتابولیتهایثانویه«،»بیوتکنولوژیمتابولیتهایثانویه«

و»مهندسیفرآوریومتابولیتهایثانویه«فعالیتمینماید.

پیام تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 

فرارسیدنبهارعلمدرآغازفصلخزان،بهرسمدیرینههرسال،روح
است. دمیده کشور پژوهشی و علمی توسعه مسیر در تازهای جان و
شروعسالتحصیلیجدیدبرایدانشگاهها،موسساتپژوهشیومراکز
تحقیقاتیکشور،شورونشاطعلمیرابهارمغانآوردهودانشجویانو
دانشپژوهان،فرصتیدوبارهیافتهاندتابابهرهمندیازتجربیاتارزنده
اساتید،صاحبنظرانواندیشمنداناینمرزوبوم،درمسیرشتابعلمی
ایراناسالمیحرکتکنندتااهدافنقشهجامععلمیکشوروچشمانداز

1404باهمتمتعالیاصحابعلممحققشود.
سالتحصیلیجدیدرادرحالیآغازمیکنیمکهآمارهابیانگررشدوشتاب
علمیکشوردرعرصهجهانیاستواینمهمجزباهمتمتعالیدانشجویان،

دانشپژوهانواندیشمندانوالبتهحمایتهمهجانبهازفرهیختگانعرصه
علم،پژوهشوفناوریمیسرنمیشود.ازاینرو،آغازاینبهارعلمی،بهانه
ویژهایبرایتبدیلایدههایخالقانهبهعملوتجاریسازیدانشبهعنوان

یکیازاهدافمهممراکزعلمیوتحقیقاتیکشوردرهزارهسوماست.
اینجانبآغازسالتحصیلیجدید)97-1396(رابهتمامیپویندگان
مسیردانشوپژوهش،خصوصادانشجویانودانشپژوهانجدیدالورود
درعرصهبیوتکنولوژیوفناوریهایزیستی،تبریکعرضنمودهوبرای
اینعزیزان،توفیقروزافزونودستیابیبهمدارجباالیعلمی،پژوهشیو

اخالقیدرتمامیمراحلزندگیازدرگاهایزدمنانآرزومندم.
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تقدیر وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از دستاوردهای پژوهشکده در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری


و دسـتاوردها آخریـن ارائـه بـا کشـاورزی بیوتکنولـوژی پژوهشـکده
محصـوالتخـوددرحـوزهفناوریهـایزیسـتی،درچهارمیننمایشـگاه
زیسـتفنـاوریایـرانکـهطـیروزهـای27تـا29شـهریورماهدرمصلی

امـامخمینـی)ره(تهـرانبرگـزارشـد،حضـورپررنگـیداشـت.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،بعدازمراسم
افتتاحیهایننمایشگاهکهصبحروزدوشنبه27شهریور96برگزارشد،وزیر
کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده غرفه از اجتماعی رفاه و کار تعاون،
بازدیدکرد.دراینبازدیدکهدکترمحمودصادقینمایندهتهراندرمجلس
فناوری و تحقیقات بخش رئیس قرهیاضی بهزاد دکتر و اسالمی شورای
بیوتکنولوژی پژوهشکده محققان از جمعی و بودجه و برنامه سازمان
کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده رئیس داشتند، حضور نیز کشاورزی

اقداماتودستاوردهایپژوهشکدهرابرایبازدیدکنندگانتشریحکرد.
-دکترربیعی:لزومگرایشبهسمتمحصوالتحوزهزیستفناوری

درایـنبازدیـد،دکتـرعلـیربیعـی،وزیـرتعـاونورفـاهاجتماعـیضمن
تقدیـرازدسـتاوردهاومحصوالتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیو
محققـانفناوریهـایزیسـتیدرکشـوربـرایتامیـنامنیتغذایـیاظهار
داشـت:هنـوزآشـناییالزمبـاسـرمایهگذاریدرحـوزهزیسـتفنـاوری
وجـودنـداردوبایـدایـنآگاهـیراازطریـقهمیـننمایشـگاههاایجـاد

. کنیم
ویافزود:اتصالدانشزیستفناوریبهدانشکارآفرینیبسیارمهماستونیز
درزمینهتضمینخریدمحصوالتکشاورزیازسویدولت،مابایدبهسمت
محصوالتحوزهزیستفناوریگرایشپیداکنیمومعافیتهایمالیاتیکهدر

اینزمینهلحاظمیشود،بایدبهسمتفناوریهایزیستیسوقدادهشود.
ربیعـیاظهـارداشـت:یکـیازمشـکالتمـادرایـران،عدموجـوداتصال
تحقیقـاتبـهحوزهسـرمایهگذاریاسـتومـابایدتالشکنیـمپژوهشها
وتحقیقـاتکاربـردیخـودرابهنظامسـرمایهگذاریمتصـلکنیمودولت
هـمایـنآمادگـیراداردوبایـدگفتمـانعلمـیجامعـهنیزدرایـنحوزه
بـهسـمتفناوریهـایزیسـتیسـوقیابدتـاحداقـل10درصدازسـهم

اشـتغالرابـهحـوزهبیوتکنولوژیاختصـاصدهیم.
خوش خلـق سـیما: جلوگیری از میلیون هـا دالر واردات بـا فناوری های 

کشاورزی زیستی 
دکترنیراعظمخوشخلقسیمابابیاناینکهمحققانپژوهشکده،تیمیهستند
اقداماتودستاوردهای بیوتکنولوژیکشاورزیراشکلدادهاند،درباره که
پژوهشکدهدرایننمایشگاه،ضمنمعرفیسالیکورنیابهعنوانیکیازمحصوالت
فناوریهای ازروشهایشورورزیو استفاده با اظهارداشت: پژوهشکده،
نوین،خاکوآبشوردیگرنمیتواندمانعیبرایکشاورزیباشد.در

اینرابطهسالیکورنیاگیاهیگوشتیاستکهقابلیتکشتدرزمینهایغیر
زراعیوآبیاریباآبدریاراداردودارایموادمعدنیمانندمنیزیم،پتاسیم،
مس،آهن،منگنزورویاستکهازآنبهعنوانغذایفراسودمندیادمیشود.
خوشخلقسـیماخاطرنشـانکرد:مادرنمایشـگاهزیسـتفنـاوریحضور
پیـداکردیـمکـهنگرانیهـایمطرحشـدهدرحـوزهفناوریهایزیسـتیاز

جملـهمحصـوالتتراریختـهرامرتفعنماییمتاکسـانیکهازمنظرسیاسـی
بـهایـنموضوعاتنـگاهمیکننـد،آگاهیپیـداکنند.

به بافت کشت به همچنین کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده رئیس
اولین ما اشارهکردوگفت: ازدستاوردهایپژوهشکده عنوانیکیدیگر
پژوهشکدهایهستیمکهکشورراازمینیتیوبرسیبزمینی،بینیازکردیم
درحالیکهمیلیونهادالرپولمیدادیمکهبذرسیبزمینیراواردکشور
کنیم.ویافزود:اقدامدیگرماکشتبافتسیباست.بهخاطررفعآلودگی
ازباغهایکشور،ازطریقکشتبافت،تالشمیکنیمنهالسالمدراختیار

کشاورزانقرارگیرد.درعینحالتنوعزیستیرانیزمدنظرداریم.
قره یاضی: تراریخته ها، دوستدار محیط زیست و سالمت غذایی هستند

بهوزیر تراریختهخطاب برنج قرهیاضیدرخصوص دکتر رابطه، درهمین
تعاونورفاهاجتماعیاظهارداشت:برنجتراریختهمانندگندمبدونآبقابل
کشتاستوبدوناستفادهازسمومقابلحصولاست.درحالیکهبرنجهای
غیرتراریختهازسموماستفادهمیشودوماقصدداریمسمراازجامعهکشاورزی

حذفکنیمومصرفآبرانیزکاهشوعملکردراافزایشدهیم.
برنج زمینه در که بودیم دنیا در کشورها اولین جزء ما اینکه بیان با وی
این از محصوالت سایر و تراریخته برنج افزود: کردیم، فعالیت تراریخته
قبیل،دوستدارمحیطزیست،محصولبیشتروسالمتر،مقاومبهخشکی،

شوریوآفاتوبیماریهاهستند.
همچنیـندکتـرپژمانآزادیقائممقـاممعاونتفناوریپژوهشـکدهدراین
بازدیـد،دسـتاوردهاومحصـوالتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیرا
بـرایوزیـرتعـاونورفاهاجتماعـیوبازدیدکننـدگانهمراهتشـریحکرد.
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درمراسماختتامیهچهارمیننمایشگاهزیستفناوریایرانمعرفیشد:

دکتر  حسینی سالکده، رتبه نخست پژوهشگر برتر در حوزه زیست فناوری را کسب کرد
بیوتکنولوژی پژوهشکده پژوهشی معاون حسینیسالکده، قاسم سید دکتر
چهارمین اختتامیه در را کشور برتر پژوهشگر نخست رتبه کشاورزی،

نمایشگاهزیستفناوریایرانبهخوداختصاصداد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دراختتامیه
چهارمیننمایشگاهزیستفناوریایران،»جایزهزیستایران«،به6شرکت
دانشبنیان،3شرکتفناورو3پژوهشگراعطاشدکهدربخشپژوهشگران

برتر،دکترسیدقاسمحسینیسالکده،معاونپژوهشیپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزی،عنوانپژوهشگربرترراکسبکرد.پیشازاینحسینیسالکده،
استنادی پایگاه برتر دانشمندان فهرست در پژوهشکده، پژوهشی معاون
طالیهدارانعلمتامسونرویترزدرزمرهیکدرصداولدانشمندانپراستناد
جهاندرحوزهبیولوژیوبیوشیمیمعرفیشدهبود.ازبیندانشمندانبرتر
جهانیایراندرتازهترینفهرستطالیهدارانعلمتنهاسهنفرازپژوهشگاهها
ومراکزتحقیقاتیخارجازوزارتعلوموبهداشتحضوردارندکهنامدکتر

حسینیسالکدهدراینفهرستثبتشدهاست.
معرفی برترین ها

دربخشپژوهشگرانبرتر،دکترسیدقاسمحسینیسالکده،معاونپژوهشی
پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،عنوانپژوهشگربرترراکسبکردو
پسازوی،عباسشجاعساداتیرتبهدوموسیدمحمدموسویرتبهسوم

رابهخوداختصاصدادند.
دربخششرکتهایبرتر،فرهادرجالیدرحوزهرقابتیکشاورزیباتولید
صنعتی، رقابتی حوزه در جمالی عباس بیولوژیک، آفتکشهای و کود
تجهیزاتومحیطزیستبامحصولبیومسجلبکاسپیرولینا،بیسکویت،

نوشیدنیوماسکصورتجلبک،طیبهقدسالهیدرحوزهرقابتیصنعتی،
در مرادی همایون ،LSPR دستگاه ساخت با زیست محیط و تجهیزات
حوزهرقابتیکشاورزیباتولیدمحصولبایوفلش،بایوبیت،سهیالسلحشور
و زخم نوین پانسمانهای تولید با پزشکی رقابتی حوزه در کردستانی
بندآورندههایخونریزیوضدعفونیکنندههاینانونقره،نجمهشجاعیدر
حوزهرقابتیصنعتی،تجهیزاتومحیطزیستباتولیدکیتهایتشخیص

مولکولیبهروشRT-PCRوعلیشریفاعلمدرحوزهرقابتیصنعتی،
تجهیزاتومحیطزیستبامحصولآنتیبیوتیکهابرگزیدهشدند.

درحوزه بیانالحق سعید ایران، زیست جایزه برتر فناوریهای بخش در
رقابتیپزشکیبافناوریبیوایمپلنتآلوگرافتوشهریارحسامیدرحوزه
رقابتیکشاورزیباتولیدنهالکشتبافتیگردورتبههایبرگزیدهرابهخود
اختصاصدادند.همچنینتقدیرنامهبهیکشرکتبازرگانیبهنمایندگیاز

اینشرکتبهشیرینمفاخریاعطاشد.
 برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه

زیست نمایشگاه چهارمین اختتامیه مراسم در گزارش، همین اساس بر
مخبر محمدرضا شد، برگزار شهریورماه 29 چهارشنبه، عصر که فناوری
دزفولیدبیرشورایعالیانقالبفرهنگی،مصطفیقانعیدبیرستادتوسعه
زیستفناوری،علیزرافشانمعاونمتوسطهوزیرآموزشوپرورش،علی
وطنیمعاونتوسعهفناوریمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریو

جعفرمحمدیاندبیراجراییجایزهزیستایرانحضورداشتند.
 نباید تنها به راه اندازی شرکت های دانش بنیان بسنده کنیم

درایـنمراسـم،محمدرضامخبـردزفولی،دبیرشـورایعالیانقالب

شماره هفتم٬ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی
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فرهنگـیاظهارداشـت:بااینکـهدربخشهاییازجملـه»هایتک«،همپای
بسـیاریازکشـورهاپیـشمیرویـمامـابخـش»بیوتـک«حتـیبـهدوره
نوجوانـینیـزنرسـیدهاسـتونیازمندسـرمایهگذاریجهشـیوتصاعدی
اسـت.وینوپایـیزیسـتفناوریووجـودانرژیفـراوانازجملهجوانان
ودانشـمنداندارایانگیـزهرایـکمزیـتمناسـبدرایـنبخـشخوانـد
وشـرطبالفعـلشـدنایـنانـرژیعظیـمرارفـعگرفتاریهـاومقـررات

دانست. دسـتوپاگیر
مخبـردزفولـیافـزود:متاسـفانهدربرخـیبخشهادوسـتانیکهمسـئولیت
کارگـزاریوتسـهیلگـریدارنـد،دائمـادرحـوزهخودشـانسـدهاییدر
مقابـلدانشـمندانجـوانمـانایجـادمیشـودوآنـانراازتحقیـقوخلـق

ثـروتبازمـیدارد.
ویبـابیـاناینکـهمبلـغ500یا600میلیوندالرکارشـدهدرحوزهزیسـت
فنـاوریبـاسـختیحاصلشـدهاسـتورقمچندانیمحسـوبنمیشـود
کـهبـرسـرآنمناقشـهصـورتگیـرد،ازمنازعاتعلمـیموافـقومخالف
دررسـانهملـیماننـدبحـثتراریختههاکهتـرسوواهمهمـردمرابهدنبال

خواهدداشـت،انتقـادکرد.
مخبـردزفولـییکـیازمعضـالتکشـورراکـهبـهاعتقـادویازقبـلاز
انقـالبایجـادشـدهاسـت،وارداتمحـوربودناقتصـاددانسـتوگفت:
اینموضوعبهشـکلیاسـتکهدرکشـوربرایفعاالنامروارداتمشـکل
خاصـیوجـودنـداردامابـهمحضاینکهیـکجریانمحقـقودانشبنیان
قصـدکارداشـتهباشـدبـاهزارنـوعقانـونوقاعـدهبرخـوردمیکند.وی
بـاتاکیـدبـراینکهنبایـدتنهابـهراهانـدازیشـرکتهایدانشبنیانبسـنده
کـرد،افـزود:هـرگاهشـرکتهایدانشبنیـانما،منطقـهراگرفتند،بایسـتی

خوشـحالباشیم.
دبیـرشـورایعالـیانقـالبفرهنگـییکـیازراهکارهایرفعمشـکالت
موجـوددرحـوزهبیوتکنولـوژیرادرهمدلـیوارایـهمشـاورهدرزدودن
قوانیـنومقـرراتزائـدوهمـراهکـردنمسـئوالندانسـتوگفـت:البتـه
آنبخشـیکـهمربـوطبهنقشـهجامـععلمـیدرحمایتازبخـشبیوتک
میشـودازجملـهتعییـنبیوتکنولـوژیبهعنواناولویتنخسـت20سـال
آینـده،تاکیـدبـرحضـوردربازارهـایبینالمللـی،نـگارشسـندمسـتقل
بیوتکنولـوژی،سـپردنایـنبخـشبـهدسـتمتولیمشـخصیعنیسـتاد
زیسـتفنـاوریوهمچنیـنتعریـفصندوقپشـتیبان،انجامشـدهکهالبته
بـاجلسـاتتخصصیدرحاشـیهایننمایشـگاههامیتـوانگامهایبعدی

رابـرایرفعمشـکالتبرداشـت.
 الزام قانون مصرف کود زیستی و محصوالت پروبیوتیک

مصطفـیقانعی،دبیرعلمیچهارمینجشـنوارهزیسـتفنـاورینیزدراین
مراسـمگفت:باهوشـمندیشـورایعالیانقالبفرهنگی،موضوعزیست
فنـاوریدراولویـتالـفقـرارگرفـتکهمطابـقبـاآن،ضرورت

رشـدسـهدرصدیدربازارجهانیمشـخصشـدهاسـت.همچنینمطالعه
بـازارنشـانمیدهدرشـدزیسـتفنـاوریازوضعیـتمطلوبـیبرخوردار
بـودهاسـتامـادرعیـنحـال،دسـتیابیبهرشـدسـهدرصدیبـاتوجهبه

رشـدکشـورهایپیشـرفتهدراینحوزه،دشـواراست.
قانعـیبـابیـاناینکـهمجمـوعمبلـغدریافتیموسسـاتزیسـتفنـاوری،
590میلیاردتوماناسـتکهباکسـردسـتمزدها،رقمیمحسـوبنمیشـود،
ادامـهداد:ایـندرحالیاسـتکهدرایـنبین،66درصدازایـناعتبارتنها
بـهدومرکـززیسـتفنـاوریاختصـاصیافتـهاسـت.همچنیـنکلمیزان
تسـهیالتاعطایـیبـهحوزهزیسـتفنـاوری،146میلیاردتوماناسـتدر
حالـیکـهسـرمایهگذارییکیازکشـورهایپیشـرفتهدراینحـوزه،150

میلیارددالراسـت.
ویعملکـردصنـدوقزیسـتفناوریراکهدردوماههامسـالبیشاز8.5
میلیـاردتومـانیعنـیبرابـرباسـالگذشـته،ازاینحـوزهحمایتداشـته،
مطلـوبارزیابـیکـردوافـزود:درحوزهزیسـتفناوری،وضعدویاسـه
قانـون،آنرامتحـولمـیسـازدکهازجملهایـنقوانین،الـزاممصرفکود
زیسـتیسـالمبهجـایکودشـیمیاییوهمچنیـنجایگزینـیپروبیوتیکبه

جـایآنتیبیوتیـکدرخوراکمرغاسـت.
تاثیر فناوری های زیست محیطی برای حل مشکل ریزگردها

معـاونتوسـعهفنـاوریریاسـتجمهـورینیزدراینمراسـمدرسـخنانی
بـاتاکیـدبـرتاثیـرزیسـتفنـاوریبـرافزایـشامیـدبـهزندگـی،یـکاز
راهکارهـایرفـعپدیـدهریزگردهـاراکـهدرسـالهایاخیـرموجبـات
نگرانیبسـیاریازشـهروندانرافراهمکردهاسـت،اسـتفادهازفناوریهای

زیسـتمحیطیدانسـت.
علـیوطنـیبااشـارهبـهبرخـیآمارهـادربـارهخـروجنخبـگانایرانیاز
کشـوروزندگـیدرخارجازکشـورگفت:ایـناتفاقات،زیبندهکشـورمان
نیسـتهرچنـدطبقآمـاربنیادملـینخبگان،روزانهسـهنفـرازنخبگانبه
کشـوربازمیگردنـد.درایـنرابطه،یکـیازدالیلاصلیبازگشـتنخبگان
ازکشـورهایخـارجبـهکشـورخودمان،راهانـدازیوفعالیتشـرکتهای

دانشبنیـاندرایراناسـت.
وطنـیبـااشـارهبـهاینکهحمایـتوتسـهیالتمالـیوقانونـیوتضمین
بـازارازجملـهمسـائلیاسـتکـهفعـاالنحـوزهدانشبنیـانبـاآندرگیر
هسـتند،گفـت:هـماکنـونحـدود110خدمـتبـهفعـاالنشـرکتهای

دانـشبنیـانارائـهمیشـودکـهبایـدافزایـشیابد.
حمایت مجلس از شرکت های دانش بنیان در حوزه زیست فناوری

رئیـسکمیسـیونآمـوزشوتحقیقـاتمجلـسنیـزدرمراسـماختتامیـه
چهارمیـننمایشـگاهریسـتفنـاوریبـااشـارهبـهقوانینحمایتـیمجلس
ایـن از مالیاتـی ازشـرکتهایدانشبنیـانگفـت:حمایـت درحمایـت

شـرکتهاوواگـذاریبخشـیازارزشافـزودهمعـادنوصنایـعو 6
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توسعه اشتغال زایی دانش بنیان و کاهش هزینه های تولید در کشاورزی با فناوری های زیستی
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبـااشـارهبـه
اشـتغالزاییدانـشبنیاندرعرصهزیسـتفناوریاظهارداشـت:باظرفیت
هـایایجادشـدهتوسـطپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیوحمایتاز
شـرکتهایدانـشبنیـانوتولیدفناوریدرمشـارکتبـابخشخصوصی،
هـریـکازایـنشـرکتهامـیتواننداشـتغالپایـدارایجادکننـدوهریک
ازایـنفناوریهـااگـردرخـطتولیـدیـککارخانـهقـرارگیـرد،حداقـل

میتوانـدبـرای10نفـراشـتغالزایینمایـد.
در ایران فناوری زیست نمایشگاه چهارمین حاشیه در آزادی پژمان دکتر
تشریح با کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده عمومی روابط با گفتوگو
محصوالت، کیفیت و کمیت افزایش گفت: زیستی فناوریهای تاثیرات
کاهشآلودگیهایمحیطزیست،تولیدگیاهانمقاومبهخشکیوشوری
ودرنهایتکاهشهزینههایتولیدبرایکشاورزانواقتصادیکردنآناز

مهمترینتاثیراتتحقیقاتدرحوزهبیوتکنولوژیاست.

 تولید محصوالت تراریخته موثر در کاهش آلودگی های محیط زیست
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیبـااشـارهبـهنقـشگیاهان
تراریختـهدرکاهـشآلودگیهـایمحیطزیسـتخاطرنشـانکـرد:گیاهان
تراریختـهمقـاومبـهآفات،کاهشمصرفسـمومرابهدنبالخواهدداشـت
وایـنامـرباعـثکاهـشآلودگیهایمحیطزیسـتوکاهشبقایسـموم
درمحصـوالتکشـاورزیخواهـدشـد.محصـوالتتراریخـتهمچنیـن
باعـثکاهـشمعنـیدارهزینههـایتولیـدمنجـربـهارزشافـزودهبـاالو
افزایـشسـودتولیـدبـرایکشـاورزانخواهـدشـد.درحالحاضـرتولید
گیاهانتراریختمقاومبهخشـکیدردسـتورکارپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
قـرارداردوایـنمحصـوالتنقـشبسـیارموثـریدرمدیریتبحـرانآب

داشـت. خواهند
 ورود فناوری های زیستی به حوزه ریزگردها

ویافـزود:همچنیـندرحـوزهتنشهـایمحیطـیوبحرانآبوخشـکی،

همچنیـنقانـونرفـعموانـعتولیـد،بخشـیازقوانیـنمربـوطبـهحمایت
ازشـرکتهایدانشبنیـاناسـتکـهایـنقانـون،اواخـرسـال1393بـه
تصویـبمجلـسرسـیدواخیـرادولت،آییننامـهاجرایـیآنراابالغکرد.
ویگفـت:درایـنقوانیـن،بسـترهایخوبـیبـرایارتبـاطبیـنحوزههای
پژوهشـی،کاربـردی،صنایـعودانشـگاههاایجـادشـده؛بـهطـوریکـه
اختیـاراتمناسـبیبـرایفعالیـتدرشـرکتهایدانشبنیانبهدانشـگاهها،
اعضـایهیـاتعلمیودانشـجویانکارشناسـیارشـدودکتری،دادهشـده

ست. ا
زاهـدیافـزود:درحـالحاضرکشـورمانازجملـهکشـورهایجاماندهدر
حـوزهکسـبوکاراسـتوبایـدتـاسـال1400رتبـهصـادراتکشـوربـا
فنـاوریبـاالازرتبـه8درمنطقـهبهرتبه3برسـدکـهالبتهمیتـوانبهرتبه

بهتـرینیزدسـتیافت.
برگزاری چهارمین جشنواره زیست فناوری ویژه دانش آموزان

علـیزرافشـان،معـاونآمـوزشمتوسـطهوزارتآمـوزشوپـرورشنیـز
درایـنمراسـمگفـت:بـاحمایتمعاونـتعلمـیوفناوری،فضایبسـیار
خوبـیبـرایپژوهـشدانشآمـوزاندرکشـورایجادشـدهاسـتوبیشاز

هفـتسـال،فعالیـتمشـترکدرحوزهزیسـتفنـاوریبامعاونـتعلمی
داریم. فنـاوری

ویبـابیـاناینکـهدرسـالتحصیلـیجدیـد،چهارمیـنجشـنوارهزیسـت
فنـاوریویـژهدانشآموزانرادرکشـورکلیدمیزنیم،اظهارداشـت:سـعی
مـاایـناسـتکـهبـاتوسـعه630پژوهشسـرا،فضـایپژوهشـیبیشـتر
شـود.درهمیـنراسـتامنطقـه10تهـرانبهعنـوانقطبآموزشـیانتخاب
شـدهاسـت.زرافشـانیـادآورشـد:تجاریسـازیایدههـایدانشآمـوزان
بـاحمایـتمعاونـتعلمـیفنـاوریانجامشـدهتـاایـدهدانشآمـوزاندر
چرخـهتجاریسـازیقـراربگیـردکهایـنامر،همـانمطالبهرهبریاسـت.
گفتنـیاسـتچهارمیـننمایشـگاهزیسـتفنـاوریایرانباشـعار»زیسـت
فنـاوری،مسـیرینویـندرراسـتایتولیـدواشـتغالدانشبنیـان«باحضور
بیـشاز260شـرکتدانشبنیـانداخلـیاز27تا29شـهریورماهدرمصلی
امامخمینی)ره(تهرانبرگزارشـدوپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبا
ارائـهدسـتاوردها،فناوریهـاومحصوالتخـوددرحوزهزیسـتفناوری،
نظـرشـرکتهایفعالدراینحـوزه،مسـئوالن،رسـانههاوبازدیدکنندگان

داخلـیوخارجـینمایشـگاهرابهخـودجلبکرد.

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

در قالب خبر به پست الکترونیک: newsletter@abrii.ac.ir ارسال فرمایند.
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توسـعهکشـتگیاهـانهالوفیـتازجملـهسـالیکورنیاازطریـقاصـالح
مولکولـیوانتخـابارقامبومیمناسـببرایشـرایطآبوهواییکشـور،
جایـگاهمهمـیدرکنتـرلریزگردهاوترکیبـاتثانویهمانندنمکسـبزو...
دارد.بـهگفتـهویمناطقـیکـهآبشـوردارنـدوهیچگیاهـیدرآنقابل
کشـتنیسـتمیتـوانازسـالیکورنیااسـتفادهکردکـهبرایشـرایطفعلی

وآینـدهکشـور،بسـیارحایزاهمیتاسـت.
 تولید شیر پروبیوتیک

قائـممقامفنـاوریپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیهمچنینازمعرفی
شـیرپروبیوتیـکباطعمدوغتوسـطپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی
خبـردادوگفـت:ایـنمحصـولپروبیوتیـک،ویژگـیمنحصربهفـردیاز
جملـهکاهـشکلسـترولبـابرخـورداریازباکتریهـایپروبیوتیـکمفید

دارد.
ویافـزود:البتـهمحصـوالتلبنـیمشـابهیدردنیـادرایـنحـوزهوجود
داردامـاگونههـایاسـتفادهشـدهدرایـنمحصـول،بومـیاسـتوطعـم
ایـنمحصـوالتپروبیوتیک،سـازگاربـاذائقهایرانیاسـت.ایـنمحصول
بـهزودیواردبـازارمـیشـودودرحـالمذاکرهبـرایتجاریسـازیآن

. هستیم
آزادیهمچنیـنازتولیدپروبیوتیکسـویههایبومیقـارچتریکودرماخبر
دادوافـزود:ویژگـیموثـرایـنمحصـول،کاهـشمیزانمصـرفکودهای
شـیمیاییوافزایـشتحمـلبهتنشهایخشـکیاسـت.اینقـارچ،باعث
افزایـشحجـمریشـه،افزایشتولیـدودرنتیجـهافزایشکیفیـتمحصول

میشـود.
 کاهش واردات 100 میلیون دالری بذور سبزیجات

ویبـااشـارهبهتولیـدالینهایوالدینیبذورهیبریدیسـبزیجاتتوسـط
محققـانبیوتکنولـوژیکشـاورزیازدانـشفنـیتولیـدگیاهـانهاپلوئیـد
بـرایخیـارخبـردادوتصریحکرد:سـاالنهبهصورترسـمیحدود100
میلیـوندالربـذرسـبزیوصیفیواردکشـورمیشـودایندرحالیاسـت
کـهدانـشفنیتولیـدگیاهـانهاپلوئیدکهفـازاصلیتولیـدالینهای

مـادریبـرایبـذورهیبریداسـت،بـرایتعـدادیازگیاهانماننـدخیاربه
دسـتآمـدهودرحـالتولیـداسـتوآمادگیانتقـالدانشفنـیبهبخش

خصوصـیوجوددارد.
 توسعه صادرات محصوالت باغی با سالم سازی نهال ها

ایـنمحقـقحـوزهبیوتکنولـوژیکشـاورزیازارائـهخدمـاتبـزرگبـه
عرصـهباغبانـیکشـوردرحـوزهتولیـدوصـادراتمحصـوالتازطریـق
سالمسـازیوتکثیـرارقـامگیاهـانباغیخبردادوگفت:سـطحزیرکشـت
گیاهـانباغـی،بالـغبرشـشمیلیـونهکتاراسـتاماسیسـتمفعلیسـنتی
اسـتوازپایههـایآلـودهاسـتفادهمیشـودومحصـولنهایـیحاصـلاز
ایـنپایههـا،کیفیـتوکمیـتالزمرانـدارد.محققـانمـادرپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیبـاعاریسـازیایـنپایههـاازویـروسوتکثیـر
ایـنگیاهـانعـاریازویـروس،آمادگـیانتقـالدانـشفنـیبـهواحدهای
کشـتبافـتراداردکـهخدمـتبزرگـیدرعرصـهتولیـدوصـادرات

محصـوالتباغیاسـت.
آزادیدرزمینـهدانـشفنـیتولیـدبیوکمپوسـتهانیـزخاطرنشـانکـرد:
ازضایعـاتوپسـماندهایشـهری،بیوکمپوسـتهاییتولیـدمیشـودکـه

دانـشفنـیآننیـزدرحـالانتقـالبـهبخـشخصوصیاسـت.
 تولید کودهای زیستی با فناوری نانو

ویبـااشـارهبـهاینکـهدرحـوزهنانـو،موضـوعجدیـد،تولیـدکودهـای
زیسـتیآهسـتهرهـشبـااسـتفادهازفنـاورینانـواسـت،اظهـارداشـت:
مصـرفکودهـایاورهونیتروژنـهتوسـطکشـاورزان،افزایـشآلودگـی
محیـطزیسـتوهزینـهبـاالرادرپـیداردامـابـاکودهـایآهسـتهرهش
میتـوانبـایـکبارکودپاشـیدرمـدتطوالنـیمخصوصابـرایدرختان
میـوه،بـدوننیازبهکودپاشـیمجـدد،نیازهـایگیاهیراتامینکـردتاهم
هزینههـاکاهـشیابـدوهـمازآلودگـیمحیـطزیسـتجلوگیـریشـود.

آمادگیانتقالفناوریبهبیشاز50واحدکشتبافتیکشور
عضـوهیـاتعلمیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیهمچنینبااشـاره
بـهتاثیـرسـاختبیوراکتورهـادرحـوزهکشـتبافـتتاکیـدکـرد:ایـن
دسـتگاههادرمحیـطمایـعانجـاممیشـودوبـااسـتفادهازایندسـتگاهها،
سـرعتتکثیـرچندیـنبرابـرروشهایمرسـومافزایـشمییابد.بـاتوجه
بـهاینکـهایـندسـتگاه،آگار)عصـارهخشـکجلبکهـایقرمـزازنـوع
GELIDIUM(نیـازنـداردوآگاریکـیازموادپرهزینهاسـت،بااسـتفادهاز

ایـنتکنولـوژیمیتـوانقیمـتتولیـدمحصوالتکشـتبافـتراکاهش
داد.

آزادیافـزود:مـادرحـالحاضربیشاز50واحدکشـتبافتیدرکشـور
داریمکهمیتوانندازاینفناوریاسـتفادهکنندوپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزی،آمادگـیانتقـالفنـاوریازحـوزهسـاختدسـتگاهتـاتولیدرا
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محققـانایرانـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،موفـقبـهتولیـد
شـیرتخمیـریپروبیوتیـکبـااسـتفادهازاسـتارترهایبومیشـدندکهاین
محصولدرچهارمیننمایشـگاهزیسـتفناوریتوسـطمحققانپژوهشکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیدرمعـرضدیـدمحققـانوشـرکتهایدانـش
بنیـانقـرارگرفـت.درهمیـنرابطه،وزیـرتعـاون،کارورفـاهاجتماعیو
نماینـدهتهـراندرمجلسشـورایاسـالمی،درایننمایشـگاه،محصوالت
خوراکیشـاملشـیرتخمیریپروبیوتیکوگیاهسـالیکورنیا،ازمحصوالت

پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیراتسـتکردند.

بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،علـی
ربیعـی،وزیـرتعـاون،کارورفـاهاجتماعیومحمودصادقـی،نمایندهمردم
تهـراندرمجلـسشـورایاسـالمیوعضـوفراکسـیونامیـد،درجریـان
بازدیـدازغرفهپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیدرنمایشـگاهزیسـت
فناوری،شـیرتخمیریپروبیوتیکتولیدشـدهکهبااسـتفادهازاسـتارترهای
بومیتوسـطمحققانایرانیتولیدشـدهوگیاهسـالیکورنیاکهبرایچاشـنی
غـذا،سـاالدو...کاربـردداردوازجملهدسـتاوردهایبومـیمحققانایرانی

درپژوهشـکدهمحسـوبمیشـود،بـهصـورتخوراکیتسـتکردند.
ربیعـیهنـگامتسـتکردنسـالیکورنیاخطاببهخوشخلقسـیما،رئیس
پژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبهمزاحگفت:ماهمشـیرپروبیوتیک
وسـالیکورنیامیخوریـموهـممیبریـم!عـالوهبـرربیعـی،وزیـرتعـاون
ورفـاهاجتماعـیوصادقـی،نماینـدهتهـراندرمجلـسشـورایاسـالمی،
بسـیاریازبازدیدکننـدگانغرفـهپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،با
تولیدمحصوالتخوراکیبومیناشـیازفناوریهایزیسـتیآشـناشـدند.
50 کاهش پروبیوتیک، تخمیری شیر ویژگیهای جمله از است گفتنی
درصدیمیزانکلسترولشیرتخمیریپروبیوتیکنسبتبهشیرکامل،کم

است، رایج تخمیری نوشیدنیهای از کمتر درصد 80 که آن بودن نمک
برخورداریازباکتریهایپروبیوتیکباقابلیتکاهشکلسترولوتولیدکننده
باکتریوسیناست.همچنینتنظیمکلسترولخون،جلوگیریازعفونتهای
سیستمگوارشوتقویتسیستمایمنیبدن،بخشیازفوایداستفادهازاین
محصولاست.شیرتخمیریپروبیوتیکبرایافرادحساسبهالکتوزشیر،
قابل بسیار باال فشارخون با افراد و بودن نمک دلیلکم به قلبی بیماران
استفادهاست.شیرکاملگاو،گونههایمختلفالکتوباسیلپروبیوتیکبومی،
عصارهگیاهاندارویی،نمکتصفیهشده2درصد)که80درصدکمتراز
نوشیدنیهایتخمیریرایجاست(ترکیباتاینمحصولراتشکیلمیدهد.
همچنیـنگیـاهسـالیکورنیازیـرمجموعهطرحجامـعکشـاورزیهالوفیت
مبناسـتکـهکاربـردمصرفبـهصورتتازهخـورییافرآوریشـدهدارد
وبـهعنـوانچاشـنیغـذاهمـراهبـاسـاالدوکنسـروقابلاسـتفادهاسـت.
ایـنگیـاه،دارایمـوادمعدنـیازجملهمنیزیم،پتاسـیم،مس،آهـن،منگنز
ورویاسـتوغذایـیفراسـودمندبـهشـمارمیآیـد.تولیـدروغـنبـا
کیفیـتمطلـوبخوراکـیبهدلیـلبرخـورداریاز78درصداسـیدچرب
غیراشـباع،مصـرفآرایشـی،بهداشـتیودارویـیبهدلیلداشـتنخاصیت
ضدباکتریایـی،قارچـیوسـرطانیواسـتفادهازآندربیابانزدایـیتنهـا

بخشـیازکاربردهـایسـالیکورنیامحسـوبمیشـود.
الزمبهذکراسـتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیباارائهمحصوالت
نمایشـگاه فناوریهـایزیسـتی،درچهارمیـن از ناشـی ودسـتاوردهای
زیسـتفنـاوریایـران،کـهطـیروزهـای27تـا29شـهریورماهسـال
جاریدرسـالنشبسـتانمصلـیتهرانبرگزارشـد،پذیـرایمتخصصانو

شـرکتهایفعـالدرحـوزهبیوتکنولـوژیبـود.

         در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری رخ داد:

نماینده مجلس و  وزیر  از سوی  ایرانی  توسط محققان  تولیدشده  پروبیوتیک  شیر  و  سالیکورنیا  گیاه  تست 
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دکتر خوش خلق سیما، مشاور فن آوری و بیوتکنولوژی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

بیوتکنولوژیکشاورزی، پژوهشکده رئیس نیراعظمخوشخلقسیما، دکتر
ازسویدکترعیسیکالنتری،رئیسسازمانحفاظتمحیط طیحکمی،
زیستبهعنوانمشاورفنآوریوبیوتکنولوژیاینسازمانمنصوبشد.

خوشخلقسیما،دانشیارورئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دارای
دکترایفیزیولوژیگیاهیازدانشگاههیروشیمایژاپندرسال77وصاحب
بیشاز120مقالهعلمیدرنشریاتمعتبرداخلی،بینالمللیوسمینارهای
داخلیوخارجیاست.ازسوابقویمیتوانبهعضوهیاتعلمیبخش
فیزیولوژیمولکولیپژوهشکدهبیوتکنولویکشاورزیازسال1378تاکنون،
معاونوقائممقامپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی)1379تا1384(،قائم
مشاور ،)1394 مهرماه تا 1392( کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده مقام

معاونوزیرورئیسدبیرخانههایهیئتهایممیزهوامنایسازمانتحقیقات،
آموزشوترویجکشاورزی)1392تامهرماه1394(،سرپرستپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزی)ازمهرماه1394تاآذرماه1394(ورئیسپژوهشکده

بیوتکنولوژیکشاورزی،ازآذرماه1394تاکنوناشارهکرد.
ویهمچنیـنعضویـتدرشـورایسیاسـتگذاریامـورزنـانوخانـواده
وزارتعلـوم،عضویـتدرشـورایعلمیجایزهزناندرعلمومسـئولیت

کمیتـهکشـاورزیوصنایـعغذاییرانیـزدرکارنامهخـوددارد.
تقدیــرازطــرفمعــاونرئیسجمهــورورئیــسســازمانبرنامــهوبودجــه
ــاورزی ــوژیکش ــدپژوهشــکدهبیوتکنول ــاختمانجدی ــداثس ــرایاح ب
ــور ــویرئیسجمه ــرازس ــال1395،تقدی ــوردرس ــمالکش ــهش منطق
بــرایراهانــدازیپژوهشــکدهبیوتکنولــوژیمنطقــهشــمالغــربوغــرب
کشــوردرســال1383،تقدیــرازرئیــسمجلــسشــورایاســالمیبــرای
ــال ــاورزیدرس ــوژیکش ــدازیپژوهشــکدهبیوتکنول ــارکتدرراهان مش
1381،تقدیــرازمهنــدسحجتــی،وزیــرجهادکشــاورزیبــرایمشــارکت
درراهانــدازیپژوهشــکدهبیوتکنولــوژیکشــاورزیمنطقــهمرکــزی
کشــوردرســال1381وتقدیــرازمعــاونپژوهشــیوزیــردرســال1382،
ــکده ــسپژوهش ــطرئی ــدهتوس ــزکسبش ــتاوردهاوجوای ــهدس ازجمل

ــمارمیرود. ــاورزیبهش ــوژیکش بیوتکنول
گفتنـیاسـتعیسـیکالنتـری،معاونرئیـسجمهـوریورئیسسـازمان
حفاظـتمحیطزیسـتهمچنیـندرحکمدیگری،کیومـرثکالنتریرابه

سـمتمدیـرکلحفاظـتمحیطزیسـتاسـتانتهرانمنصـوبکرد.

  لزوم توجه محققان ایرانی به تولید و ترویج نمک سبز در جامعه

رئیـسسـازمانتحقیقـات،آمـوزشوترویجکشـاورزیاظهارداشـت:
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبایدتولیدنمکسـبزرادرجامعه
ترویـجنمایـد.بـهایـنمنظـورورودشـرکتهایدانـشبنیـانبـرای

تجاریسـازیایـنمحصـول،ضروریاسـت.
دکتـراسـکندرزنددرحاشـیهچهارمیننمایشـگاهزیسـتفنـاوریطی
بازدیـدازغرفـهپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیگفـت:جامعهبه
نمـکسـبزنیـازداردوبـاتوجـهبـهتقاضایفـراوانشـرکتهایفعال
درحـوزهزیسـتفنـاوریبـهایـنمحصـول،تجاریسـازیآندربازار
محصـوالتوفناوریهـایمرتبـطبـابیوتکنولوژیبسـیارمهماسـت.

معـاونوزیـرجهادکشـاورزیافـزود:محصـوالتپروبیوتیـکگیاهـی

بومیکهتوسـطمحققانبیوتکنولوژیکشـاورزیکشـورعرضهمیشود
ودرزمینـهتامیـنامنیـتوسـالمتغذایـیجامعـهونیـزمصـارف
خوراکـیودارویـیموثراسـت،بایداطالعرسـانیشـودوشـرکتهای
دانشبنیـانمیتواننـدبـاتجاریسـازیایـنفناوریهـایزیسـتی،هـم
ازنظـراشـتغالوهـمازنظـرعرضـهآنبـهبـازاردرکاربـردیکـردن

محصـوالتزیسـتفنـاوریسـهمبسـزاییایفـانمایند.
زندهمچنیندرحاشـیهایننمایشـگاهازمزرعهبرنـجتراریختهوماکت
سـیبزمینیغیرتراریختهوتراریختهوسـایردسـتاوردهایپژوهشـکده

بیوتکنولوژیکشـاورزیدرحوزهکشـتبافـتو...بازدیدکرد.
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مراسم تکریم و معرفی روسای سابق و جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور برگزار شد

مراسـمتکریـموتودیـعدکترافـرازرئیسسـابقپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
شـمالکشورومعرفیدکترمومنی،
سرپرسـتجدیـدپژوهشـکده،31
تیرماه96دررشـتبرگزارشـد.

عمومی روابط گزارش به 
افراز اهلل فضل دکتر پژوهشکده،
افتخار به شدن نایل آستانه در که
مراسم طی است، بازنشستگی
پژوهشکده ریاست رسمی،
شمال کشاورزی بیوتکنولوژی
علومجانوری( )پژوهشکده کشور
رابهدکترعلیمومنیواگذارکرد.

ازمسووالنمحلی،معاونسازمانجهادکشاورزی اینمراسم،جمعی در
استانگیالن،نمایندهولیفقیهدرسازمان،رییسمرکزآموزشوتحقیقات
رئیس گیالن، دانشگاه فناوری و پژوهش معاون گیالن، استان کشاورزی
پژوهشکدهچایورئیسموسسهتحقیقاتبینالمللیتاسماهیانخزر،رئیس
وجمعیازمعاونان،مدیرانواعضایهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژی

کشاورزیحضورداشتند.
بیوتکنولوژیکشاورزی نیراعظمخوشخلقسیما،رئیسپژوهشکده دکتر
درمراسمتودیعومعارفهروسایسابقوجدیدپژوهشکدهبیوتکنولوژی
بیش افرازطی دکتر ازتالشهای تقدیر با منطقهشمالکشور کشاورزی
جدید ساختمان تجهیز و افتتاح به که مسوولیت این تصدی سال سه از
پژوهشکده،توسعهزیرساختهایتحقیقاتیونیرویانسانیوجهتدهی
فناوریدر پژوهشکدهدرراستایماموریتمحولهیعنیتحقیقاتزیست
استراتژیک بهتحقیقاتگیاهیدرحوزهمحصول حوزهجانوریوتوجه
برایمسووالنکشور بود بهتر اظهارداشت: نیازهایمنطقهمنجرشده، و
شناسنامههایمدیریتیتهیهمیشدکهعملکردآنهااززمانمعارفهتاتودیع
درآنثبتمیشدتابهتربتواناثربخشیوکاراییمدیرانراارزیابیکرد.
متاسفانهچنینامکانینیستولیقضاوتدرموردعملکرددکترافرازچندان
دشوارنیست.یادمهستسال93وقتیبعدازدهسالبهمحلپژوهشکده
آمدهبودمازمشاهدهوضعیتپژوهشکدهحقیقتاجاخوردم.گویاطی10
سالگذشتهباهمهتالشهاوپیگیریهانهتنهاوضعیتبهبودنیافتهبودبلکه

روندیروبهعقبطیکردهبود.
ویافزود:دکترافرازدرشرایطیکهآخرینسالهایخدمتخودرامیگذراند
بیوقفهبرایرفعمشکالتوآمادهسازیفضایفیزیکیوزیرساختهای
پژوهشکدهتالشکردتاامروزحداقلمکانیمناسببرایانجامتحقیقات

سه طی وی باشد. مهیا کشور شمال منطقه در جانوری فناوری زیست
پژوهشکده، در فعالیت نیم و سال
و مشکالت رفع برای دلسوزانه
پژوهشکده، اعضای تک مسائلتک
طرحهای تصویب و امکانات تامین
ارتباطات گسترش و پژوهشی
کرد دوندگی پژوهشکده بینالمللی
وبرخالفمدیرانیکهبایکمقاله
با و میگذراند ای پژوهشکده به پا
یکرزومهپرخارجمیشوندبدون
برایخدمت گونهچشمداشتی هیچ

بهاستانوکشورتالشکرد.
خوشخلقسیمادرادامهباابرازخرسندیازواگذاریمسوولیتپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزیشمالکشوربهدکترمومنیبهعنوانمحققیجوان،
پرشوروپیگیرکهسالهادرزمینهمحصولاستراتژیکبرنجکارکردهاست
ابرازامیدواریکردکهویباتداوماقداماتدکترافرازدرزمینهتامیننیروی
انسانیمتخصصواجرایپروژههایکاربردیدرراستایتبدیلعلمبه

ثروتوتکمیلچرخهفناوریگامبردارد.
رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیخاطرنشـانکـرد:بـاتوجـه
بـهماموریـتاصلـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیشـمالکهفعالیـتدرزمینه
زیسـتفناوریجانوریودرکنارآنمسـائلاسـتراتژیککشـاورزیاستان
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اسـت،پژوهشـکدهبایـدازواردشـدنبـهحوزههـایدیگـرکـهدرحیطـه
مسـوولیتپژوهشـکدهنیسـت،خودداریکنـدوهمچنینتعامـلخودرابا
دانشـگاههایاسـتانخصوصادانشـگاهگیالنوموسسـاتپژوهشیمستقر
درمنطقـهافزایـشدهد.انتظاربعـدی،صادراتدانشبهکشـورهایمنطقه

وگسـترشهمکاریهـاوتعامـالتبینالمللیاسـت.
خوشخلقسیمادرپایانخطاببهاعضایهیاتعلمیومحققانپژوهشکده
گفت:انتظاریکهازهمهمامیرودایناستکهطیدورانخدمتخود
کارهایاثربخشیبکنیمکهدرنهایتبهنفعکشورومردمباشد.اگرمحققی
بهکارهایپژوهشیصرفومقاله،عالقهمنداستبایددرمرزهایدانش
روزفعالیتکردهومقاالتسطحباالداشتهباشد،محققیهمکهبهفناوری
و فناوری به منجر پژوهشهای باید است کاربردیعالقهمند تحقیقات و
تولیدداشتهباشدکهزمینهسازشرکتهایدانشبنیانوایجاداشتغالاست
وپژوهشگریکهمیخواهدکارترویجیکندبایدبهنحویعملکندکه
کشاورزانازدستاوردفعالیتاوبهرهمندشوندوفعالیتاو،اقتصادوزندگی

کشاورزانرابهبودبخشد.
دکتـرفضـلاهللافـرازکـهمتولـددهممهرمـاه1332شهرسـتانآملاسـت،

دورهکارشناسـیرادررشـتهدامپـروریدانشـگاهارومیهگذرانـدهومدرک
کارشناسـیارشـدخودرادررشـتهژنتیکواصالحنژاددامدرسـال1990
ازدانشـگاههیروشـیماژاپـناخـذکـردهاسـت.ویدارایمـدرکدکتـری
دررشـتهژنتیـکواصـالحنـژاددامبـاتخصـصImmungeneticsوپسـا

دکتـریبـاعنـوانفیلوژنتیکازدانشـگاههیروشـیماژاپناسـت.
دکتـرعلـیمومنـیرئیـسجدیـدپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی
منطقـهشـمالکشـورنیـزتحصیالتکارشناسـیوکارشناسـیارشـدخود
رادررشـتهاصـالحنباتـاتواصـالحملکولـیدردانشـگاهتهـران،دوره
دکتریژنتیکمولکولیومهندسـیژنتیکرادردانشـگاهتهرانوموسسـه
در را مولکولـی ژنتیـک پسـادکتری دوره و برنـج تحقیقـات بینالمللـی
موسسـهآگروبیولـوژیژاپـنگذرانـدهومعاونـتموسسـهتحقیقـاتبرنج

کشـوررادرکارنامـهاجرایـیخـوددارد.

فرم اشتراک خبرنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

ایـن	فـرم بـا	 بیوتکنولـوژی	کشـاورزی،	مشـخصات	خـود	را	مطابـق	 خواهشـمند	اسـت	درصـورت	تمایـل	بـه	دریافـت	خبرنامـه	پژوهشـکده	

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.
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موفقیت محققان پژوهشکده در تولید بذرهای الین هیبرید

درشـرایطیکـهبیـشاز98درصـدبذرمورداسـتفادهدرکشـتسـبزیو
صیفیجـاتدرکشـوروارداتـیاسـت،محققـانپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیپـسازسـالهاتحقیـق،بـهپروتـکلفنـاوریتولیـدبذرهـای
هیبریـدیدسـتیافتهانـد.درصورتتوسـعهاینفناوریدرکشـورضمن
بینیـازیازوارداتچنـددهمیلیـوندالریبـذرمیتوانبذرهاییمتناسـب

بـاشـرایطآبوهوایـیایـرانومصـرفآببهینـهتولیدکرد.
سلول و بافت کشت بخش رئیس شریعتپناهی، عنایتی مهران دکتر 
پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدرگفتوگوباروابطعمومیپژوهشکده
بابیاناینمطلباظهارداشت:باتوجهبهمشکالتوپیچیدگیهایفنیو
سودآوریفوقالعادهباالیتولیدبذرهیبرید،دانشتولیدبذورهیبریددر
انحصارشرکتهایخارجیاستولذادرتامینبذرموردنیازهیبریدارقام
کشاورزیبهویژهسبزیجاتکامالوابستههستیم.درحالحاضر98درصد
بذورسبزیوصیفیجاتکشور،وارداتیاستکهساالنهطبقآماررسمی
حدود90میلیوندالروبراساسآمارغیررسمیبالغبر200میلیوندالر
صرفوارداتآنهامیشود.عالوهبرارزبری،بذرهایوارداتیبرایشرایط

آبوهواییایراناصالحنشدهاندومصرفآبآنهاباالست.
ویخاطرنشـانکـرد:بـرایتولیـدبـذورهیبریـدبایـدبـهفنـاوریتولیـد
الینهـایمـادریبـذوردسـتپیـداکنیمکـهشـرکتهایبـزرگخارجی
بـههیـچوجـهچنیـنتکنولـوژیایرادراختیـارمـانمیگذارنـد.البتهراه
میانبـریهـمبرایرسـیدنبهالینهایمادریهسـتکـهاصالحمعکوس
ازطریـقتولیـدگیاهـاندابلهاپلوئیداسـت.محققانبخشکشـتبافتو
سـلولپژوهشـکدهباهـدفتأمینبـذرهیبریدموردنیازکشـورباتحقیقات
گسـتردهبـهپروتـکلتولیدگیاهـاندبلهاپلوئیـدوتولیدالینهـایمادری

موردنیـازتولیـدبـذورهیبریدیدسـتیافتهاند.
شـریعتپناهیدرتوضیـحایـنتکنیـکگفـت:گیاهـانهاپلوئیـدگیاهانی
هسـتندکـهتعـدادکروموزومهـایاصلیآنهابـهنصفکاهشیافتهاسـت.
گیاهانهاپلوئیدگیاهانیمسـتقلبودهومنشـأاسـپوروفیتیدارندوآللهای
نهفتـهبـهدلیـلعـدموجـودآلـلغالـببـروزخواهنـدکـرد.بهنـژادیاز
طریـقگیاهـانهاپلوئیـدفصلـیجدیـددربرنامههـایاصالحـیاسـتکه
بـهدلیـلتولیـدالینهـایکامـالخالـصازنسـلF1یـکتالقـیخـاص
طـییـکمدتبسـیارکوتـاهبرروشهایسـنتیکامـالبرتـریدارد.این
کاربـاتولیـدگیـاههاپلوئیـدوبدسـتآوردنالینهـایکامـالخالصدبل
هاپلوئیـدازطریـقدوبرابـرکـردنتعدادکروموزومهایآنهامیسـراسـت.
ویخاطرنشانکرد:درگیاهاندگرگشن)گونههاییکهدانهگردهیکگیاهروی
کاللهگیاهاندیگرازهمانگونهانتقالمییابد(مثلذرت،خیار،سبزیجات،
کلزاعمدهدرآمدشرکتهایبهنژادیواصالحنباتاتازبذرهایF1استکه

یکبارمصرفهستند؛یعنیبذرهاییکهازکشتبذرهیبریدآنهابهدست
میآیدبههیچوجهصفاتبرترنسلF1رانداردوکشاورزناگریزازخرید
مجددآنهاازشرکتتولیدکنندهاست.درپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی
بهطورخاصرویگیاهکلزاوسبزیجاتکارکردهایمکهتاکنونتوانایی
تولیدبذرآنهادرکشوروجودنداشتهواستفادهازروشهایکالسیکتولید

الینهایاینبرد)خاصژنتیکی(بسیاردشواروزمانبراست.
شـریعتپناهیتصریـحکـرد:بـرایتولیدهاپلوئیـدازاینگیاهـانازروش
کشـتمیکروسـپور)آندوژنـز(اسـتفادهکردهایـمکـهیکـیازکاراتریـنو
معمولتریـنروشهـایایجادهاپلوئیداسـت.بدینترتیبکهمیکروسـپور
)دانـهگـردهدرمرحلهابتدائـینمو(رادرمحیطدرونشیشـهقرارمیدهیم
وازطریقاسـترسدمایی،غذایی،شـیمیاییو...مسـیرنموآنراازتولید
دانـهگـردهبـهجنینزایـیوایجـادگیاهچـههاپلوئیـدودرادامهگیـاهدبل
هاپلوئیـدتغییـرمیدهیـم.بـاایـنروشمهندسـیاصالحـیمعکـوسدر
گیـاهکلـزاازبـذرهیبریـدبـهالینهـایاینبـردرسـیدهایمکهباتالقـیآنها

میتـوانانـواعبذرهـایF1بـاخصوصیـاتمطلـوبراتولیدکرد.
دانشـیارپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیخاطرنشـانکـرد:درگیـاه
خیـارازروشدیگـریبـرایتولیدهاپلوئیداسـتفادهمیکنیـمبدینصورت
کـهدانههـایگـردهرابـاقـراردادندرمعـرضپرتوهـایگامادرسـازمان
انـرژیاتمـیعقیمکـردهوآنهارابرایگردهافشـانیگیاهانهدفاسـتفاده
میکنیـم.حاصـلایـنفرآینـدجنیـنهاپلوئیـدخیـاراسـتکهفاقـدژنوم
گیـاهپـدریاسـت.درادامهجنیـنرااصطالحًانجاتمیدهیـموباآنگیاه

هاپلوئیـدتولیـدمیکنیـمکـهدرتولیدالینقابلاسـتفادهاسـت.
ویتصریـحکـرد:بـاتحقیقـاتانجامشـدهامـکانتولیـدالینهـایاینبرد
ودبـلهاپلوئیـدکلـزاوصیفیجـاتازجملـهگیـاهفلفـلدلمـهایراهم

داریـمکـهآمـادهواگذاریبـهبخشخصوصیاسـتتـاهیبریدهای
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دستیابی ایران به فناوری تولید بتاکاروتن از ریزجلبک در بیوراکتور

محققـانپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبـهفنـاوریبهینـهتولید
بتاکاروتـنازریزجلبـکدونالیـالسـالینادربیوراکتـوردسـتیافتنـد.

دکتـرمحمدامینحجازی،رئیسپژوهشـکدهبیوتکنولوژیصنایعغذایی
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدرگفتوگـوبـاروابـطعمومـی
پژوهشـکدهاظهـارداشـت:بتاکاروتـنازجملـهترکیبـاتپرکاربـرددر
صنایـعغذایـی،دارویـیوآرایشـیبهداشـتیاسـتکـهبـهدوصورت
طبیعـیوسـنتتیکوجـوددارد.جلبکتکسـلولیدونالیـالازمهمترین

منابـعطبیعـیبتاکاروتـنبـادرصـدتجمعـی10تا15درصداسـت.
قابلیـتکشـتریزجلبـکدونالیـالدرآبهـایشـورومحیـط وی
کشـتسـادهشـاملامـالحمعدنـیوگازآالینـدهدیاکسـیدکربنرااز
مزیتهـایاسـتحصالبتاکاروتـنازاینمنبـععنوانوخاطرنشـانکرد:
سـاالنهبالـغبـر40تـنبتاکاروتـنازخـارجواردمیشـودکـهمحققان
پژوهشـکدهبـاهـدفرفـعنیازکشـوربـهایـنمـادهپرکاربـردوبهبود
فناوریهـایموجـود،طـرحاسـتحصالبتاکاروتـنازسـویههایبومـی

ریزجلبـکدونالیـالرادردسـتورکارقـراردادنـد.
ویافـزود:بـابررسـیسـویههایبومـیبـهسـویهایرسـیدهایمکـه
تـا13.5درصـدبتاکاروتـنداردودربعـدارتقـایبازدهـیتولیـدهـم
متدولـوژیایراابـداعکردیـمکـهمیـزانتولیددرواحدسـطحیاحجم
رادرمقایسـهبـاروشهـایمعمـولبهنحوچشـمگیریانجـاممیدهد.
حجازیتصریحکرد:بحثبعدی،انتقالازفازآزمایشگاهیبهصنعتی
هزینههای تا است اقتصادی کشتی محیط طراحی مستلزم که است
تولیدرابهحداقلبرساند.دراینراستادرفازپایلوتاقدامبهساخت

فتوبیوراکتوریکردیمکهدرتالشیمبابهینهکردنآنبهراندمانیدرحد
فازآزمایشگاهیبرسیمکهبسیاربهاینهدفنزدیکشدهایم.

پایـان در بیوتکنولـوژیکشـاورزی پژوهشـکده هیـاتعلمـی عضـو
خاطرنشـانکـرد:بـرایتولیـدبتاکاروتـنازریزجلبـکدردنیـاعمدتـا
ازسیسـتمهایبـازاسـتفادهمیشـودکـهنسـبتاارزانتـرهسـتندولـی
راندمـاننسـبتاپایینـیداشـتهوآالیندههایـیدرکنـارمحصـولایجـاد
میشـود.هـدفمـادرایـنتحقیقـاتاینبـودهکهبـابهبودفنـاوریبه
محصولـیبرسـیمکـهگریـدومطلوبیـتالزمبـرایاسـتفادهدرصنایع
دارویـیراداشـتهباشـدلـذاسـراغسیسـتمبسـته)بیوراکتـور(رفتیمکه
هزینـهنسـبتاباالتـرینسـبتبـهسیسـتمهایبـازداردامـابـازدهباالتر
وآلودگـیحداقلـیآن،هزینههـایبیشـترایـنروشراجبـرانمیکند.

مناسـبمناطـقمختلفکشـوررامعرفـیکنند.
رئیـسبخشکشـتبافـتوسـلولپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی
افـزود:اخیـراسیسـتمجدیـدیبـرایتولیـدهدفمنـدالینهـاازطریـق
مهندسـیژنتیـکابداعشـدهکهفرآیندمهندسـیمعکوسرابـاتعدادکمی
الیـندبـلهاپلوئیـدمیسـرمیکنـدکـهبـاتوسـعهآنهـادرصددیـمفرآیند

بهنـژادیرادرمـدتزمانـیکوتاهتـرانجـامدهیـم.
دانشیارپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدرادامهدرپاسخبهاینسوالکه
باتوجهبهاهمیتتوسعهسبزیوصیفیجاتدرتأمیننیازهایغذاییآیا
امکانانتقالدانشفنیبهنژادیاینمحصوالتازطریقسازمانفائووجود
داردیانه،گفت:تولیدبذورهیبریدسبزیوصیفیجاتباتوجهبهسود
آوریباالیآنبرخالفغالتکهاغلبباپشتوانهدولتیتولیدمیشوند
دراختیاربخشخصوصیاستوامکانانتقالدانشمربوطهازطریقفائو

وسازمانهایبینالمللیدیگروجودندارد.البتهتالشداریمبعدازتوسعه
فناوریتولیدبذورهیبریددرکشورباشرکتهایخارجیمشترکشدهو

بازارمنطقهرادراختیاربگیریم.
ویخاطرنشـانکـرد:آزمایشـگاهکشـتبافـتپژوهشـکدهبیوتکنولـوژی
کشـاورزیجـزو15،10آزمایشـگاهپیشـرودنیـادرزمینـههاپلوئیـدیو
فرآینـدتولیـدبذرهـایهیبریـدبـهروشاصـالحمعکـوساسـتویکـی
ازسـازمانهایبـزرگبینالمللـیبـااختصـاصبودجـهتحقیقاتـی،تهیـه
پژوهشـکده بـه را وسـورگوم برنـج هاپلوئیـد گیاهـان تولیـد پروتـکل
سـفارشدادهتـادرادامـهبـهکشـورهایآفریقایـیوآسـیاییمنتقلشـود.
مراکـزتحقیقـاتکشـاورزیخارجـیازجملهیکـیازدانشـگاههایآلمان
وهمچنیـنیکـیازدانشـگاههایچیـنهـمدرزمینـهتوسـعهسیسـتمهای

هاپلوئیـددرحـوزهتحقیقـاتازایـنبخـشدعـوتکردهانـد.
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استخراج رنگدانه طبیعی با خواص غذایی دارویی از ریزجلبک های بومی

ــهاســتحصال ــوژیکشــاورزیموفــقب محققــانپژوهشــکدهبیوتکنول

رنگیــزهفیکوســیانینازســویهبومــیریزجلبــکاســپیرولیناشــدندکــه
ــای ــدمکمله ــیوتولی ــعغذای ــیدرصنای ــهطبیع ــوانرنگدان ــهعن ب

دارویــیکاربــرددارد.
دکتــرمریــمشــهبازی،عضــوهیــاتعلمــیپژوهشــکدهبیوتکنولــوژی
کشــاورزیومجــریطــرحدرگفتوگــوباروابــطعمومیپژوهشــکده
ــیفیکوســیانینکــهازجلبکهــایســبزآبی ــزهآب اظهــارداشــت:رنگی
بــهویــژهاســپیرولینااســتحصالشــدهودرصنایــعغذایــیدارای
خــواصفلورســنتوآنتــیاکســیدانیاســت،ازســال2013بــهطــور
گســتردهدرکشــورهایمختلــفبــهعنــوانرنــگآبــیطبیعــیمــورد
اســتفادهقــرارگرفتــهاســت.بهبــودتولیــد،اســتخراجوخالــصســازی
فیکوســیانینمیتوانــددامنــهکاربــردآنرادرحوزههــایمختلــف

افزایــشدهــد.
ویخاطرنشــانکــرد:تولیــدموفــقبیومــسجلبــکبــافیکوســیانینباال
ــهعوامــلمتعــددیازجملــهشــرایطرشــدجلبــک،قابلیــتتجمــع ب
ــتگی ــتیبس ــندس ــدپایی ــیفرآین ــدوکارآی ــوژیتولی ــزه،تکنول رنگی
داردکــهطــیتحقیقاتــیکــهدرایــنخصــوصدرپژوهشــکدهداشــتیم،
روشهــایمختلــفاســتخراجماننــدشــوکاســمزی،انجمــاد،اســتفاده
ــازی، ــفخالصس ــلمختل ــنمراح ــیمیاییوهمچنی ــاتش ازترکیب
مــوردبررســیومقایســهقــرارگرفــتوپــسازمراحــلجداســازیو
خالصســازیوتغلیــظ،رنگریــزهفیکوســیانینبــابهتریــنوایمنتریــن
روشازنظــرســالمتمحصــولدرســطحقابــلرقابــتبــانمونههــای

وارداتــیدرمصــارفغذایــیتولیــدشــد.
رنگدانــهفیکوســیانیندرحوزههــایمختلــفصنایــعغذایــیو

ــاخــواص آرایشیبهداشــتیبــهعنــوانرنــگآبــیطبیعــیخوراکــیب
آنتــیاکســیدانیودرصنایــعپزشــکیودارویــیبــهعنــواندارویضــد

ــرددارد. ــزمارکــرفلورســنتکارب التهــابوضــدســرطانیونی
شــهبازیتصریــحکــرد:رنــگطبیعــیفیکوســیانینعــالوهبــرخــواص
ــارنگهــایشــیمیاییوســنتزیکامــال ــاارزشدرمقایســهب زیســتیب
بــیخطــراســت.بــابررســیطــرحتوجیهــیاقتصــادی،تولیــدرنــگبا
روشپیشــنهادیدرایــندانــشفنــی،حداقــل30درصــدقیمــتتمــام
شــدهمحصــولرانســبتبــهفیکوســیانینوارداتــیکاهــشخواهــدداد.
همچنیــنســرعتایــنروشدرمقایســهبــاروشهــایســنتیمعمــول

ماننــدترســیبپروتئیــنبــاآمونیــومســولفاتســهبرابــراســت.
ــوژیکشــاورزی ــاتعلمــیپژوهشــکدهبیوتکنول ــهعضــوهی ــهگفت ب
یکــیدیگــرازمزایــایایــنپروتــکل،اســتفادهازترکیبــاتغیرســمی
درمحــدودهقابــلتوصیــهاســتکــهایــنترکیبــاتدرتثبیــترنــگو

حفــظپایــداریآننیــزموثــرهســتند.
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دستیابی محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به فناوری تولید بیوکمپوست غنی

اسـتادبخـشتحقیقـاتبیوتکنولـوژیمیکروبیپژوهشـکدهاظهارداشـت:
یکـیازمعضـالتفعلیجامعهبشـریازجملـهدرایران،تولیـدانبوهیاز
زبالههاوپسـماندهایشـهریوکشـاورزیاسـت.هرایرانیروزانهحدود
800گـرمزبالـهتولیـدمیکنـدکهباتوجـهبهجمعیـت75میلیونـیایران،

روزانـهشـشهـزارتـنوسـاالنه20میلیون
ایـن میشـود. تولیـد درکشـور زبالـه تـن
زبالههـایجامـدعمدتـادراطـرافشـهرها

دفـنمیشـوند.
گفتوگو در صالحیجوزانی غالمرضا دکتر
خاطرنشان پژوهشکده، عمومی روابط با
کرد:ازطرفدیگرساالنهمیلیونهاتنانواع
پسماندهایکشاورزیودامپروریازقبیلکاه
و درختان، سرشاخههای باگاس، و کلش و

پسماندهایدامینیزدرکشورتولیدمیشوندکهقسمتاعظماینپسماندها
بهطورمعمولبالاستفادهماندهیاسوزاندهمیشوندکهبهآلودگیهایزیست

محیطیوبهخطرافتادنسالمتجامعهمنجرمیشود.
کشاورزی پسماندهای دفع محیطی زیست مخاطرات از نمونهای صالحی
درکشورراسوزاندنبخشاعظمکاهوکلشبرنجدرمزارععنوانکردکه
حجمایندستهازپسماندهابهتنهاییبالغبرپنجمیلیونتندرسالاست.
استادبیوتکنولوژیمیکروبیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیتصریحکرد:
یکیازروشهایسبزودوستدارمحیطزیستبرایمدیریتپسماندهای
به موسوم ایمن آلی کود نوعی به آن تبدیل شهری، و کشاورزی جامد
کمپوستاست.تولیدکودکمپوستبهعنوانجایگزینکودهایشیمیایی
مضر محیطی زیست اثرات پسماندها، از ناشی آلودگیهای کاهش ضمن
کاربردوسیعکودهایشیمیاییرانیزکاهشمیدهد.ازطرفدیگراستفاده
بهبود و خاک آلی ماده افزایش باعث زراعی خاکهای در کمپوست از
ساختارخاکبرایتبادلهواوحفظرطوبتونهایتارشدگیاهانمیشود.
ویخاطرنشـانکـرد:براسـاسآمارهـایموجـود،میـزانکربـنآلیخاک
دربیـشاز60درصـداراضـیکشـاورزیکشـور،کمتـراز1درصداسـت
درحالـیکـهحـدمطلـوبکربنآلـیخاکبرایتوسـعهپایـداربیشاز3
درصدتعیینشـدهاسـت.براسـاساسـنادباالدسـتیکشـور،وزارتجهاد
کشـاورزیموظـفاسـتمصـرفکودهـایشـیمیاییراکاهـشوبهجای
آنمصـرفکودهـایآلـیوزیسـتیراافزایـشدهـدومیـزانکربـنآلـی
خـاکدراراضـیکشـاورزیکشـورراحداقـلبـه1درصـدبرسـاندکـه
تولیـدکـودآلـیبیوکمپوسـتازپسـماندهایکشـاورزیوشـهری،

راهـکارموثـریبـرایتامیـناینمـادهآلیاسـت.
عضوهیاتعلمیپژوهشکدهبااشارهبهوجودواحدهایتولیدکمپوستدر
کشورگفت:علیرغماهمیتباالیتولیدبیوکمپوستازپسماندهایشهری
وکشاورزی،متأسفانهبهدلیلپایینبودنسطحفناوریهایمورداستفاده،
صنعتتولیدکمپوستدرکشوربامشکالت
بهطوری است، مواجه متعددی معضالت و
کیفیت عمدتا تولیدی کمپوست تنها نه که
پایینیداردکهحتیتولیدهمینکمپوستهم

اقتصادینیست.
ویطوالنیبودنفرآیندتولید،بینسهتاشش
ماه،بهدلیلعدمبلوغفرآیندوهمچنینبوی
بدوکیفیتنامناسبکمپوستتولیدیرااز
تولیدکمپوستدرکشورعنوانو معضالت
خاطرنشانکرد:یکیازراهکارهایغلبهبراینمشکالت،استفادهازمهندسی
تحقیقاتی برنامه راستا این در بیوتکنولوژیاستکه و فرآیندهایزیستی
جامعیبرایتولیدسریعبیوکمپوستغنیشدهازپسماندهایکشاورزیو
شهریبافناوریزیستیازسال1386درپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

دنبالمیشود.
صالحـیخاطرنشـانکـرد:بـااجـرایبخشهایـیازایـنبرنامـهجامـع
تحقیقاتـی،فنـاوریتولیـدسـریعبیوکمپوسـتغنـیشـدهازپسـماندهای
شـهریتـاسـال90ایجـادوبـهشـهرداریاصفهـانمنتقـلشـدهاسـت.
همچنیـنفنـاوریتولیـدبیوکمپوسـتغنیشـدهازباگاسنیشـکرکهیکی
ازمعضـالتشـرکتهایتولیـدکنندهقندازنیشـکراسـت،بهدسـتآمده
اسـت.درادامـهایـنبرنامـهنیزتولیدبیوکمپوسـتغنیشـدهازکاهوکلش
برنـجوسـایرپسـماندهایقابلدسـترسدرشـمالکشـوردردسـتورکار
قـرارداردکـهامیدواریـمبـااجـرایاینبرنامـه،گامیبلنـددرجهتتامین

کـودآلـیموردنیـازبـرایخاکهـایزراعـیوباغیبرداشـتهشـود.
عضـوهیـاتعلمیپژوهشـکدهدرپایـاندرتوضیـحفناوریتولیدسـریع
بیوکمپوسـتغنـیشـدهاززبالههـایشـهریگفت:بـااینفنـاوری،زمان
تولیـدکودکمپوسـتازشـشمـاهبهحدودیـکماهرسـیدهوکودحاصل
کهفاقدعواملبیماریزایانسـانیوگیاهیوهرگونهبوینامطبوعاسـت،
ازلحاظخصوصیاتکودی،بهداشـتیوکیفی،واجداسـتانداردهایملیو
بینالمللـیاسـت.پیادهسـازیایـنفناوریدرسـایتهایتولیدکمپوسـت
میتوانـدبـاکاهـشهزینههاوافزایـشکیفیت،درآمـدتولیدکننـدگانرابه

حـدچشـمگیریافزایشدهد.
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تایید ایمنی برنج تراریخته طارم موالیی با کارآزمایی مداخله ای روی مدل های حیوانی

محققانمرکزتحقیقاتسالمتوایمنیغذایدانشگاهعلومپزشکیشهید
صدوقییزدبابررسیاثربرنجتراریختهبرسالمتدرمدلحیوانیدرقالب
برسالمت ریاستجمهوری فناوری و علمی معاونت باحمایت طرحی

برنجتراریختهایرانیصحهگذاشتند.
عمومـی روابـط گـزارش بـه
بیوتکنولـوژی پژوهشـکده
دیدهبـان از نقـل بـه کشـاورزی،
علـم،دکتـربهـادرحاجیمحمـدی،
مـواد سمشناسـی دکتـری فـوق
غذاییوسرپرسـتمرکـزتحقیقات
دانشـگاه غـذای ایمنـی و سـالمت
علـومپزشـکیشـهیدصدوقـییزد
بـااشـارهبهپیشـینهسـهسـالونیم
فعالیـتایـنمرکـزاظهـارداشـت:
سـالمت عالـی شـورای دبیرخانـه

وامنیـتغذایـی،تیرمـاهسـالگذشـتهطـینامـهای،تدویـنسیاسـتنامه
سـالمتمـوادغذایـیتراریختـهرابهایـنمرکزمحـولکرد.دربیـنانواع
مـوادغذایـیتراریختـهمختلف،برنـجپرمصرفترینوعـدهغذاییوقوت
غالبسـبدغذاییخانوارایرانیراتشـکیلمیدهد.لذا،سـنجشسـالمت
محصـولبرنـجتراریختـهدراولویـتایـنتیـمتخصصیقـرارگرفتوبه
عنـوانالگویـیبرایارزیابیسـالمتمـوادغذایـیتراریختهانتخابشـد.
بازرسانجمنعلمیبهداشتوایمنیموادغذاییایرانتصریحکرد:دراین
طرحکهمراحلمقدماتیآنازشهریورماهسالگذشتهبهطورجدیپیگیری
اثراتمصرفبرنجتراریخته پایانرسیده شدهوبهتازگیفازاولآنبه
بررسیشده برمدلحیوانی)رت( پروانهای آفات به مقاوم طارمموالیی
است.بدینمنظورطیدورهای90روزه،مجموعا120رتدرسهگروه
مختلفموردارزیابیقرارگرفتند.تعداد20رتمادهو20رتنربهعنوان
گروهشاهدبابرنجغیرتراریختهوبههمینتعدادرتهایمادهونربهعنوان
گروهآزمونبابرنجتراریختهایرانیوبههمینتعدادنیزرتهاییباجیره
ابتدا، نمونههادر تمامی بررسیدقیق برنجتغذیهشدهاندکه غذاییبدون
تراریختههیچ برنج دادمصرف نشان پایانطرح و دورههاییکهفتهای

گونهعوارضواثرسوئیبرسالمتندارد.
علوم دانشگاه بهداشت دانشکده غذایی مواد ایمنی و بهداشت مدیرگروه
به رت 120 هر تحقیق این در کرد: تصریح یزد صدوقی شهید پزشکی
صورتهفتگیمعاینهوشاخصهایمختلفازقبیلعالئمپوستی،مخاطات،

گوارشی،مدفوع،مو،عالیمرفتاریوحرکتی،ویژگیهایمورفولوژیکو
و مرگ نرخ اندامها، از یک هر وزن رشد، نرخ تومورها، مورفومتریک،
میراحتمالیوبرخیدیگرازشاخصهایسنجشسالمتعمومیرتها
از هم پایان در است. شده بررسی
طی که شد نمونهبرداری رتها
اول فاز در انجامشده برررسیهای
مورد یا عارضه گونه هیچ تحقیق

مشکوکیمشاهدهنشد.
حاجیمحمـدیگفـت:درفـازدوم
طـرح،روینمونههـایگرفتهشـده
ازرتهـابـهویـژهنمونههایخون
کـهبازتـابدقیقتـریازوضعیـت
میدهـد، نشـان بـدن سـالمت
مطالعـاتمولکولیکاملتـریانجام
وجـود ویـژه طـور بـه و میشـود
احتمالـیقطعـاتژنتراریختگـیدرخونحیواناتبررسـیمیشـود.البته
ایـنموضـوعازنظـرعلمـیبعیـدبـهنظرمیرسـدامابـههرحـالدراین

تحقیـقایـنمـوردنیـزآزمایـشخواهدشـد.
ویخاطرنشانکرد:دربرخیازمطالعاتخارجیبهآزمایشهاوبررسیهایی
کهدرفازاولاینطرحانجامشده،بسندهشدهولیرویکردمادراینتحقیق
ارزیابیتاثیراتبرنجتراریختهبهدقیقترینوسختگیرانهترینشکلممکن

بودهکهدرفازدومطرحمحققمیشود.
اینکه بیان با ایران غذایی مواد ایمنی و بهداشت علمی انجمن بازرس
آینده در آن نتایج و بوده نهایی مراحل در نیز دومطرح فاز بررسیهای
اعضای از متشکل نفره تیمی15 داشت: اظهار منتشرخواهدشد نزدیک
در یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان و علمی هیأت
اینطرح،همکاریدارندکهانشااهللجزئیاتاینتحقیقبهزودیدرقالب

مقاالتعلمیدرنشریاتمعتبرارائهخواهدشد.
سرپرستمرکزتحقیقاتسالمتوایمنیغذادرادامهدرپاسخبهاینسوال
کهبررسیتاثیراتبرنجتراریختهبررویرتهاتاچهحدبهانسانقابل
تعمیماست،اظهارداشت:درتحقیقاتعلومپزشکیدرجهان،خوراندن
مستقیمموادغذاییبهتعدادیانسانبههیچوجهمعمولنیست.کمااینکه
محصوالت سایر مورد در بلکه تراریخته برنج مورد در فقط نه کار این
تراریختهازقبیلسویا،ذرت،دانههایروغنیو…نیزدرهیچکجایدنیا

انجامنمیشود.بلکهمرسومترینروشهایآزمایشگاهیتجربیبرای
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و “اینهمانی” نظریه بر مبتنی تراریخته،روش غذایی مواد ایمنی ارزیابی
دیگریاستفادهازمدلحیوانیاست.

ویخاطرنشانکرد:درروشاول،شباهتهاوتفاوتهایترکیباتموجود
وارزشتغذیهایمحصولتراریختهبامعادلغیرتراریختهآنبررسیشدهو
نبودتفاوتمعنیداربینشاخصهایتغذیهایحاکیازآناستکهاحتماال
ایمنیآنهاهممشابهاست.اگرچهاثبات“اینهمانی”گامیمهمدربررسی
اماآزمایشهایحیوانیمیتواند ایمنیغذایتراریختهمحسوبمیشود

یافتههایاینروشراتکمیلواطمینانخاطربیشتریایجادکند.
بهگفتهحاجیمحمدی،سازمانخواروبارجهانیوسازمانجهانیبهداشت
از که را حیوانی مدلهای روی بر مداخلهای آزماییهای کار از استفاده
دیربازدرتحقیقاتپزشکیوارزیابیایمنیغذاهاوداروهابهکاررفتهبرای
ارزیابیایمنیمحصوالتغذاییتراریخته،تاییدکردهوتاکیددارندکهاین
روشقادربهبازتابهرگونهاثرسمییانامطلوببرسالمتانساناست.
ویتصریـحکـرد:درارزیابیایمنـیبرنجتراریختهدرایـنمرکزتحقیقات
ازرتبـهعنـوانمـدلحیوانـیاسـتفادهشـدهکهدراکثـرقریببـهاتفاق
تحقیقـاتقبلـیدررابطـهبـااثـراتمصـرفبرنـجتراریختـهبـهکاررفته
اسـتچـراکهسیسـتمبیولوژیکـیوفیزیولوژیبـدنرتقرابـتنزدیکی
بـابـدنانسـانداردولـذانتایـجحاصلـهازآزمایشهـارویایـنحیـوان

قابلیـتتعمیـمپذیریباالیـیبهانسـاندارد.
حاجیمحمـدیبـابیـاناینکـهدراغلـبتحقیقـاتخارجیبـررویبرنج
تراریختـه،حجـمنمونـهحیوانـاتموردآزمایـش10ویـاحداکثر16رت
درهـریـکازگروههـایشـاهدوآزمـونمـوردارزیابـیقـرارگرفتهانـد،
گفـت:درایـنتحقیقتعمـداحجمنمونـهوتعدادرتهایمـوردآزمایش
رابـاالانتخـابکردیـمتـادقـتکاربـاالبـرودوهمچنیـنحیوانـاتبـه
تعـدادمسـاویازهـردوجنـسنـرومـادهانتخـابشـدهاند.بایدبـهاین
نکتـهتوجـهکردکـهارزیابیهفتگـی120رتازلحاظبیـشاز10پارامتر
مختلـفسـنجشسـالمتوسـپسکشـتنونمونهگیـریازبافتهـاو

آنالیـزنمونههـاتـاچـهحـددشـواروزمانبراسـت.
اینمتخصصبهداشتوکنترلموادغذاییدرادامهدرپاسخبهاینسوال
کهچرادورهارزیابی90روزانتخابشدهوآیاتداومبررسیدردورهای
نمیکرده کمک احتمالی عوارض شناسایی و دقت افزایش به طوالنیتر
مواد تاثیر ارزیابی در استاندارد پروتکل یک روزه 90 دوره گفت: است،
غذاییرویرتهاستهمچنانکهدرموردداروهایتجویزیفردنمیتواند
دوزاستاندارددارووزمانتعیینشدهمصرفآنرابهتصورافزایشتاثیر
داروتغییردهد،دوره90روزهاینمطالعههمطبقاستانداردهایبینالمللی
وبراساسموازینعلمیدقیقانتخابشدهوباتوجهبهعمرحدودادو
سالهرتهااگرمدتزمانتحقیقبیشاز90روزباشدممکناستحیوان
براثرعواملدیگردچارعارضهومنجربهمخدوشکردندادههاو

مطالعات تمامی در موضوع این همچنانکه شود. غیرواقعی نتایج حصول
انجامشدهپیرامونسنجشسالمتبرنجتراریختهرویرتصادقبودهو

درتماممطالعاتقبلینیزدوره90روزهبرایرتهااجراشدهاست.
سرپرستمرکزتحقیقاتسالمتوایمنیغذایدانشگاهعلومپزشکیشهید
بر انجامشده آزمایش ابعادوگستردگی ادامهدرتشریح یزددر صدوقی
رویسالمتبرنجتراریختهایرانیدراینمرکزتحقیقاتگفت:ازاقدامات
ونکاتقابلتوجهیکهآزمایشماراازبرخیازآزمایشهامشابهقبلی
این در تحقیق آغازعملیات از قبل ایناستکه متمایزمیکند درجهان
آزمایشبهغیرازدوگروهحیوانرتدریافتکنندهبرنجتراریختهوبرنج
غیرتراریخته،یکگروهسومنیزدرنظرگرفتهشدکهجیرهغذاییآنهافاقد
برنجبودکهاینکاردقتآزمایشراتاحدبسیارزیادیافزایشدادهاست.
کبد، کلیه، قلب، مغز، نظیر اندامها تحقیقوزنهریک پایان در همچنین
طحال،روده،گرهلنفاوی،مری،معده،ریه،بیضه،تخمدانوسایراندامهابه

دقتاندازهگیریوثبتشد.
ویاضافـهکـرد:طـیدوره90روزهنگهـداریرتهـاارزیابـیحرکتـیو
رفتـاری،وضعیـتسـالمتپوسـت،مـو،چشـموغشـاءمخاطـی،وجـود
ترشـحات،خونریـزیووجـودبرجسـتگیتومـوریازنظـروجـودهـر
عارضـهمرضـییامشـاهداتغیرطبیعیبـهصورتهفتگیبررسـیوثبت
شـد.همچنیـنبانـکذخیرهنسـوجوبافتهـایحیوانیازرتهـایمورد

آزمایـشبـهطـورکاملتهیهشـد.
و ایمنی دقیقتر چه هر ارزیابی راستای در کرد: تصریح حاجیمحمدی
برنج تاثیرات دقیق آزمایش بر عالوه تراریخته، برنج تغذیهای سالمت
تراریختهایرانیبرمدلحیوانی،تماممقاالتمرتبطباایمنیبرنجتراریخته
راکهتاکنوندرمجالتبینالمللیمنتشرشدهاندبهطورجامعبررسیو
تحقیقاتپیشینراازنظرعوارضموردادعایسمیونامطلوبدرانواع

مدلهایحیوانیمرورکردهایم.
اینگزارشمروری،مجموعا43عنوانمقاله تهیه برای ویتصریحکرد:
دررابطهباایمنیبرنجتراریختهدرانواعمدلهایحیوانیشاملرت)30
مقاله(،موش)چهارمقاله(،قورباغه)سهمقاله(ومیمونوخوکوطیور)هر
کدام،دوعنوانمقاله(بهدستآمدکهتعداد14مقالهطیسالهای2000تا

2008و29مقالهطیسالهای2009تا2016منتشرشدهاند.
اصلی بیولوژیکی شاخصهای اینکه بیان با پایان در حاجیمحمدی
موردبررسیدراین43عنوانمقالهشاملسنجشسالمتعمومی،عملکرد
و جامع آنالیز به استناد با گفت: بودند، آلرژیزایی پتانسیل و تولیدمثلی
از ادلهموجوددراینگزارشمروری،تاکنونهیچشاهدیحاکی تحلیل
برنج مصرف از ناشی نامطلوب آثار یا و سمیت مخاطره، هرگونه وجود

تراریختهوجودنداشتهاست.
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دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی برگزار شد

جمهوری بیوتکنولوژی ملی همایش دهمین و بینالمللی همایش دومین
ازمسئوالن،روسا،محققانوجامعه کثیری باحضورجمع ایران اسالمی
علمیبیوتکنولوژیکشور،هفتمتانهمشهریورماه96درسالنهمایشهای

بینالمللیموسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذربرگزارشد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکتراسکندر
زندمعاونوزیرورئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،دکتر
مصطفیقانعیدبیرستادتوسعهزیستفناوریورئیسهمایش،دکتربهزاد
برنامهریزی، و مدیریت سازمان فناوری و تحقیقات امور رئیس قرهیاضی
دکترحمیدیدبیرستادتوسعهسلولهایبنیادی،دکترتوالییرئیسانجمن
ژنتیککشور،دکترنیراعظمخوشخلقسیمارئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزی،دکترمحمدرضازمانیرئیسپژوهشگاهملیمهندسیژنتیکو
فناوریزیستی،دکترمختارجاللیمعاونآموزشدانشگاهتربیتمدرس،
دکترمجیدمعنویمعاونزیستیمرکزهمکاریهایفناوریرئیسجمهوری،
جمعکثیریازاساتیددانشگاههاوپژوهشگرانکشورودانشجویان،بههمراه
میهمانانیازکشورهایآلمان،ژاپن،آذربایجان،عراق،مالزیوپاکستاناز

شرکتکنندگاندرمراسمافتتاحیهبودند.
 واردات و مصرف محصوالت تراریخته اجتناب ناپذیر است

درمراسـمافتتاحیـهایـنهمایـش،دکتـرزندمعـاونوزیرجهادکشـاورزی
ورئیـسسـازمانتحقیقـات،آمـوزشوترویـجکشـاورزیگفـت:ایـران
دوسـالاسـتکـهعضـوشـورایمرکـزیCGIARشـدهوسـهاولویـت
اصلـی14موسسـهتحقیقاتـیوابسـتهبـهCGIAR،اولدادههـایبـزرگ،

دومبهرهبـرداریازذخایـرتوارثـیوسـومدرحوزهاصالحنباتاتاسـت.
ویافـزود:گاهـیدرمجموعههایغیرعلمیمباحثسیاسـیواردمیشـود
وبحثهایـیرادرمـوردوابسـتگیایـنمجموعـههـایتحقیقاتـیماننـد
IRRIویـاابهاماتـیرادرمـوردهمـکاریپژوهشـگرانبرجسـتهمـابااین

مراکـزمطـرحمیکننـدکهمایهتاسـفاسـت.
زنـدتاکیـدکـرد:مـارسـمااعـالممیکنیـمدولـتمـابـهحکـمقانـونبه
CGIARحـقعضویـتپرداخـتکـردهوموضعماگسـترشهمـکاریدر

ایـنعرصههـاخصوصـادرحـوزهبیوتکنولوژیاسـت.
معاونوزیرجهادکشاورزیبااشارهبهاینکهازنظرماتولیدوتحقیقدر
موردگیاهانتراریختهیکیازرشتههایاصالحنباتاتاست،گفت:وارداتو
مصرفمحصوالتتراریختهاجتنابناپذیراست.چونمحصوالتموجوددر
بازارجهانیکهماواردکنندهعمدهآنهاهستیم،بهطورعمدهتراریختههستند.
اینکهتحقیق بیان با رئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی
وتوسعهدراینزمینهبدیهیاستوماباتمامتواندرموردمحصوالت
مورد در تنها افزود: نیست، معترض نیز تحقیقمیکنیموکسی تراریخته
تولیدملیمحصوالتتراریخته،کمیاختالفنظروجودداردامانظروزارت
جهادکشاورزیایناستکهوقتیماواردکنندهعمدهمحصوالتتراریخته
هستیم،بایدتولیدداخلیآنراهمداشتهباشیم.ویابرازامیدواریکرداگر

افرادیابهامیدارند،درمحیطهایعلمی،ابهاماتخودرامطرحکنند.
 سه درصد بازار جهانی در تسخیر بیوتکنولوژی کشاورزی

قانعی،رئیسدومینهمایشبینالمللیودهمینهمایشملیبیوتکنولوژی
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بیوتکنولوژی تسخیر در جهانی بازار از درصد سه اینکه بر تاکید با نیز
کشاورزیاست،اظهارداشت:مادرکشوربایدبرایتوسعهبیوتکنولوژیاز
الگویبیوتکنولوژیپزشکیاستفادهکنیم.ویافزود:دراینحوزه،وزارت
بهداشت،همبازارایجادکردوهمازبازارمحصوالتبیوتکنولوژیکدر
مقابلوارداتوبهطورکلیازتوسعهبیوتکنولوژیداروییحمایتکرد.

تالش سازماندهی شده برای خطرناک نشان دادن زیست فناوری
زینلـی،رئیـسانجمـنبیوتکنولـوژیودبیـرعلمـیهمایـشبینالمللـی
بیوتکنولـوژی،نیـزدراینمراسـم،بااشـارهبـهقابلیتهایزیسـتفناوری
بـهعنـوانمهمتریـنفنـاوریقـرنواینکـهجریـانسـازماندهیشـدهای
تـالشمیکنـدزیسـتفناوریومهندسـیژنتیـکراخطرناکنشـاندهد،
اظهـارداشـت:فنـاوریتراریختـه،ظرفیتهـایزیـادیبـرایحـلبرخـی
معضـالتکشـاورزیکشـورداردومخالفـانمحصـوالتتراریختـهدر15
سـالگذشـتهباجلوگیـریازایـنظرفیتهـا،موجـبعقبماندگیعلمی

کشـوردرحـوزهبیوتکنولوژیکشـاورزیشـدهاند.
دبیـرعلمـیهمایـشبینالمللـیبیوتکنولـوژیهمچنینبااشـارهبهحضور
میهمانـانخارجـیشـرکتکنندهدرهمایـشوابرازامیدواریبرایتوسـعه
همکاریهـایعلمـیبینالمللـیدرفضـایپسـابرجامگفـت:بـرایاولین
بـاراسـتکـهدرتاریخبرگـزاریکنگرههـایبیوتکنولوژی،تعـدادمقاالت
دریافتـیدرحـوزهبیوتکنولـوژیپزشـکیازتعـدادمقـاالتدریافتـیدر
حـوزهبیوتکنولـوژیگیاهیوکشـاورزیپیشـیگرفتهاسـتکـهمیتواند

نتیجـهزحمـاتمخالفـانتولیدملیمحصـوالتتراریختهباشـد!
ویاظهـارامیـدواریکـردباتغییـراتصـورتگرفتهدردولت،پیشـرفت
بهویـژهمحصـوالت بیوتکنولـوژیکشـاورزیو درحـوزهپژوهشهـای

تراریختـههـمجایـگاهخـاصخـودرابیابد.
حمایت قاطع کالنتری از توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

باحضوردکتر نیز بیوتکنولوژی بینالمللی اختتامیهدومینهمایش مراسم
محیط حفاظت سازمان رئیس و جمهوری رئیس معاون کالنتری، عیسی
زیستعصرپنجشنبه،نهمشهریورماهدرمحلسالنهمایشهایبینالمللی

مؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذردرکرجبرگزارشد.

کالنتـریدرایـنمراسـمبـاتقدیـرازتالشهـایمحققـانزیسـتفناوری
کشـوربهویژهاقداماتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیاظهارداشـت:
سـازمانحفاظتمحیطزیسـتقدردانوحامیپژوهشـگرانبیوتکنولوژی
کشـوراسـتورفـعمعضلفزاینـدهکمبودآببـهعنوان75درصدمسـاله
محیـطزیسـت،بیـشازهمـهدرگـروتحقیقـاتهدفمنـدوبهرهگیـریاز

ایـنفناورینویناسـت.
ویبـابیـاناینکـهفناوریهاینویـنبهویـژهبیوتکنولـوژیمیتواندبرای
مشـکالتکشورازجملهبحرانآبومسـائلکشاورزیکشورراهحلهای
موثـریارائـهدهد،اظهارداشـت:دانشآموختگانزیسـتفناوریازبهترین
فارغالتحصیالندانشـگاههاهسـتندولـیگاهطوریباآنهابرخوردمیشـود

کهانـگارنامحرماند!
ارتباط ما آنجاکهمحققان از رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستگفت:
است، علمیضعیف درحوزههای اطالعرسانی و ندارند جامعه با خوبی
باعث و میدهند فریب را دیگران اقتصادی و سیاسی اهداف با برخی
عقبماندگیعلمیتحقیقاتیکشورمیشوند.نمونهآنبرخوردهاییاست

کهباتولیدداخلیمحصوالتحاصلازمهندسیژنتیکمیشود.
 تقدیر معاون رئیس جمهور از تالش های رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی 

کشاورزی
معـاونرئیـسجمهـوریهمچنیـناظهـارداشـت:حفـظایـنسـرزمینو
اسـتقاللوامنیـتآندرگـروتوسـعهفناوریهـایجدیـداسـت.مطمئنـا
کسـانیمیکوشـندباسـرزنشکـردن،تهمـتزدن،توهیـنو...جلویاین
حرکـترابگیرنـدولـیمحققانـیمثـلخانمدکتـرخوشخلقسـیمابا40
سـالخدمـتبـهکشـوروانقـالب،طبعـاکوچکتریـنتوجهـیبـهایـن

تهدیدهـانخواهنـدکرد.
ویافـزود:البتـهبسـیاریازمخالفـانتوسـعهایـنفناوریهـادرکشـور،
ضدانقـالبنیسـتندبلکهدوسـتانیهسـتندکـهاطالعاتناصحیـحدارنداز
جملـهدرهمیـنسـازمانمحیـطزیسـتتـاچنـدیقبلبـاشـمامخالفت
میکردنـدامـامطمئـنباشـیدایـنسـازمان،ازایـنپـسقـدردانوحامی
تالشهـایشماسـت.البتـهخـودشـماهـممسـئولیدکـهبـهاولویتهـای
تحقیقاتـیتوجـهکـردهوحداقـلچنـدمشـکلکشـورراکـهدرراسآنها
مصـرفبیرویـهآباسـت،حـلکنیـدودربرابـرجوسـازیهاوتبلیغات

منفـینیـزازخودتـانوحقـوقمـردمدفـاعنمایید.
کالنتـریبـهتجربـهبرخـیکشـورهایاروپایـیدرمخالفتبـامحصوالت
تراریختـهتحتپوشـشگروههایحامیمحیطزیسـتبـااهدافاقتصادی
وسـودجویانهاشـارهکـردوگفـت:دردهـه1990وقتیکشـتیهایحامل
ذرتوسـویایتراریختـهازآمریـکاوآمریـکایالتینبهاروپامیرسـیدند،
سـبزهایاروپـاخـودراجلـویکشـتیهاآویـزانمیکردنـدوبـهبهانـه
تراریختـهبـودنمحصـوالتوارداتـی،علیـهآنهـاتبلیـغمیکردنـدزیرادر 20
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آنزمـانتولیدکننـدگاناروپایـینمیتوانسـتندبـامحصـوالتوارداتـیکه
قیمـتتمامشـدهآنهـاپایینتربـودرقابتکننـدبنابراینسـبزهاراتحریک
میکردنـدکـهعلیـهمحصـوالتتراریختهوارداتـیتبلیغکنندولـیبهمرور
کـهاروپاییهـاتوانسـتندفاصلـهخـودرابـاتولیدکننـدگانآمریکایـیکـم
کننـدوکشـتتراریختـهدراروپـارونقگرفـتدیگرازسـبزهاییکهخود
راجلـویکشـتیهایواردکننـدهمحصـوالتتراریختـهآویـزانمیکردنـد،

خبـرینبود.
وضعیـت و کشـور کشـاورزی میخواهیـم اگـر کـرد: خاطرنشـان وی
کشـاورزانمابهبودیابد،چارهآنپمپاژپولنفتوسوبسـیدبهکشـاورزان
نیسـتبلکـهبایـدشـرایطرابـرایرقابتیشـدنکشـاورزیکشـورفراهم
کنیـم.زمانـیمشـکلکشـاورزیماامکانـاتمکانیـکالبودامااالنمسـائل
تکنیـکالومکانیـکالرفـعشـدهوکشـاورزانمابـرایرقابتبـهباالترین

فناوریهـاازجملـهبیوتکنولـوژینیـازدارند.
حفظ مزیت رقابتی، فقط در یک محصول کشاورزی

ویدرخصـوصوضعیـتکشـاورزیکشـورگفـت:ازمیانبیـشاز230
محصـولکشـاورزیکشـور،تنهـادریـکمـورد،مزیـترقابتـیخـودرا
حفـظکردهایـم.شـایدبرایشـماجالبباشـدکهایـنمحصولنهپسـتهیا
زعفـرانومحصـوالتمشـابه،بلکهمیوهکیویاسـت.درسـایرمحصوالت
وفرآوردههـایکشـاورزینمیتوانیـمرقابـتکنیـم.درحـالحاضـرفقط
بـایارانـهوپولنفتاسـتکهمـیتوانزندگـیکشـاورزانراادارهکردو
علـتآنایـناسـتکـهازفناوریهـاینومثلزیسـتفنـاوریکهقدرت
رقابـتدرتولیـدرابـهکشـاورزیمـامیدهـد،اسـتفادهالزمرانکردهایم.

بذر بهتجربهواردات نو فناوریهای از استفاده اهمیت بیان کالنتریدر
کلزااشارهکردوگفت:یکمهندسکشاورزدوسالپیشبذرکلزاییرا
ازفرانسهواردکردکهالبتهتراریختههمنبودومیزانبرداشتکلزاراکهبا
بذرهایمعمولحداکثر2تا2.5تناستبه4تا4.5تنافزایشدادکهطبعا

کشاورزانماباچنینبذریاستکهمیتوانندرقابتکنند.
 بازخوانی خاطرات امام )ره( و آیت اهلل هاشمی در حوزه کشاورزی

وزیـراسـبقجهادکشـاورزیدرادامه،بهدیـدارخودباحضـرتامام)ره(
دردورهتصـدیوزارتکشـاورزیاشـارهکـردوگفت:امـامدرایندیدار
امـرفرمودنـدکاریکنیـدکـهروسـتاییانمـاکـهافرادمسـتضعفهسـتند،
وضعیـتمعاششـانبهتـرشـود.دسـتورامـام)ره(بـهظاهـریـکجملـه
سـادهبـودامـاجملـهایکـهبـهتنهایـیهـزارکتـاباسـتوبـرایهمان

جملـه،30سـالاسـتمبـارزهمیکنـموهزینـهمیدهم.
هاشـمی آیـتاهلل مرحـوم بازدیـد از خاطـرهای بیـان بـه همچنیـن وی
رفسـنجانیازمراکـزتحقیقـاتکشـاورزیکـرجدردورهریاسـتایشـان
بـرمجلـسشـورایاسـالمیپرداخـتوگفت:آیتاهللهاشـمی،سـال63
طـیسـخنانیدرجمـعمحققـانوزارتکشـاورزیتاکیدکردنـدکهجنگ

تحمیلـیدیـریـازودبهپایانمیرسـدوبایدبـهفکراحیاینخلسـتانهای
خوزسـتانوآبـادکـردنویرانههـایجنـگبـود.ایشـاندرجریـانایـن
بازدیـددرمزرعـهایدرمحـلترمینـالشـهیدکالنتـریفعلی،عبـایخود
رارویزمیـنپهـنکردنـدوسـاعتهابـاعالقـهوشـوقنشسـتندواز
مـاخواسـتنددربـارهتحقیقـاتوفناوریهـایروزکشـاورزیبرایشـان
توضیـحدهیـم.درپایـانایـنبازدیدتاکیـدکردندبـرایتوسـعهتحقیقات
پیشـرفتهدربخـشکشـاورزیکشـور،هـرچـهالزماسـتپیگیـریکنمو

خودشـانبودجـهراازمجلـسمیگیرنـد.
کالنتـریتصریـحکرد:باایـنحمایتهابهتدریجتحقیقـاتبیوتکنولوژی
کشـاورزیابتـدادرقالـبیـکآزمایشـگاهوسـپسبخشبیوشـیمیودر
ادامـهمرکـزتحقیقـاتبیوتکنولـوژیکشـاورزیکـهامـروزبهپژوهشـگاه

بیوتکنولـوژیکشـاورزیارتقـایافته،شـکلگرفتورشـدکرد.
تاکید بر سالمت برنج تراریخته

ویهمچنیـنبـهتجربـهتولیـدبرنـجتراریختـهدرکشـوراشـارهکـردو
گفـت:دردورهایکـهعهـدهداروزارتجهـادکشـاورزیبـودمزمانـیکه
دکتـرقرهیاضـیبـرایادامـهتحصیـلراهیخـارجبودنـد،تاکیدکـردمدر
رشـتهایفعالیتکندکهمشـکلیازشـالیکارانکشـورحلشـودوگفتمتا
هـرزمـانکهالزماسـتدرموسسـهتحقیقاتبرنـجدرفیلیپیـنبماندتابه
دانـشومهـارتالزمبرسـد.حاصلتالشهایچندسـالهدکتـرقرهیاضی،

تولیـدبرنجتراریختـهبود.
کالنتریخاطرنشـانکـرد:مهمترینآفتبرنجدرشـالیزارهایشـمال،کرم
سـاقهخواراسـتوکشـاورزانناچارند15تا20کیلوگرمسمومکلرهرادر
مـزارعبریزنـدکـهبـاتوجهبهباالبودنسـطحآبهـایزیرزمینیبسـیاری
ازاینسـموم،خطرناکهسـتندوهمچنیـنترکیباتکودهـاینیتراتهمورد
اسـتفادهدرکشـاورزیواردآبمصرفـیمـردممیشـودامابرنـجتراریخته
مقـاومبـهآفـتبارفـعنیازبهمصرفسـمومضمـنپیشـگیریازآلودگی
زیسـتمحیطـیوبـهخطـرافتـادنسـالمتکشـاورزانوسـاکنانشـمال

کشـور،هزینههـایتولیدراکاهـشمیدهد.
ویافزود:گزارشدانشـگاهعلومپزشـکییزدکهسـهسـالپیشازسـوی
وزارتبهداشـتمامورشـدهکهسـالمتغذاییبرنجتراریختـهراارزیابی
بیماریهـای آلرژیزایـی، لحـاظ از ایـنمحصـول کنـد،نشـانمیدهـد
گوارشـیو...هیـچتفاوتـیبـابرنـجغیرتراریختـهنـداردکـهسـندعلمـی

دیگـریبرسـالمتبرنـجتراریختهاسـت.
لزوم تحقیقات هدفمند برای غلبه بر شرایط بحرانی آب در ایران

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستکشوربابیاناینکهبحرانآبدرآینده
امنیتواستقاللکشوررابهشدتتهدید تنهامسالهایاستکه نزدیک
خواهدکرد،افزود:طبقاستانداردهایجهانی،کشورهاییکهتا20درصداز

منابعآبتجدیدپذیراستفادهمیکنند،مشکلیندارندولیکشورهایی
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باالی منابعراموردبهرهبرداریقرارمیدهند، این از کهباالی40درصد
خطرقرمزودرمعرضمخاطراتجدیهستند.دراینبین،تنهاحدودپنج
ششکشورباالی60درصدازمنابعآبتجدیدپذیرخوداستفادهمیکنند
کهایرانبا110درصددرشرایطکامالبحرانیاستودرصورتادامهاین

روند،تا15سالدیگرآبیدرکشورباقینخواهدماند.
رئیـسسـازمانحفاظـتمحیـطزیسـتاظهارداشـت:بـارئیـسجمهور
شـرطکـردهامکـههیچگاهخودسانسـورینکنمومسـائلعلمـیوفنیرا
ازمـردمپنهـاننکـردهوذهنآنهـارادربرابـرآیندهپژوهیکـورنکنم.آب
درآیندهنزدیک،تنهامسـالهایاسـتکهامنیتوپایداریکشـورراتهدید

میکنـدوبایـدبـرایکنترلاینمشـکل،اقدامـیعاجلانجـامداد.
ویبـااشـارهبـهاینکـههنـد33درصـد،چیـن29درصـد،اسـپانیا25
درصـدوژاپـن19درصدازمنابـعآبتجدیدپذیرخودبرداشـتمیکنند،
خاطرنشـانکـرد:درحـالحاضر،88میلیاردمترمکعـبآبتجدیدپذیردر
ایـرانداریـمومیـزانآبمصرفـیدرکشـور،97میلیاردمترمکعباسـت.
بـرایرسـیدنبـهحداقـلاسـتاندارد40درصـدبهرهبـرداریازمنابـعآب
تجدیدپذیـر،بایـدمصـرفآبرابـهمیـزان60میلیاردمترمکعبدرسـال
کاهـشدهیـم؛یعنـیآنرابـهیکسـوممیـزانفعلیبرسـانیمکهدسـتیابی
بـهایـنهـدف،طی15سـالباقیمانـده،بـدونهدفمندکـردنتحقیقاتو

بهرهمنـدیازدسـتاوردهایپژوهـشوفنـاوریامکانپذیـرنیسـت.
 حضـور پررنـگ محققـان پژوهشـکده در دومیـن همایـش بین المللـی 

بیوتکنولوژی
برخـیازاعضـایهیـاتعلمـیودانشـجویانپژوهشـکدهبیوتکنولـوژی
کشـاورزینیـزدردومیـنهمایـشبینالمللـیودهمیـنهمایـشملـی
بیوتکنولـوژیجمهوریاسـالمیایران،حضورپررنگیداشـتند.تعدادیاز
اعضـایهیاترئیسـهاینهمایشکـهازمحققانپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیهسـتند،درمـدتزمـانبرگـزاریسـهروزهایـنهمایـش،بـه

عنـوانسـخنرانانکلیـدیحضورداشـتند.
ناخـدا،عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکده بابـک درروزنخسـت،دکتـر
بیوتکنولـوژیکشـاورزی،درروزدوم،دکتـرنیراعظـمخوشخلقسـیما،
رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیودرروزسـوم،دکتـربهـزاد
قـرهیاضـی،عضـوهیـاتعلمیورئیـسسـابقپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیبـههمـراهجمعـیدیگـرازمحققـانواسـاتیدایـنحـوزه،بـه
عنـوانیکـیازسـخنرانانکلیدیحضورداشـتند.نشسـتخبـریهمایش
بیوتکنولـوژینیـزدرسـومینروزبـاحضـورمعـاونرئیـسجمهـوریو

رئیـسسـازمانحفاظـتمحیـطزیسـتبرگزارشـد.
همچنیندکترمهرشادزینالعابدینیودکترسیدالیاسمرتضوی،اعضایهیات
علمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،ازجملهاعضایکمیتهعلمیدومین
همایشبینالمللیودهمینهمایشملیبیوتکنولوژیبودندودکتر

بهزادقرهیاضینیزمسئولیتاموربینالمللاینهمایشرابرعهدهداشت.
دربخـشکمیتـهداورانایـنهمایـشنیـزدکتـرمهرشـادزینالعابدینـی،
دکتـرغالمرضـاصالحـیجوزانـی،دکتـرحسـنرهنمـا،دکتـرسـیدالیاس
مرتضـوی،دکتـرمریمجعفرخانـی،دکترپژمـانآزادی،دکترمهـرانعنایتی
شـریعتپناهی،دکتـرپریسـاکوبـاز،دکتـرمطهرهمحسـنپـورودکتررضا
ضرغامیازپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیوجمعدیگریازمحققان
وصاحبنظـرانحضـورداشـتند.عالوهبـراعضایهیاتعلمیپژوهشـکده
بیوتکنولوژیکشـاورزی،برخیازدانشـجویاناینپژوهشـکدهنیزمقاالت

خـودرادرقالبپوسـترارائـهکردند.
 تقدیر از دست اندرکاران اجرایی و علمی

درادامـهمراسـماختتامیـهدومیـنهمایـشبینالمللـیودهمیـنهمایـش
ملـیبیوتکنولـوژیبـاحضـورمعـاونرییـسجمهـورازتالشهـایدکتر
زینلـی،دکتـرقرهیاضـی،دکتـرخوشخلقسـیما،دکتـرتوالیـی،آیـتاهلل
حسـینی،دکتـرکسـریاصفهانـیودکتـرحسـینیسـالکدهبـرایبرگزاری
ایـنهمایـشسـهروزهتقدیـرشـد.تقدیـرازعوامـلاجرایـیکنفرانـسو
همچنیـنیـکآمـوزگارعالقهمنـدوگروهـیازدانـشآمـوزانشهرسـتان
جـماسـتانبوشـهرکـهدرزمینـهآموزشزیسـتفنـاوری،طـرحابتکاری

اجـراکـردهبودنـد،ازدیگـربرنامههـایاختتامیـهبـود.
شرکتکنندگاندراینهمایشدرقطعنامهپایانیبارویکردیآسیبشناسانه
بهوضعیتفناوریزیستیدرکشور،حمایتهمهجانبهدولتازمحصوالت
بنیانزیستفناوری،رفعموانعپیشرویتولیدداخلی وخدماتدانش
محصوالتبیوتکنولوژیازجملهمحصوالتتراریخته،ایجادامنیتهمهجانبه
برایدانشمندانومحققانازجملهحوزهبیوتکنولوژیوجلوگیریازامنیتی
زیستی محصوالت جایگزینی علمی، اختالفنظرهای و موضوعات شدن
بهویژهدربرنامههایتغذیهتلفیقیکشاورزی،تسریعدرتصویبقانونجدید
تولیدمحصوالت در ازسرمایهگذاری راستایحمایت در اختراعات ثبت
زیستفناوری،استردادفوریالیحهحفاظتوبهرهبرداریازذخایرژنتیک
مرتبط، انجمنهایعلمی کارشناسی پیشنهادهای به توجه با آن واصالح
تسریعدرتصویبوابالغسندملیبازنگریشدهوبهروزرسانیشدهزیست
فناوریراکهپسازدوسالکارکارشناسی،درانتظارتصویبدرشورای

عالیانقالبفرهنگیاست،خواستارشدند.
گفتنیاسـتدومینهمایشبینالمللیودهمیـنهمایشملیبیوتکنولوژی
جمهـوریاسـالمیایـرانازهفتـمتـانهـمشـهریورماهبـاحضـوربیشاز
1200دانشـمند،متخصـص،پژوهشـگرودانشـجویحوزههـایمختلـف
زیسـتفنـاوریازداخـلوخـارجکشـوربرگزارشـد.درایـنگردهمایی
بـزرگعلمـی،عالوهبـرارائه24سـخنرانیکلیدی،56سـخنرانیبرگزیده
و950پوسـترارایـهشـدتـازمینـهتبـادلاطالعـاتودسـتاوردهایعلمی
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چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی برگزار شد

چهارمیـنهمایـشملـینانوفناوریدرکشـاورزیباشـعار»چشـماندازها
وافقهـاینویـن«وبـههمـتکمیتهفنـاورینانووزارتجهادکشـاورزی،
صبـحروزسهشـنبه13تیرمـاه96بهمـدتدوروزدرمجموعهسـالنهای

همایـشموسسـهتحقیقـاتاصـالحوتهیهنهـالوبذربرگزارشـد.
دو همایش این افتتاحیه مراسم در پژوهشکده، عمومی روابط گزارش به
روزهکهباحضوردکتراسکندرزندمعاونوزیرجهادکشاورزیورئیس
سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی،دکترسعیدسرکاردبیرستاد
ویژهتوسعهفناورینانو،دکترسیدمهدیرضایتمدیرکارگروهمنابعانسانی
ستادویژهتوسعهفناورینانوکشوروجمعیازروسایموسساتتحقیقاتی
برگزارشد، اینرشته دانشجویان و اندیشمندان،محققان درکرج، مستقر
دکترزندکههمزمانریاستاینهمایشوریاستکمیتهنانوفناوریوزارت
جهادکشاورزیرابرعهدهدارد،باتشکرازحضورعالقهمندان،مدیرانو
عواملاجراییاینهمایشخصوصادکترخوشخلقسیما،رئیسپژوهشکده
بیوتکنولوژیکشاورزی،برگزاریمجدداینهمایشرانقطهقوتیپساز

مدتیوقفهدربرگزاریآندانست.
ویسخنانخودرابااینسوالکه:»درعرصهعلمیدردنیاکجاهستیم
وبهکجامیخواهیمبرویم!؟«،آغازکردودرادامه،باتشریحسیرتحول

کشاورزیدردنیا،ظهورانقالبدرکشاورزیدنیارامربوطبه10هزارسال
قبلدانستوازآنبهعنوانمقدمهایبرایانقالبصنعتیدرجهاننامبرد.
معـاونوزیرجهادکشـاورزیاظهارداشـت:انقالبصنعتـیاولباپیدایش
ماشـینهاوانقـالبصنعتـیدومبـاظهوروتولیـدانبوهبرقوالکتریسـیته
وانقـالبصنعتـیسـومبـافرآیندتولیـدوبکارگیـریکامپیوتـرواینترنت
ایجـادشـد.ویازوضعیـتکنونیجهانبـهعنوانانقـالبصنعتیچهارم
یعنـیانقـالبهوشمندسـازیابزارهایادکردکهازسـال2015متولدشـده
وبـهسـرعتدرحـالاوجگیـریاسـتوپیشبینـیمیشـوداوجانقالب

صنعتـیچهارم،درسـالهای2025تا2030باشـد.
ضرورت تدوین پروژه های خروجی محور در کشاورزی 

رئیـسکمیتـهنانـوفنـاوریوزارتجهـادکشـاورزی،پیدایـشعلـمنانـو
تکنولـوژیراحاصـلحدفاصـلانقالبهـایسـوموچهـارمصنعتـیدنیا
برشـمردوبـااشـارهبـهوضعیـتکنونـیایـنعلـمدرجمهوریاسـالمی
ایـراناظهـارامیـدواریکـردرتبـهعلمیکشـوردرزمینـهنانـوتکنولوژی
کشـاورزیبـاهمـتمحققان،مسـئوالنوباالخـصدانشـگاههایفعالدر

ایـنعرصـهبـهنقطـهقابلقبـولجهانـینزدیکشـود.
مهم مولفه دو را تکنولوژی وکسبهدفمند دانش زند،خلقهدفمند
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ادامهداد:برایپیشرفتعلمی درجهتپیشرفتعلمیکشوربرشمردو
با آن همسانسازی و موجود پلتفرم اصالح استضمن الزم حوزه، این
دنیا،حضوربخشکشاورزیوشرکتهای بهروز متناسبو پلتفرمهای
سازمان اینکه ضمن نماییم، تقویت را کشاورزی فناوری نانو خصوصی
ازظرفیتهایمهمکشوردر تحقیقات،آموزشوترویجکشاورزییکی
اینزمینهاستکههمینقضیه،ضرورتسوقدهیجریانپژوهشیکشور

بهسمتجریانخروجیمحورواقتصادیراتبیینمینماید.
زنـدبـاردیگـربـاتأکیدبـرضـرورتتدویـنپروژههـایخروجیمحورو
معضلمحور،یکیازمشـکالتاساسـیکشـورراعدمتواناییبهرهبرداران
کشـاورزیازفناوریهـاینویـنعنـوانکـردومولفههـایتدویـناهداف
اقتصـادیراتوجـهبـهاولویتهایکشـاورزیکشـور،توجهبـهانگیزههای
پژوهشـیدردنیـا،خروجیهایمفیـدنهایی،انتقالیافتههـاپسازگزارش

نهایـیپروژههـاوتغییـرآییننامههایموجودبرشـمرد.
رئیـسچهارمیـنهمایـشنانـوفنـاوریدرکشـاورزیضمنتاکیـدمجدد
بـرضـرورتانجـامتحقیقـاتاقتصـادیبـهجـایتحقیقـاتنمایشـیو
تجمالتـی،ابـرازامیـدواریکـردایـنهمایـشبتوانـدموجـیبـزرگدر

بهرهگیـریمسـتمرازایـنعلـمدرکشـورایجـادنمایـد.
درادامـهایـنمراسـمدکتـرمریـمهاشـمی،دبیـرعلمـیایـنهمایشطی
سـخنانیخاطرنشـانکـرد:برنامهریزیبـرایبرگزاریاینهمایشازسـال
95آغـازشـدودراینهمایـشدرخصوصنقشنانوفنـاوریدرزراعت،

باغبانـی،صنایـعداموطیـوروآبزیـانبحثوتبادلنظرمیشـود.
هاشمیبابیاناینکهدراینهمایش60مقالهدریافتشدکهازاینتعداد،
ارسالشدهدر مقاالت ارسالشده،ردشدند،گفت:65درصد مقاله 22
قالبپوسترو23درصددرقالبمقاالتشفاهیارائهمیشود.همچنیندر
اینهمایشدرخصوصموضوعاتیماننداستانداردهاینانو،ضرورتایجاد
آزمایشگاهمرجع،سرنوشتنانومواددرمحیطزیست،الزاماتانجامتست

وبازاریابیاقتصادیواجتماعیبحثوتبادلنظرمیشود.

دبیرعلمیچهارمینهمایشنانوفناوریدرکشـاورزی،ارائهدسـتاوردهای
فنـاورینانـوراازبرنامههـایجانبـیایـنهمایشنـامبردوگفـت:عالوه
بـرآنمیزگـردیبـاعنـوان»چالشهـایفـرارویتوسـعهکاربـردفنـاوری

نانـودرکشـاورزیوصنایعوابسـته«برگزارمیشـود.
ارتقای جایگاه ایران به رتبه ششم

دکترسیدمهدیرضایتمدیرکارگروهمنابعانسانیستادویژهتوسعهفناوری
نانوییکشورنیزدراینهمایشضمناشارهمبسوطبهتاریخچهعلمنانو
درکشورگفت:درابتدایفعالیتستادفناورینانوباوجودشاخصههای
10سالاولباتوجهبهاینکهعلموفناورینانو،نوپابود،رتبه57دنیارا
در و بودند ماجلوتر از عربی ازکشورهای بعضی که بهطوری داشتیم؛
منطقهنیزجایگاهینداشتیموهمچنینتعدادمتخصصیندراینزمینهبه
تعدادانگشتاندودستنمیرسید.درآنزمان،بامحصولیبهناممحصول

نانوفناوریآشنایینداشتیموزیرساختهاوجودنداشت.
رضایـتادامـهداد:درطـیایـنبرنامـه10سـاله،ابتـداچنـدشـاخص
تعریـفکردیـمکهتوسـعهنیرویانسـانی،توسـعهتجهیزاتآزمایشـگاهی
وزیرسـاختهایآزمایشـگاهیبـرایمحققـان،آشـناییدانشـگاههابـااین
حـوزه،حرکـتبهسـمتفناوریتولیدنانوومشـاهدهفناورینانوتوسـط

مـردمدرکیفیتزندگیشـانراشـاملمیشـود.
ویبیانداشت:اکنونبعداز10سال،جایگاه57درسال2016رادربحث
تولیدعلمبابیشاز8هزارو300مقالهبهجایگاهششمدردنیاارتقادادهایم
وبعضیازمقاالتمنتشرهدراینخصوصبسیارمقاالتباکیفیتیهستند.

تربیت 34 هزار نیروی متخصص در حوزه نانو
رضایـتدربـارهتربیـتنیرویانسـانیدرحوزهنانـوتصریحکـرد:تعداد
نیروهـایانسـانیکـهدرحـوزهفنـاورینانـوتربیتشـدهاند،بیـشاز34
هـزارنفـرهسـتندکـهازایـنتعـداد،بیـشاز2500نفـربـهعنـوانهیات

علمـیدانشـگاهمشـغولبهکارهسـتند.
مدیرکارگروهمنابعانسانیستادویژهتوسعهفناورینانویکشورافزود:در
66دانشگاهکشورنیزمقطعکارشناسیارشددررشتهنانومثلنانوشیمی،
نانوفیزیک،نانوالکترونیک،نانوپزشکی،نانومواد،نانوتکنولوژیو...پذیرش
دانشجوداردودر25دانشگاهایراننیزدرمقطعدکترایتخصصی،حوزه
فناورینانوتدریسمیشود.اکنونفناورینانوبهتنهاییحدود30درصد

حقامتیازبینالمللیثبتشدهکشوررابهخوداختصاصدادهاست.
ویگفت:همچنینبیشاز250شرکتکوچکوبزرگداریمکهبسیاریاز
آنهاشرکتهایدانشبنیانهستندکهباحمایتستادفناورینانوومعاونت

علمیفناوریریاستجمهوریبهتدریجرشدکردهاند.
رضایتبیانداشت:اکنوندربرنامهدومتوسعهفناوری،هدفگذاریمابا
توجهبهاینکهزیرساختهاوجوددارد،عمدتامرتبطبرتولیدثروت،تولید
محصول،حضوردربازارهایبینالمللیوصادرات،برنامهریزیشدهاست. 24
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 لزوم حمایت دولت، مجلس و صندوق های توسعه از نانوتکنولوژی
مدیرکارگروهمنابعانسانیستادویژهتوسعهفناورینانوکشورافزود:اگر
تالشهابههمینشکلادامهپیداکندوحمایتدولتراداشتهباشیم،آینده
با میشویم وارد صادرات به وقتی است. فناوری این روی پیش روشنی
اعدادکوچکنمیتوانصحبتکردووقتیگردشمالیافزایشمییابدباید
حمایتهاهمافزایشیابدلذاانتظارمیروددولتدرالیحهبودجه،مجلس،
معاونتعلمیفناوریریاستجمهوریوصندوقهایتوسعهمالیوارد

میدانشوندزیراستادنانوبهتنهایینمیتوانداینباربزرگرابردارد.
ویدرپایانگفت:هماکنونوضعیتاینعلمدرکشور،چهدرعرصهتعدد
مقاالتمعتبروثبتاختراعاتملیوبینالمللیوچهدرعرصهتوسعهو
نانویی،وضعیتمطلوبی تجهیزآزمایشگاههاوتولیدمحصوالتکاربردی
است؛بهطوریکهایرانبااختصاصسهم40درصدیتولیدعلمنانودربین

کشورهایاسالمی،رتبهنخستراداراست.
فناوری های نانو دارای ایده برای حل معضالت کشاورزی

همچنیندکترسرافرازیدبیراجراییهمایش،سخنرانیخودراباموضوع
چشماندازهایفناوریدرکشاورزیایرانارائهکرد.ویبااشارهبهچالشهای
محصوالت نباتی، آفات دفع سموم بقایای مانند کشاورزی بخش عمده
کشاورزی،کمبودآب،آلودگیهواوتبخیرباالیآبدرکشاورزی،فناوری

نانوراصاحبایدهودارایراهحلمناسببرایاینمعضالتدانست.
 تقدیر از برگزیدگان در اختتامیه همایش

باحضور نانوفناوریدرکشاورزی ملی اختتامیهچهارمینهمایش مراسم
دکتراسکندرزندمعاونوزیرورئیسسازمانتحقیقات،آموزشوترویج
نانوفناوریوزارتجهادکشاورزی، کشاورزیورئیسهمایشوکمیته
توسعه کارگروه دبیر مهندسجعفری نانو، ایمنی شبکه مدیر قاضی دکتر
فناوری،تعدادیازروسایموسساتتحقیقاتکشاورزی،مجریانوشرکت
کنندگاندراینهمایشعلمی،چهارشنبه14تیرماه96درسالن700نفره

موسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالبذرکرجبرگزارشد.
اختتامیهضمن مراسم ابتدای در اینهمایش اجرایی دبیر دکترسرافرازی
اعالمکرد: برگزارکنندگانهمایش ازحضورگستردهعالقهمندانو تشکر
طیفراخوانیکهبهاعضایهیاتعلمیسازمانتحقیقات،آموزشوترویج
تکنولوژی نانو با مرتبط طرحهای اعالم خواهان شده، ارسال کشاورزی
فعال سامانه راهاندازی و متعدد جلسات تشکیل با که شدهایم کشاورزی

فناورینانوکشور،دربارهاینطرحها،بررسیواعالمنظرخواهدشد.
همچنیـن کشـاورزی، در نانوفنـاوری همایـش چهارمیـن اجرایـی دبیـر
ازآمادگـیکمیتـهنانوفنـاوریوزارتجهـادکشـاورزیبـرایپذیـرشو
بررسـیهرگونـهپیشـنهادسـازندهدرایـنخصـوصخبـرداد.جعفریدر
ایـنمراسـمبـاارائـهگزارشـیکوتـاهازفعالیتهـایکارگـروهمربوطـه،
برنامههـایجدیـدایـنکارگـروهماننـدبرنامـهجامعنانـو،مسـابقهچالش

بـاهـدفرفـعمشـکالتنانوفنـاوریوطـرححمایـتمـادیومعنویاز
پایاننامههـاومقـاالتمرتبـطبـانانوفنـاوریرامعرفـیواظهـارامیدواری
کـردنتایـجایـنهمایـشبتوانـدبـاپیگیـریواقـدامالزمبـهثمربنشـیند.
چهارمیـنهمایـشنانـوفنـاوریکشـاورزیبـهمـدتدوروزبـاارائـه
پنلهـایتخصصـیومقـاالتجامـععلمیبهصورتشـفاهیوپوسـترو
بـاحضـورغرفههایـیازشـرکتهایمرتبطبرگزارشـد.درایـنهمایش،
محققـانپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیازجملهدکتـرالههمعتمدی
بـاموضـوع»کاربردنانـوجاذبهایمغناطیسـیبرایخالصسـازیداروی
ضـدسـرطانتاکسـولازعصـارهگیـاهسـرخدار«ودکتـرلیـالمامنـیبـا
موضـوع»نانوسـامانههایحامـل،راهـکارینویـنبـرایانتقـالهدفمنـد

مـوادمغـذی،آفتکشهـاوداروهـا«بـهارائـهسـخنرانیپرداختند.
از کشاورزی در نانوفناوری ملی همایش چهارمین اختتامیه مراسم در

پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،شرکتهایبلندپایه،موسسهتحقیقات
عنوان به بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه کشاورزی، و فنی
حامیانهمایشومهندسمحمدرضاصاحبیبهجهتکارگردانیمستندی
باعنوان»برایایران«باموضوعنانوتکنولوژیدرکشاورزیبااهدایتندیس،
دکتر خانم مدیریت به پویا فن یاران کاوش شرکت همچنین شد. تقدیر
و معرفی همایش جانبی نمایشگاه برتر غرفه عنوان به نوابصفا نسرین
علمی هیات عضو کوثری مژگان دکتر و بدیعی فوژان دکتر شد. تقدیر
ارائه دلیل به قرهگو اوالد دکتر نیز و کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده
مقاالتعلمیبهصورتپوستر،برگزیدهوتقدیرشدند.اینهمایشدوروزه
باپخشفتوکلیپکوتاهازمجموعهفعالیتهایدوروزههمایشوتقدیراز

برگزیدگانبهکارخودپایانداد.
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سردارشعبانیدرکارگاهپدافندغیرعاملزیستی:

محققان بیوتکنولوژی کشاورزی از پایه های قدرت در امنیت و استقالل مواد غذایی هستند

کارگاهآموزشـی»پدافنـدغیرعامـلزیسـتی«بـاحضـورمعـاونعملیـات
قـرارگاهثاراهللتهـرانبزرگوجمعیدیگرازفرماندهانسـپاه،30مردادماه

96،درمحـلپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبرگزارشـد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دراینکارگاه
ثاراهلل قرارگاه معاونعملیات ناصرشعبانی، باحضورسردار که آموزشی
مدافعان فرماندهان از بزرگ،جنابسرهنگسیدنصرتاهللحسینی تهران
حرمدرسوریهوجانشیندانشکدهعلومپایهجهادیویادگارهشتسال
پدافندغیرعامل آموزش امیراحمدی،مسئول پاسدارعلیرضا دفاعمقدس،
دانشکده )عرضی( توانمندساز دورههای مدیر و )ع( امامحسین دانشگاه
پدافندغیرعاملدانشگاهجامعامامحسین)ع(،دکتربهزادقرهیاضی،رئیس
امورتحقیقاتوفناوریسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشور،دکترنیراعظم
هیات اعضای کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده رئیس خوشخلقسیما
علمیوکارشناساناینپژوهشکدهبرگزارشد،اهمیتپدافندغیرعاملدر

زمینهبیوتکنولوژیکشاورزیتشریحشد.
همچنیـنقبـلازبرگزاریکارگاهآموزشـی،سـردارشـعبانیوهیئتهمراه
وی،ضمـنبازدیـدازدسـتاوردهایپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی
بـادکتـرنیراعظـمخـوشخلـقسـیما،رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولـوژی

کشـاورزیدیـداروگفتوگـوکردنـد.
سـردار شـعبانی: محققـان بیوتکنولـوژی از پایه هـای قـدرت در امنیت 

مـواد غذایی هسـتند.
سـردارشـعبانیضمـنتشـکرازدکترخوشخلقسـیماودکتـرقرهیاضی
بـرایبرگـزاریایـنکارگاهآموزشـی،خطـاببـهاعضـایپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیتصریـحکـرد:شـمادرتخصصوعلـمخودتان،
بسـیارعالـیهسـتیداماآگاهـیازمدیریتبحـرانوپدافنـدغیرعاملبرای

شـمابـهعنـوانسـرمایههایانسـانیمملکت،ضروریاسـت.
معـاونعملیاتقرارگاهثـاراهللخطاببهمحققانپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
گفـت:شـماازپایـههـایقـدرتدربحـثامنیتمـوادغذاییواسـتقالل

غذایـیهسـتیدامـادرعیـنحالآسـیبپذیرنیزهسـتید.
امام جامع دانشگاه طرف از غیرعامل پدافند دانشکده اینکه بیان با وی
حسین،برایسازمانهاودستگاههایخاصمانندپژوهشکدهبیوتکنولوژی
کشاورزیباتوجهبهطیفتهدیداتمختلف،آموزشهاییراارائهمیکند،
تصریحکرد:ماهدفگروههایتروریستیدرفضایبیوتروریسمودرآستانه
سرقتاطالعاتازسویسایرکشورهاهستیمبااینحال،انصافاکشورما
امنیتبینظیریداشتهاستامااگرسایرکشورها،ازجملهعراق،سوریه،
ببینید،ناامنیدرآنجا افغانستان،حتیسوئیس،روسیهوآمریکارا

موجمیزندوگروهکهایتروریستیدرپنجقارهفعالهستند.
سـردارشـعبانیبـابیـاناینکـههـدفگروههـایداعـش،ایـرانوتهـران
اسـت،ازجلسـهاخیـرخـودبـافرمانـدهکلسـپاهخبـردادوگفـت:ما76
تاکتیـکوشـیوههایعملیاتـیآنهـارااحصـاکردیـمونتیجـهگرفتیـمکـه

همـهمـاآسـیبپذیرهسـتیم.
سـردارشـعبانیدرخصـوصاهمیـتپیشبینـیمدیریـتبحـرانتصریـح
کـرد:اخیـراازیکـیازمراکـزصنعـتنفـتدربوشـهربازدیـدیداشـتیم؛
جایـیکـه18میلیارددالررویزمیناسـت.بایداندیشـیداگرخدایناکرده
ایـنسـرمایهویـابانـکاطالعاتژنتیـکبهعنوانیـکسـرمایهگرانبهای

دیگـرازبیـنبـرود،چـهاتفاقیخواهـدافتاد؟
امـامحسـینهمچنیـنبـهحادثـه عضـوهیـاتعلمـیدانشـگاهجامـع
تروریسـتیداعـشدرمجلـسشـورایاسـالمیاشـارهوتاکیـدکـرد:آن

قـدرتروریسـتهایداعـشراتحـتفشـارقـراردادیـمکـهکالفهشـدند
وخودشـانرامنفجـرکردنـدامـابـههرحـالبایدامنیـترابیشـترکنیمو
درترددهـایافـراد،سـختگیریبیشـتریداشـتهباشـیم.ویافـزود:باهمه
اینهـادرمراسـمتحلیـف،درهمـانفضایـیکهترورانجامشـد،مراسـمرا

بـاامنیـتکامـلبرگـزارکردیم.
معـاونعملیـاتقـرارگاهثاراهللتهرانبزرگبااشـارهبهاینکـهبحرانامنیتی
ازابتـدایانقـالبتاکنـوننداشـتیم،اظهـارداشـت:مـامفاهیـم»مدیریـت
بحـران«و»مدیریـتحادثـه«رابایکدیگـرخلطکردهایمازایـنرو،حادثه

پالسـکو،بحرانمحسـوبنمیشـود.
سردارشعبانیبااشارهبهپیشرفتهایایراندرعرصهسلولهایبنیادی،
ازدیپلماسیمحمد بینالمللی، میادین برتردر هوافضاوکسبرتبههای
جوادظریف،وزیرامورخارجهومواضعرئیسجمهوریدرعرصهجهانی
تقدیرکردوگفت:رئیسجمهورمابهدرستیمیگویدبااینملتبازبان 26
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تهدیدحرفنزنیدوبازبانتکریمسخنبگویید.
ویبـابیـاناینکـهمدیریـتبحـرانیـکعلماسـت،درخصـوصمفاهیم
پدافنـدعامـلوغیرعامـلاظهـارداشـت:پدافندعامـل،رویاروییمسـتقیم
بـادشـمنبـهمنظـوردفـعحملـهومخصـوصنظامیـاناسـتامـاپدافند
غیرعامـل،اقدامـاتغیرمسـلحانهایاسـتکهموجـبافزایـشبازدارندگی
وکاهـشآسـیبپذیری،تداومفعالیتهـایضروری،ارتقـایپایداریملی

وتسـهیلمدیریـتبحـراندرمقابـلاقداماتنظامیدشـمنمیشـود.
عضـوهیـاتعلمـیدانشـگاهامـامحسـینبـابیـاناینکـهبـرایمصونیت
سـامانههادرفضاهایـیماننـدپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،بایداز
پدافنـدغیرعامـلبهرهمنـدشـویم،گفـت:پدافنـدغیرعامـل،یکاقـدامنرم

افـزاریوکارمحققـانوپژوهشـگرانیمانندشماسـت.
در بحران مدیریت مراحل به اشاره ضمن ثاراهلل قرارگاه عملیات معاون
پدافندغیرعاملگفت:بایدکاهشخسارتدراماکنوتاسیساتمدنظرقرار
گیردازاینروبایدکاریکنیمکهتهدیددشمنرابهبازدارندگیبرسانیم.

ویافـزود:شـماسـرمایهایـنمملکـتوامانتـدارآنویکـیازصاحبـان
چهـارعلـمبـزرگدردنیا،یعنیصنعتکشـاورزیوبیوتکنولوژیهسـتید
ودرحـوزهخودتـانمتخصـصمحسـوبمـیشـویدوانشـااهللجمهوری

اسـالمیایران،قـدرشـمارابداند.
پاسدار امیر احمدی: ارتباط بیشتر دانشکده پدافند غیرعامل با محققان پژوهشکده
درحاشـیهایـنکارگاهآموزشـی،پاسـدارامیراحمـدیمدیـردورههـای
توانمندسـاز)عرضی(دانشـکدهپدافندغیرعاملدانشـگاهجامعامامحسـین
نیـزاظهـارداشـت:علـمبیوتکنولـوژیدرسـهدههگذشـتهجـزءپنجعلم
جهـانبـهشـمارمـیرودواینامـر،خـوداهمیتایـنعلمرامیرسـاند.
ویگفت:درراسـتایمحافظتازذخایرژنتیکی،نیرویانسـانیمجربو
مطالعـاتبهدسـتآمـده،نیازمبرمبـهکارپدافنـدغیرعاملدرپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیوجـودداردودانشـکدهپدافندغیرعاملدانشـگاهامامحسـین
)ع(،تمـامسـعیخـودراجهـتارتبـاطبیشـتربـامحققـانودانشـمندان

پژوهشـکدهخواهدداشـت.
مسـئولآمـوزشپدافنـدغیرعامـلدانشـگاهامـامحسـیندرپایانسـخنان

خـودتصریحکـرد:متاسـفانهبعضـیازخبرگزاریهاواژه-هایناشایسـت
بـرایروسـایپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیبـهکاربردنـدکـهوظیفـهمـارا
نسـبتبـهمحافظتازسـرمایههاینیرویانسـانیاینپژوهشـکدهبیشـتر

مینمایـد.ایـنامـر،یـککارپدافنـدغیرعاملاسـت.
دکتـر خوش خلق سـیما: تامیـن محصـوالت غذایی با فناوری زیسـتی 

تا سـال 1404
خلق خوش دکتر زیستی، غیرعامل پدافند آموزشی کارگاه ابتدای در
پژوهشکده تاسیس تاریخچه به میهمانان، به خوشامدگویی ضمن سیما
اندازی راه و دستاوردها کنون، تا 78 سال از کشاورزی بیوتکنولوژی
مدیریتبیوتکنولوژیدرمناطقمختلفکشوراشارهکردواظهارداشت:
بعدازتاسیسپژوهشکده،ازسال78تا83،فراهمکردنزیرساختهای
پژوهشکدهمدنظرقرارگرفت.گامبعدی،گسترشفعالیتهایپژوهشکده
بهسایرمناطقکشوربودودرهمینراستا،مدیریتبیوتکنولوژیدرمناطقی

مانندتبریز،رشت،اصفهانومشهدایجادشد.
رئیسپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیهمچنینازارتقایپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیبـهپژوهشـگاهخبـردادوگفـت:دسـتیابیبـه
فناوریهـایزیسـتیدرمنطقـه،بـااختصـاص3درصـدازسـهمبـازار
جهانـی،تحقـقرتبهنخسـتدرحوزهزیسـتفنـاوریدرمنطقـهوتامین
امنیـتمـوادغذایـیبـاکاشـتمحصـوالتتراریختهبـهمیـزان10درصِد
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زمیـنهایزیرکشـتایـرانتاسـال1404ازجملـهماموریتهـایمحوله
بـهپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیاسـت.

دکترخوشخلقسیمابابیاناینکهبایدبااستفادهازفناوریهایزیستیتا
سال1404بتوانیممحصوالتغذاییرادرکشورتامینکنیم،تصریحکرد:
یکیازمشکالتباغاتماایناستکهنهالهایما،نهالهایسالمینیستند
ازطریق را نهالها بیوتکنولوژیکشاورزی، پژوهشکده در ما محققان اما

کشتبافت،سالمسازیمیکنندوبهکشاورزانمعرفیمینمایند.
تولیـد چرخـه پژوهشـکده، دسـتاورهای از یکـی افـزود: وی
مینیتیوبرسـیبزمینیاسـتکهکشـورراازواردات24میلیوندالربینیاز
ودرایـنزمینـهخودکفـاکردهوشـرکتهایدانـشبنیانازدسـتاوردهای

اسـتفادهمیکننـد. ایـنحـوزه پژوهشـکدهدر
رئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدربارهگردشمالیبازارجهانی
درعرصهبیوتکنولوژیکشاورزیگفت:گردشمالیدرحوزهکشاورزی،
بیشتردرعرصهمحصوالتتراریختهخودرانشانمیدهدکهدردنیااین
گردشمالی،بالغبر200میلیارددالراستاماکشورمانتوانستهدراینزمینه

سهمقابلتوجهیحتیدربازارداخلیبهخوداختصاصدهد.
ویبااشـارهبهرشـدمهندسـیژنتیـکدردنیاونقـشآندرعرصهاقتصاد
مقاومتـیازطریـقافزایـشتولیدبهدسـتاوردهایپژوهشـکدهدرخصوص
برنـجتراریختـهوپنبـهتراریختهاشـارهوعنـوانکرد:کرمسـاقهخواربرنج
ازطریقسـمومخطرناک،باعثآلودهشـدنگیاهومحیطزیسـتمیشـود
وازایـنرو،یکـیازاقدامـاتپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،برای
حفـظمحیطزیسـتوسـالمتمـردم،تولیـدمحصـوالتتراریختـهبرنج
اسـت.همچنیـنورودپنبـهتراریختـهبـرایمبـارزهبـاآفاتوسـموم،در
صـورتکسـبمجوزازکمیتـهتراریختـهوزارتجهادکشـاورزیازدیگر
دسـتاوردهایپژوهشـکدهاسـت.ایـنمحصـوالت،کشـاورزیارزانرابه

دنبـالخواهـدداشـتوجلـویوارداتراخواهدگرفت.
ویبـااشـارهبـهاقدامـاتپژوهشـکدهدرخصـوصجلوگیـریازاتـالف
آبکشـاورزیتصریـحکـرد:مـادرپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،
درحـالحاضـرازاراضـیکهشـوریآببسـیاربـاالدارنـدوهیچگیاه
زراعـیدرآنرشـدنمیکنـد،گیاهانـیرامیکاریـمکـهبهصورت

وحشـیدرمنابـعطبیعـییافتمیشـودوماآنرااهلیکـردهوبهصورت
کشـاورزیدرآوردیـمکـهریاسـتجمهـورینیـزازآنحمایـتمیکنـد.
مـابـرایپرهیـزازکـمآبـیدرکشـاورزی،متابولیتهـایگیاهـاندارویی
رادرداخـلآزمایشـگاه،تولیـدوازاتـالفآبهـایکشـاورزیجلوگیری

میکنیم.
اقداماتپژوهشکدهبهمنظورکاهش ازدیگر دکترخوشخلقسیماگفت:
وابستگیبهوارداتوکمکبهافزایششرکتهایدانشبنیان،وحمایت
ازکارآفرینان،تبدیلپسماندهایضایعاتکشاورزیبهفرآوردههایزیستی
است.مابهآنزیمهاییدستپیداکردیمودرحالحاضرتولیداتخودرا

واردبازارمیکنیموبازارجهانیرابهخوداختصاصخواهیمداد.
ویبـااشـارهبـهارتباطـاتوتعامـالتگسـتردهبینالمللـیپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزیبـاکشـورهاییمانندچین،اسـترالیا،آلمـانوکره
جنوبـیگفـت:انـرژیهسـتهایدنیانیزبـامادرحـوزهکشـاورزیقرارداد
دارد.همچنیـنبکارگیـریمحققانزبـدهایرانیدرعرصـهبیوتکنولوژیدر

دنیـاوداخـلکشـورازجملهاقداماتپژوهشـکدهاسـت.
دکتـر قره یاضـی: ایجـاد نگرانـی از فناوری هـای زیسـتی، از مصادیق 

تهدیدات بالقوه بیوتروریسـم اسـت
دکتـربهـزادقرهیاضـی،رئیـسامـورتحقیقاتوفنـاوریسـازمانمدیریت
وبرنامهریـزینیـزطیسـخنانیدرایـنکارگاهاظهارداشـت:مفهوماصلی
تروریسـم،هراسافکنـیوایجـادوحشـتاسـتوبـااینکـهدربسـیاری
مـوارددرجریـانتـروربااهدافسیاسـی،قتلـیهمصـورتمیگیردولی
هـدفاصلـیتروریسـتهابیـشازحـذففیزیکـیدشـمن،ایجـادرعبو
وحشـتوناامنـیروانـیاسـت.اسـتفادهداعـشازشـیوههایوحشـیانه
اعـداممثلسـربریدنیاسـوزاندنوانعـکاسجهانیتصاویـراینجنایات
دررسـانههانشـانمیدهـدهـدفاصلـیگروههـایتروریسـتیازکاربـرد
شـیوههـاینامتعـارفبرایاعـدام،ایجادرعبووحشـتدرمردماسـت.
ویتصریـحکـرد:منظـورازبیوتروریسـمهرگونهعملیاتیاسـتکهدرآن
ازعوامـلزیسـتیبـرایایجادوحشـتاسـتفادهمیشـود.دربیوتروریسـم

ممکناسـتازعواملزیسـتیطبیعییامهندسـیشـدهاسـتفادهشـود.
ایـنمتخصصمهندسـیژنتیکوایمنیزیسـتیخاطرنشـانکـرد:ازجمله
علـلتوجـهتروریسـتهابهاسـتفادهازعوامـلبیولوژیک،سـهولتوارزانی
تولیـدواسـتفادهازآنهـا،هراسافکنـیزیـاد،عـدمامـکانردیابـیسـاده
ونداشـتنعوامـلمشـهودبعضـاتـاچنـدروزپـسازانتشـارودرنتیجـه

قربانـیگرفتـنتدریجیوسـریعآنهاسـت.
از بیش بیوتروریسم کاربردعواملزیستیدر اینکه بیان با قرهیاضی دکتر
تشویشعمومی و اضطراب ایجاد باهدف باشد داشته نظامی آنکهجنبه
وتهدیدامنیتملیصورتمیگیرد،اظهارداشت:امروزهباپیشرفتهای
که است فراهمشده تروریستها برای فزایندهای امکانات ژنتیک، مهندسی 28
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مقاومسازیعوامل بیاثرکردنواکسنهاو ژنتیکدر مهندسی از استفاده
بیماریزابهآنتیبیوتیکهاوعواملضدویروس،تبدیلعواملغیربیماریزا
بهبیماریزا،گسترشدامنهبیماریوسختکردنشناساییآنهاازجمله

روشهایمورداستفادهدربیوتروریسماست.
ویتصریـحکـرد:آمـوزشمفاهیـموتربیـتکارشناسـانمتبحـر،مهـارت
درشناسـاییوردیابیسـریعوخودکار)سـهتاشـشسـاعت(،شناسـایی
ویژگیهـاومبـداعامـل،شناسـاییمناطـقدارایقابلیـتتهاجـمواتخـاذ
تدابیـرالزمماننـدتامیـنواکسـنوسـرمبـهمیـزانکافـیوآمادگـیبرای
رفـعآلودگـی،تقلیـلوبلکهبهصفررسـاندنآثـارتهاجمزیسـتیازجمله

اقدامـاتپدافنـدیدرمقابـلتهدیداتبیوتروریسـتیاسـت.
بههشدارحکیمانهرهبرمعظم اشاره با ایران ایمنیزیستی انجمن رییس
انقالبکهفرمودند»ملتیکهدستشازعلمتهیباشدبایدخودشراآماده
برضرورتشناختعلمیدقیق اوفرمانرواییکنند«، بر کندکهدیگران

تهدیداتزیستیوراهکارهایمقابلهباآنهاتاکیدکردوگفت:بااینهمه
امکاناستفادهجنایتکارانهازعواملزیستینبایدباعثشودکهازپیشرفت
درحوزهعلوموفناوریهایزیستیغافلشویمزیراهرگونهمحدودیتو
عقبماندگیدراینحوزه،آسیبپذیریمارادربرابرتهدیداتوعملیات

بیوتروریستیافزایشمیدهد.
از تولیـدمحصـوالتکشـاورزیحاصـل بـا قرهیاضـی،مخالفـت دکتـر
مهندسـیژنتیـکبـهرغـموارداتگسـتردهایـنمحصـوالتازخـارجرا
تهدیـدیبـرایایمنـیوامنیـتغذایـیکشـور،عنـوانوخاطرنشـانکرد:
عـوامفریبـیوایجـادنگرانـیوتـرسبیدلیـلازفناوریهـایزیسـتی،
تحریـفمفاهیـمدرحوزهبیوتروریسـمودامنزدنبهشـایعاتوادعاهای
غیرواقعـیدرخصـوصسـالمتمحصـوالتغذایـیکـهباعـثمیشـود
مـردم،دیگـرتهدیـداتواقعـیراهـمجدینگیرنـدازمصادیـقتهدیدات

بالقوهبیوتروریسـماسـت.

بازدید هیاتی از متخصصان کره ای از بخش نانوتکنولوژی پژوهشکده

هیاتـیازکارشناسـانسـازماناسـتانداردهایآزمایشـگاهیکـرهجنوبی
درتاریـخ24تیرمـاه96ازپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبازدید
کردنـد.اینسـازماندرزمینهارزیابیاسـتانداردهایموادودسـتگاههای
آزمایشـگاهیفعالیـتداردوزیـرنظـروزارتصنایعکرهجنوبیاسـت.
بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکده،درایـنبازدیـدکهبـاحضور
نانوتکنولـوژی بخشهـای روسـای و پژوهشـکده پژوهشـی معـاون
وبیوتکنولـوژیمیکروبـیانجـامشـد،هیـاتکـرهایتوضیحاتـیدر
خصـوصتاریخچـهوفعالیتهـایاینسـازمانوروابـطبینالمللیآن

درآسـیا،اروپـاوآمریـکاارائـهدادنـد.
یکیازفعالیتهایاینسازمان،تاسیسآزمایشگاهودادنگواهیتایید
ایمنیبرایانواعمحصوالتصنعتی،زیستمحیطیوکشاورزیاست.در

بازدیدازبخشنانوتوضیحاتیدرخصوصتحقیقاتانجامشدهدرزمینه
نانوکودهاونانوسمومونانوحاملهابهاطالعنمایندگاناینسازمانرسید
وآنهاآمادگیخودرابرایهمکاریدرزمینهارزیابیایمنیمحصوالت

نانوباپژوهشکدهاعالمکردند.
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رئیسمرکزاطالعاتبیوتکنولوژیمالزیبابیاناینکهایران،جزءپیشرفتهترین
اظهار است، بیوتکنولوژی درحوزه توسعه حال در و اسالمی کشورهای
داشت:مابهمحصوالتتراریختهاحتیاجداریموعدمکشتآندرمالزی،
بهدلیلمخالفتبامحصوالتتراریختهنیستبلکهبهخاطرایناستکه

واردات،ارزانترومقرونبهصرفهترتماممیشود.
دکتـرماهـالچومیآروجانـاندرگفتوگـویاختصاصیبـاروابطعمومی
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبـااشـارهبهاینکـهبیوتکنولـوژیدر
مالـزیبـهعنـوانیـکعامـلرشـددیـدهمیشـودوانتظـارایناسـتکه
بـهعنـوانموتـورمحـرکاقتصـادیعمـلکنـد،گفـت:درمالـزی،قوانین
قدرتمنـدیدرحـوزهبیوتکنولـوژیوجـوددارد؛بـهگونـهایکـهدرسـال
تعاونـی آن از بعـد و تثبیـت مالـزی ملـی بیوتکنولـوژی قوانیـن 2005

)cooperation(بیوتکنولـوژیمالـزیایجـادشـد.
ویبـابیـاناینکـهبـرایمالـزیمهـماسـتکـهبـهعنـوانبازیگـرقـوی
درعرصـهبیوتکنولـوژیفعالیـتکنـد،بـهحوزههـایتاثیرگـذاردرایـن
زمینـه،اشـارهوتصریـحکـرد:بیوتکنولوژیدرسـهحوزهصنعـت،داروو
کشـاورزی،قویتـرعمـلمیکنـد.درایـنزمینـه،280کمپانـیدرمالـزی
فعالیـتمیکنندکـهبایدمعیارهاوضوابطدولتـیرادرحوزهبیوتکنولوژی
مدنظـرقـراردهنـد؛یعنـیهـمتحقیـقکننـدوهممحصولداشـتهباشـند.
آروجانانافزود:اینشرکتهادر10سالاولمالیاتنمیدهندوبعداز
آننیزمالیاتکمیمیپردازندوازتمامدنیامیتوانندنیروجذبنمایند.

رئیـسمرکـزاطالعـاتبیوتکنولـوژیمالزیدرپاسـخبهاینسـوالکهآیا
درسـتاسـتکهمالزییکـیازبزرگتریـنمصرفکننـدگانمحصوالت
تراریختـه)GMO(اسـتودرایـنزمینـهوارداتنیـزانجـاممـیدهـد؟
خاطرنشـانکـرد:ازآنجـاکـهمالـزیکشـورکوچکـیاسـت،نمیتوانیـم
کشـتزیادیداشـتهباشـیموخوراکداموطیـور،برایدانههـایوارداتی
ازآرژانتیـن،برزیـلوآمریـکابهمنظورمصارفغذایانسـانودامفراوری

میکنیـمکـهFeed Food Processingنامیـدهمیشـود.
ویافـزود:عـالوهبـروارداتمحصـوالتبـرایدامهـا،مالـزی،سـویارا
هـمواردمیکنـدکـهنـهتنهـابرایحیـوان،بلکـهبرایانسـانهماسـتفاده
میشـودچراکـهدرکشـورهایآسـیایشـرقیمثلژاپن،سـویایـکغذای
اصلـیاسـتودرنوشـیدنیهانیـزاسـتفادهمیشـودوازسـال1996،این
پروسـهادامـهداردوازذرتوکانـوالنیـزبهرهمیبرند.بهگفتـهآروجانان،
ایـنمحصـوالتوقتـیواردکشـورمیشـوندبـرایFFPیعنیهـمبرای
خوردنتوسـطانسـانوهـمحیوانوهمبـرایفرآوریتاییدیـهمیگیرند.
ویدرپاسـخبهسـوالدیگریمبنیبراینکهبعدازاسـتفادهازمحصوالت
تراریختـهازسـال1996بـهبعـد،آیامشـکلیبرایشـمادرمالزی

پیـشآمـدهویـارسـماشـکایتیانجـامشـدهیـاخیـر؟گفـت:یکـیاز
موضوعاتـیکـهکشـورهایدرحالتوسـعهبایـدازمایادبگیرنـدمقرراتی
اسـتکـهکشـورمـابـرایمحصـوالتتراریختهوضعکـردهاسـت.چون
مالـزیواردکنندهاسـتوتولیـدنمیکنـدبنابرایـندرازایآن،بایدقوانین
مسـتحکموروشـنیداشـتهباشـد.دراینرابطه،ازسـال2007،درمالزی،
قوانیـنزیـادیراتصویـبکردندکهتمـامحوزههاازتحقیقـاتوواردات
و...راشـاملمیشـودامـااینمقـررات،هیـچگاهمحدودکنندهنبودهاسـت.
رئیـسمرکـزاطالعـاتبیوتکنولـوژیمالـزیدربـارهاینکـهچـرامالـزی،
وارداتتراریختـهداردامـاتولیـدایـنمحصـوالتراندارد،اظهارداشـت:
تمـامآنچـهدربازاروجوددارد،مناسـبنیسـتوشـرایطآبوهوایینیز
موثـراسـت.مثـالبـرایکاشـتذرت،آبوهـوایمالزیخیلـیمرطوب
اسـتوقـارچمیگیـردبنابرایـنشـرایطآبوهواییمابهگونهاینیسـت
کـهبتوانیـمکشـتکنیـموخریـدآنازبـازار،ارزانتـرتمـاممیشـودو

درسـتنیسـتکهبـرایتولیـدآن،هزینـهبیشـترینماییم.
آروجانانباتاکیدبراینکهمابهمحصوالتتراریختهاحتیاجداریم،تصریح
کرد:اینکهمامحصوالتتراریختهکشتنمیکنیمدلیلمخالفتماباآننیست
بلکهبهخاطرایناستکهواردات،ارزانترومقرونبهصرفهترتماممیشود.

ویدربارهارزیابیخودازجایگاهایراندرحوزهبیوتکنولوژیگفت:ایران
دربینکشورهایاسالمیوکشورهایدرحالتوسعه،جزءپیشرفتهترینها
به صفحه یک نشریهمان در داریم قصد و است بیوتکنولوژی زمینه در

بیوتکنولوژیایراناختصاصدهیم.
رئیسمرکزاطالعاتبیوتکنولوژیمالزیهمچنیندربارهآیندهزیستفناوریو
چشماندازآندردنیاخاطرنشانکرد:روندتوسعهدرحوزهبیوتکنولوژیخصوصا
درعرصهتراریختههابهتدریجوآهستگیپیشخواهدرفت؛همانطورکهدر
سال1996وبعدازآنتولیدمحصوالتتراریختهموردقبولهمگاننبودهاست

امابهطورحتمدرآیندهبهتراریختههانیازخواهیمداشت.

    رئیس مرکز اطالعات بیوتکنولوژی مالزی:

ایران، جزء پیشرفته  ترین   کشورهای منطقه در حوزه بیوتکنولوژی است
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آشنایی محققان پژوهشکده با اهمیت و کاربرد رسانه های نوشتاری در کشاورزی

دومیـنجلسـهکارگاهآموزشـی
در نوشـتاری هـای »رسـانه
کشـاورزی«،25مردادماه96،با
حضـورجمعیازاعضایهیات
آمفـی سـالن محـل در علمـی
تئاتـرپژوهشـکدهبیوتکنولوژی

کشـاورزیبرگـزارشـد.
عمومی روابط گزارش به
بیوتکنولوژی پژوهشکده
محمدرضا دکتر کشاورزی،
معاونت مقام قائم شاهپسند،

ترویجسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیبهعنوانمدرساین
کارگاهآموزشیسهساعته،اهمیت،ویژگیهاوکاربردهایانواعرسانههای
نوشتاریشاملپوستر،چارت،تکبرگ،بروشور،نشریهترویجی،نشریه
همچنین کرد. تشریح را کتاب و هندبوک ترویجی، دستورالعمل فنی،
اعضایهیاتعلمیبعدازارائهتوضیحاتمدرسکارگاهدربارهکاربرد
هریکازرسانههاینوشتاری،درقالبکارگروهی،طراحیوتدوین

نمونههاییازچارت،نشریهترویجیو...راتمرینکردند.
درهمینرابطه،شاهپسنددرحاشیهبرگزاریکارگاهآموزشیدرگفتوگو
اعضایهیات آشنایی اهمیت پژوهشکدهدرخصوص باروابطعمومی
علمیبارسانههاینوشتاریاظهارداشت:درموسساتوپژوهشکدهها،
عرصههای به دانش این انتقال اما دارد وجود زیادی بسیار فنی دانش

تولیدی،نیازمندرسانههاوارائهآنبهمخاطبانهدفاست.
ویبابیاناینکهرسـانههایمورداسـتفادهتاکنونیااسـتانداردنبودهویا
اینکـهبـرایبهرهبـردارانبخشهایمختلف،مورداسـتفادهنبـوده،گفت:
هـدفمـاازبرگـزاریایـندورهآموزشـی،معرفیرسـانههایبیشـترو
جدیدتـربـهمحققاناسـتوانتظارداریمپژوهشـگران،محتـوایعلمی

خـودرادرایـنقالـبارائهنمایندتاقابلیتانتشـارداشـتهباشـد.
شاهپسـندافـزود:تصـورمحققان
بـرایـناسـتکـهبـرایانتشـار
حجـم نوشـتاری، رسـانههای
نیـازاسـت ازمطالـب، انبوهـی
امـادرایـندورهتاکیـدشـدکه
رسـانههاینوشـتاری،میتواننـد

از انبوهـی تـا جملـه تـک از
مطالبراشـاملشـوند.همچنین
سـیرتکاملرسـانههاینوشتاری
ازتـکجملـهتایـکصفحه،دو
صفحـه،8صفحـه،16صفحـه،
24صفحـه،48صفحـه،وسـپس
هندبـوکودسـتورالعملهایفنی
بـرایمحققانتشـریحشـدتاآنها
دریابنـدقالبهـایمتنوعیبرای
انتشـاردانـشفنـیوجـوددارد.

ترویـج معاونـت مقـام قائـم
سـازمانتحقیقـات،آمـوزشوترویـجکشـاورزیخاطرنشـانکرد:طی
دوجلسـهکارگاهآموزشـی،تمـامایـنقالبهـاینوشـتاریارائـهشـد
وعـالوهبـرآن،پژوهشـگرانواعضـایهیـاتعلمـی،دسـتورزیبه
صـورتکارگاهیداشـتندوموضوعـاتمتنوعوقابـلتوجهیدرقالب
پوسـتر،چـارتونشـریهترویجـی،طراحـیوتدویـنشـدکـهقابلیت

انتشـاردارد.
مـدرسایـنکارگاهآموزشـی،همچنیـندربـارهتاثیـرتولیـدمحتـوادر
قالـبرسـانههاینوشـتاریتوسـطاعضـایهیـاتعلمـیپژوهشـکده
نیـزتصریـحکـرد:اینشـیوه،موجبمیشـوددسترسـیگروهبیشـتری
ازمخاطبـانبـهدانـشفنـیپژوهشـکده،افزایـشیابـد.همچنیـندر
فرایندهایـیکهاخیرادرسـازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشـاورزی
بـرایترفیـعوارتقایرتبـه،پیشبینیشـده،برایتولیدمحتواوانتشـار
نشـریاتترویجـی،امتیازاتـیلحاظگردیـدهواینانگیزهایجادشـدهکه
پژوهشـگراندرایـنعرصـهنیـزورودپیـداکـردهومطالبخـودرادر

قالـبرسـانههاینوشـتاریمنتشـرکنند.
گفتنیاسـتپیشازاین،نخسـتینجلسـهکارگاهآموزشـی»رسـانههای
نوشـتاریدرکشـاورزی«توسـطدکترشاهپسـند،باتاکیدبرمهارتهای
رسـانههای جایـگاه نوشـتاری،
یافتههـای نوشـتاریدرترویـج
کاربـرد و اهمیـت و علمـی
پوسـتر،اواخـرخردادمـاهسـال
پژوهشـکده محـل در جـاری

برگـزارشـدهبـود.
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بازدید هیات محققان کشاورزی اندونزی از بخش نانوفناوری

هیاتیازمحققانموسسهتحقیقوتوسعهکشاورزیاندونزیروزچهارشنبه
ازبخشنانوفناوریپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیبازدیدکردند.

در کشـاورزی، بیوتکنولـوژی پژوهشـکده عمومـی روابـط گـزارش بـه
ابتـدایبازدیـدایـنهیـاتکـهبـاهمراهـیدبیـرسـومسـفارتاندونزی،
معـاون سـالکده، حسـینی دکتـر بودنـد، یافتـه حضـور پژوهشـکده در
پژوهشـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیضمنمعرفیپژوهشـکده،
توضیحاتـیدرخصوصفعالیتهاودسـتاوردهایپژوهشـکدهوراهبردها
وبرنامههـایدردسـتاجـرادرزمینـهتحقیقاتوتجاریسـازییافتههای
پژوهشـیارائـهدادوازبخـشنانوفنـاوریبـهعنـوانیکـیازبخشهـای

فعـالدرزمینـهتحقیقـاتکاربـردیوقابـلتجاریسـازییـادکـرد.
درادامهدکترلیالمامنی،رییسبخشتحقیقاتنانوتکنولوژیپژوهشکده،گزارشی
درخصوصپروژههایدرحالاجرایاینبخشدرزمینهتولیدنانوکودهاونانو

سمومکشاورزی،نانوپوششهایبذروبستهبندیموادغذاییارائهداد.
و پژوهشکده پیشرفتهای از خرسندی ابراز با نیز اندونزیایی هیات
دستاوردهایبخشنانو،توضیحاتیدرخصوصزمینههایتحقیقاتیمورد
عالقهوطرحهایتحقیقاتیدرحالاجرایخوددرحوزهنانوکودهاونانو
سموم،واکسهایخوراکی،بستهبندیهاینانووهمچنینکاربردنانوذرات

سیلیسوضایعاتکشاورزیدرمحصوالتارائهکردند.
هیاتاندونزیاییبااشارهبهمشابهتزیادیکهبینتحقیقاتآنهاوپروژههای
درحالانجامدرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیوجوددارد،نسبتبه
هرگونههمکاریتحقیقاتی،سفرهایپژوهشیمحققانواستفادهازتجهیزات

وامکاناتپژوهشیایرانواندونزیطرفینابرازعالقهمندیکردند.
معاونتپژوهشـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیوبخـشتحقیقات
نانوفنـاوریپژوهشـکدهنیـزآمادگـیخـودرابـرایهمکاریهـایعلمـی

تحقیقاتـیوتجهیزاتـیبـاهمـکاراناندونزیایـیاعـالمکردند.

از طرف همکاران تان در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
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بازدید مدیران هلدینگ مزارع نوین از مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی گیالن

مدیـرانهلدینـگمـزارعنویـن،وابسـتهبـهاتـکا،روزسـهشـنبه،14
شـهریورماه،ازمرکـزرشـدواحدهـایفنـاورپژوهشـکدهبیوتکنولوژی

کشـاورزیمنطقـهشـمالکشـوردراسـتانگیـالنبازدیـدکردنـد.
کشـاورزی، بیوتکنولـوژی پژوهشـکده عمومـی روابـط گـزارش بـه
مهنـدسباقرپـورمدیرعامـلشـرکتمـزارعنویـنایرانیان،دکتـرراعی
مسـئولتحقیـقوتوسـعه،مهنـدسرضاپـورمعـاونتولیـدومهنـدس
فراهانـیمدیـرمرکـزدانشبنیـانایـنشـرکتازجملـهبازدیدکنندگان
مرکزرشـدواحدهـایفناورپژوهشـکدهبیوتکنولوژیدررشـتبودند.
فناور واحدهای رشد مرکز مدیر افراز دکتر آقایان که بازدید این در
پژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیشمال،دکترمومنیرئیسپژوهشکده
قائممقام آزادی دکتر و کشور شمال منطقه کشاورزی بیوتکنولوژی
از داشتند،پس نیزحضور بیوتکنولوژیکشاورزی پژوهشکده فناوری

معرفیکوتاهازپژوهشکدهبیوتکنولوژیمنطقهشمالکشور،مرکزرشد
اینپژوهشکدهوتوانمندیهایموجود،موضوعاتیماننداهمیتتولید
نهالاصیلوشناسنامهدار،توزیعنهالهایسالموپایههایکشتبافتیاز
ژرمپالسمبومیوعاریازویروس،موردبحثوتبادلنظرقرارگرفت.
وهمکاری مشارکتبخشخصوصی با کنسرسیومی تشکیل بر تاکید
نهادهایذیربطبرایاطمینانازاصالتوسالمتگیاه،ازجملهنتایج
مرکز آزمایشگاههای از بازدید میرود. شمار به بازدید این از حاصل
مجریان برخی با گفتگو و پژوهشکده آزمایشگاههای گلخانهها، رشد،

پروژههایپژوهشیازدیگربرنامههایاینبازدیدبود.
الزمبهذکراستهلدینگمزارعنوینایرانیانوابستهبهاتکابادراختیار
داشتن11مجتمعکشتوصنعتوشششرکتتخصصی،درزمینه
فرآوردههایکشاورزیوتولید،نشاونهالگواهیشدهفعالیتمیکند.

ازطرفهمکارانتاندرپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی

شماره هفتم٬ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی

33

شماره هفتم٬ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی



سخنرانی دکتر معتمدی در پژوهشکده

نانوکامپوزیت های پلیمری: سنتز، مشخصه یابی و کاربردها
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،سـخنرانیخود
رابـاعنـوان»نانوکامپوزیتهـایپلیمری:سـنتز،مشـخصهیابیوکاربردها«

درسـالنآمفـیتئاترپژوهشـکدهایـرادکرد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکده،دراینسخنرانیکه15مردادماه96،
برگزار ازاعضایهیاتعلمیودانشجویانپژوهشکده باحضورجمعی
شد،دکترالههمعتمدیدرابتدا،ضمنمعرفینانوکامپوزیتهایپلیمریو
خواصکلیآناظهارداشت:فناورینانودرتولیدمواددرابعادنانومتری
موضوعجذابیبرایتحقیقاتاستکهدردههاخیرتوجهبسیاریرابه
خودمعطوفداشتهاستونانوکامپوزیتهایپلیمرینیزبهعنوانیکیاز

شاخههایاینفناوریجدید،اهمیتبسیارییافتهاند.
 کاربردهای نانوکامپوزیت ها

پلیمری، نانوکامپوزیتهای نانوکامپوزیتهاگفت: تعریف به اشاره با وی
موادپلیمریچندجزئیهستندکهالاقلیکیازاجزایتشکیلدهندهآنها
دارایابعادیدرمحدودهنانومتری،یعنیnm100-1استووجودنانومواد
اینمواد ازخواص بهبودبرخی باعث پلیمری درساختارکامپوزیتهای
گرمایی، واپیچش دمای مانند فیزیکی خواص معتمدی، گفته به میشود.
...،خواصمکانیکیماننداستحکام،خواص پایداریحرارتی،شفافیتو
کششیوخمشی،وخواصنوریوالکتریکیرامیتوانباافزایشنانومواد

بهماتریسهایپلیمریبهبودبخشید.
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبـااشـارهبـه
در نانـوذرات حضـور کـرد: خاطرنشـان نانوکامپوزیتهـا کاربردهـای
زمینههـایپلیمـریمیتوانـدبـهطـورکامـلخـواصایـنمـوادراتغییـر
دهـدوایـنذراتبـهعنـوانتقویتکننـدهوهمچنیـنتغییردهنـدهرفتـار
مـادهزمینـهعمـلمیکننـد.همچنیـنامـروزهکاربـردنانوکامپوزیتهـادر
زمینـهتولیـدقطعـاتخـودرو،فیلمهـایبسـتهبندینایلونـی،بطریهـای
نگهـداریمـوادنوشـیدنی،لولههـایپلیمریونیـزدرپوشـشهایکابلو

سـیمو...درحـالگسـترشهسـتند.
ویدرادامـهبـهنقـشواهمیـتنحـوهپراکندگـینانـومـواددرزمینـه
پلیمـریپرداخـتوگفـت:خـواصیـکنانوکامپوزیـتبـهمیـزانبسـیار
زیـادیبـهنحوهپراکندگـیوپخشفـازتقویتکنندهدرفاززمینهبسـتگی
داردوچنانچـهایـنپراکندگـیبـهخوبـیصـورتنگیـردنانوکامپوزیـت،
خـواصعالـیراکهازآنانتظارمیرود،نشـاننخواهـددادوباکامپوزیت

معمولـیتفـاوتچندانـینخواهدداشـت.
آلی هیبریدی پلیمری نانوکامپوزیتهای در اینکه به اشاره با معتمدی
معدنی،اندرکنشضعیفبینفازآلیوبخشمعدنیموجبتضعیف

خواصگرماییومکانیکینانوکامپوزیتمیشود،تصریحکرد:برعکساین
قضیه،اندرکنشقویبینپلیمروذراتمعدنیباعثمیشودفازهایآلیو
معدنیدرسطحنانومتریدرهمپخششدهومیزاناینپراکندگیباالباشد،
بههمینعلت،خواصمنحصربهفردوباالترازکامپوزیتهایمعمولیاز

خودنشانمیدهد.
تولید  روش های  

نانوکامپوزیت های پلیمری
از دیگری بخش در وی
روشهای به خود سخنرانی
نانوکامپوزیتهایپلیمری تولید
روشهای کرد: عنوان و اشاره
نانوکامپوزیتهایپلیمری تولید
اختالط روشهای انواع به

مذابنانوذراتوپلیمر،احیایشیمیایییونهایفلزیدرماتریسپلیمری،
روشسل-ژلوروشپلیمریزاسیوندرجایمنومرهادرحضورنانوذرات

تقسیمبندیمیشوند.
از یکی افزود: کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده علمی هیات عضو
اصلیترینروشهایتولیدنانوکامپوزیتهایپلیمری،استفادهازروشهای
تعلیقی، پلیمریزاسیون آمولسیونی، پلیمریزاسیون مانند پلیمریزاسیون
پلیمریزاسیوندیسپرسیومینیآمولسیوناست.ازاینمیان،پلیمریزاسیون
آمولسیونییکیازمعروفترینومؤثرترینروشهاییاستکهبهوسیله
فرآیندشیمیاییباعثپیوندنانوذراتمعدنیدرماتریسپلیمریمیشود.

دکتـرمعتمـدیهمچنیـنبهذکـرمثالیازروشپلیمریزاسـیونآمولسـیونی
بـرایسـاختنانوکامپوزیتپلیاسـتایرنبـاتقویتکنندهذراتاکسـیدآهن
بررویبسـتراکسـیدگرافن)Fe3O4Nps@GO/PS(بهعنوانکارتحقیقاتی
انجـامشـدهاشـارهکـردوتکنیکهـایمشـخصهیابیوآنالیزهایبررسـی
خـواصنمونـهنانوکامپوزیترابرشـمردوبرخـیازکاربردهایاصلیاین

ترکیبـاتدرحـوزهکشـاورزیرابـههمراهمثـالارایهکرد.
 تأثیر نانوکامپوزیت ها در حوزه کشاورزی

عضوهیاتعلمیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیدربـارهکاربردهای
در پلیمـری نانوکامپوزیتهـای گفـت: نیـز پلیمـری نانوکامپوزیتهـای
صنعتبسـتهبندیبرایسـاختبسـتههایسـبکتر،زیسـتتخریبپذیر،
بـااسـتحکامبـاالونفوذناپذیرنسـبتبهگازهابسـیارکاربـردداردوازآن
میتـوانبـرایتولیدبسـتهبندیهایهوشـمندوفعالدرصنایـعغذایینیز
اسـتفادهکـرد.عـالوهبـرآن،نانوکامپوزیتهایهیدروژلبهعنوانسـوپر 34
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جاذبهـادرخـاکعمـلمیکنندوموجـبافزایشظرفیـتنگهداریآب
درخاکمیشـوند.

ویافزود:اسـتفادهدرتهیهفیلمهایگلخانهومالچهایکشـاورزیازدیگر
کاربردهـایایـنمـواداسـت.همچنیـناینترکیبـاتبهعنـوانحاملبرای
نگهـداریترکیبـاتاگروکمیـکال)سـموموکودهایکشـاورزی(اسـتفاده
میشـوند.درایـنراسـتاترکیـبنانوکامپوزیـت،مـادهاکتیـورامحافظـت
کـردهومیتوانـدآنرابـهصـورتکنتـرلشـدهوهدفمندانـهآزادنمایدو

موجـبافزایـشاثربخشـیوکاهـشهدررفتنهادههـاگردد.
معتمـدیدرپایانخاطرنشـانکـرد:میتوانازبسـیاریازپلیمرهایطبیعی
بـهعنـوانمنابـعارزانقیمتودردسـترسپلیمریاسـتفادهکردکهآسـیبی
بـهمحیطزیسـتنمیرسـانندوبـابهبودخـواصآنهابهکمـکنانوذرات،
بـهنانوکامپوزیتهـایپلیمـریطبیعـیدسـتیافتکـهباترکیباتمشـابه

سـنتزیومشـتقاتنفتـیبـهلحاظکارایـیکامالقابلرقابتهسـتند.

پژوهشـکده علمـی هیـات عضـو معتمـدی، الهـه دکتـر اسـت گفتنـی
بیوتکنولـوژی،دانـشآموختـهمقطـعدکتریشـیمیآلیازدانشـگاهتربیت

مـدرسوپسـادکتـریازدانشـگاهتهـراناسـت.

سخنرانی دکتر شــریعت پناهی در کنفرانس بین المللی کشت بافت و سلول

سـخنرانیعضـوهیاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیدرباره
گـزارشسـفروارائـهمقالـهدرکنفرانسبینالمللیکشـتبافتوسـلول،
یکشـنبه،29مردادمـاه96بـاحضـورجمعـیازاعضـایهیـاتعلمـیو

دانشـجویاندرمحـلسـالنآمفـیتئاترپژوهشـکدهبرگزارشـد.
بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزی،دکتـر

مهـرانشـریعتپناهـیباتشـریحسـفرخـودبـهاتریـشوارائـهمقالهدر
کنفرانـسویـنکـهدرروزهـایپنجـمتـاششـمتیرماهسـالجـاریانجام
شـد،ضمـنتشـکرازحمایتهایپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبه
خاطـرفراهـمکـردنفرصـتحضـوردرکنفرانسهـایبینالمللـیاظهـار

بـرایحضـوردرکنفرانسهـای ازمحققـان داشـت:درزمینـهحمایـت
بینالمللـی،وقفـهایایجـادشـدهبـودکهخوشـبختانهطیسـهچهارسـال

اخیـر،ایـنرونـدبـاردیگررونـقیافتهاسـت.
پژوهشـکده گفـت: پژوهشـکده عمومـی روابـط بـا گفتوگـو در وی
بیوتکنولوژیکشـاورزی،فارغازسـهمیهایکهسـازمانتحقیقات،آموزش
وترویـجکشـاورزیبـرایپژوهشـگراندرنظـرگرفتـه)یعنیبـهازایهر
20محقـق،یـکنفـر(،ازبودجهخودشازبسـیاریمحققـانبرایحضور

درسـمینارهایبینالمللـیحمایـتکـردهاسـت.
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیبـابیـاناینکـه
حضـوراینجانـبدرکنفرانـسسـالجـاری)2017(،پیرواولیـنکنفرانس
In vitroدرسـال2016بـودهاسـت،تصریـحکـرد:ازفوریـه2016تصمیم

گرفتـهشـدکنفرانسهـایIn vitroسـاالنهبـهصـورتتخصصـیدرویـن
برگـزارشـودکـهطیدوسـالگذشـته،بـهعنوانسـخنرانحضورداشـتم
کـهامسـال،28سـخنرانیتخصصـیطیدوروزبهطورفشـردهارائهشـد.
رئیـسبخشکشـتبافـتوسـلولپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی
از کـرد: خاطرنشـان المللـی بیـن تخصصـی کنفرانسهـای دربـاره
ویژگیهـایکنفرانسهـایتخصصـیبینالمللـی،حضـورتعـدادمحـدود
امـامتخصـص،حضـورکمپانیهـایمرتبـطوارائـهمباحـثبـهصـورت
تخصصـیاسـت.اینهـامواردیاسـتکهمعمـوالدرکنفرانسهـایداخلی
رعایـتنمیشـود.ازایـنرو،بـهنظرمبایـدکنفرانسهایداخلـیدرایران

رانیـزتخصصیتـربرگـزارکنیـموتعـدادروزهـاراکاهـشدهیمو
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همچنیـنمـوازیباسـایرکنفرانسهایمشـابهنباشـد.اینامـرموجبمی
شـودهمشـرکتکنندگان،اسـتفادهمناسـبتریازسـمینارداشـتهباشـندو
هـمجلسـاتغنیتـربرگزارشـود.دراینرابطـه،تمامسـخنرانانکنفرانس
ویـن،مدیـرگروههـایتحقیقاتـیبودنـدوسـابقهچندیـنسـالهدرحوزه

تخصصیخودشـانداشـتند.
ویبـااشـارهبـهسـخنرانیارائهشـدهدرایـنکنفرانسگفت:عنـوانمقاله
فلفـل در )آندروژنـز( نرزایـی مختلـف »ارزیابـیسیسـتمهای اینجانـب،
دلمـهای«بـودکـهنتایجتحقیقاتانجامشـدهتوسـطگروهپژوهشـیماندر
ایـران،ارائـهشـد.درپانـلهاپلوئیـدیودرخصوصتکنیکهـایمختلف
هاپلوئیـدیازچهـارسـخنرانتنهـااینجانـببـرایارائـهمقالـهدرزمینـه

آندروژنـزومیکروسـپورانتخابشـدم.
عضـوهیاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیبااشـارهبهاینکه
98درصـدازبـذورمصرفیسـبزیجاتدرکشـورماوارداتیاسـت،گفت:
تولیـدبـذوردرکشـور،کارسـادهاینیسـتوبایدحدودسـهچهـاردهه،
کارتحقیقاتـیانجـامدهیـموالینهـایوالدینـیخـوبپیـداکنیـم.بااین
سیسـتمهاپلوئیـدی،میانبـرمیزنیـموازبسـیاریبذرهـایهیبریـدی،بـه
الینهـایوالدینـیمیرسـیمکـهایـنالینهابـرایمناطقمختلفکشـور،

قابـلارزیابیاسـت.
شـریعتپناهیتصریـحکـرد:مـاسیسـتمتولیـدالیـنراداراهسـتیمودر
بحـثتجاریسـازیبـهمعاونـتفنـاوریهـماعـالمکردهایمکـهتوانایی
الزمبـرایایـنکاروجـودداردوازطریقرسـانههانیزاطالعرسـانیشـده
امـامشـکلاینجاسـتکهشـرکتهاغالبـاواردکنندهبـذرهسـتندودرآمد
زیـادیازوارداتبـذردارنـد.بنابرایـنتولیـدآن،ریسـکوهزینـهخاص
خـودراداردوبـهتدریجتوجیهمیشـوندکهخودشـانتولیدکنندهباشـند.

ویافـزود:توصیـهمـاایـناسـتسـازمانهایبزرگـیکـهدارایامکانات
هسـتند،ازتحقیقـاتدرزمینـهتولیـدبـذرحمایـتکننـدتـابتوانیـمایـن
سیسـتمرابـهتدریـجانتقـالدهیـمچراکهباشـروعفرایندتولیـد،درصدی
ایجـاد و خـودرو سیسـتم موافـق مـا البتـه مییابـد. کاهـش واردات از
انسـدادنیسـتیمبلکـهبایـدرقابـتایجـادکنیمتـاشـرکتهایخارجینیز
محصـوالتخـودراارائهکننـدوباافزایشکیفیت،سـبزیکاروصیفیکار،

خودشـانقـدرتانتخابداشـتهباشـند.
عضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهدربـارهدسـتاوردهایحاصـلازشـرکت
درایـنکنفرانـسنیـزاظهـارداشـت:دردومیـنکنفرانـسویـن،چکیـده
دسـتاوردهایچنـدسـالگذشـتهوتکنولوژیهـاینویـندرآزمایشـگاهها
درعرصـهکشـتبافـتوسـلولارائـهشـد.همچنیـنآگاهـیازاینکـه
بسـیاریازفرایندهـایکشـتبافـتوسـلول،پیچیـدهوازنظـرژنتیکـی
درحـالشناسـاییاسـت،وشـیوههاییکـهبازدهـیکشـتبافتوسـلول
راارتقـامیدهـد،ازجملـهدسـتاوردهایایـنکنفرانـسبـود.درهمیـن
رابطـه،افزایـشتولیـدوکاهـشهزینههـا،روانسـازیفرایندهـا،ونتایـج
سـرمایهگذاریدرتحقیقـاتبرفـروشتکنولوژیوموادشـیمیاییموثراز

دیگـرنـکاتقابـلتوجـهکنفرانـسوینبهشـمارمـیرود.
در شـرکتکنندگان از زیـادی درصـد کـرد: خاطرنشـان شـریعتپناهی
کنفرانـسامسـالوسـالگذشـتهدرویـن،کمپانیهـایمطـرحدرحـوزه
کشـتبافـتوسـلولیـانماینـدگانومشـاورانعلمـیآنهـابودنـدو
شناسـاییمحققـانودسـتاوردهایآنهـادرکنفرانسهایبینالمللیتوسـط
ایـنکمپانیهـاصـورتمیگیـرددرحالـیکـهدرایـران،حضـورپررنـگ
شـرکتهایایـنحـوزهراشـاهدنیسـتیمویـاتنهـادرحاشـیهسـمینارها

حضـورمییابنـدکـهایـنرویکـرد،نیازمنـدبازنگـریاسـت.

دو همکار پژوهشکده به افتخار بازنشستگی نائل آمدند
آقـایمحمـدقرهخانـیوآقایقدیریوسـفیرشـید،دونفـرازهمکاران
ارجمنـدپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،درتابسـتانسـالجاری،

بـهافتخاربازنشسـتگینائـلآمدند.
آقـایقرهخانـی،بـهعنـوانکارپـردازومسـئولواحـدنقلیـه،وآقـای
یوسـفیبـهعنـوانراننـده،طیسـالهایمتمـادی،خدماتارزشـمندو
صادقانـهایازخـودبرجایگذاشـتند.رئیـسپژوهشـکدهبیوتکنولوژی
کشـاورزیوتمامـیهمـکارانپژوهشـکده،بـهاینعزیزانکـهدرکمال
صداقـتودرسـتکاری،سـیسـالازبهترینسـالهایعمرخـودرادر
مسـیرخدمـتبـههموطنـانودرجهـتتحقـقاهـدافمتعالـیمیهـن
عزیزمـاندرپژوهشـکدهسـپریکردنـدودرایـنراهازهیـچکوششـی
دریـغنورزیدنـد،خداقوتودسـتمریزادمیگویندوبدینوسـیله

اززحمـاتبیشـائبهوبیدریغشـان،درطـولمـدتخدمـت،تشـکر
توفیـق کشـاورزی، بیوتکنولـوژی پژوهشـکده مینماینـد. قدردانـی و
روزافـزونایـنهمکارانگرامیوخانـوادهارجمندشـانراازدرگاهایزد

مینماید. مسـئلت منـان
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ارائه ســخنرانی دکتر قنبری با موضوع »نقشــه یابی ژنتیک دخیل در کنترل صفات«

سخنرانیدکترصابرقنبریباموضوع»نقشهیابیژنتیکدخیلدرکنترل
صفات«،22مردادماه96،باحضورجمعیازاعضایهیاتعلمیودانشجویان

درمحلسالنآمفیتئاترپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیبرگزارشد.
محققپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیدرگفتوگوباروابطعمومی
پژوهشکدهموضوعسخنرانیخودراشناساییونقشهیابیژنتیکدخیل

درتنوعفنوتیپی)phenotypic(موجودبینجمعیتهااعالمکرد.
ویبابیاناینکهمحورهایمرتبطبااینموضوعدردوبخشقابلطرح
است،اظهارداشت:دربخشاول،ابعادتنوعژنتیکیموجودودربخش
دوم،روشهاینقشهیابیتنوعژنتیکیموجودموردبررسیقرارگرفت.
دکتـرقنبـریسـپسبـهتشـریحروشهـاینقشـهیابیتنـوعژنتیکـی
پرداخـتوگفـت:روشاول،نقشـهیابیبراسـاسژنهایکاندیداسـت
Genome-(وروشدومآنالیـزکلژنـوم)Candidate gene approach(
آرایههـای توسـط معمـوال کـه اسـت )wide association studies

ژنوتایپینگانجاممیشـودکهمسـتلزمرکوردبرداریوداشـتننمونههای
بزرگـیاسـتوقـدرتآمـاریآنالیـزراافزایـشمیدهـد.

از استفاده شده، رایج اخیر سالهای در که سوم روش افزود: وی
تکنیکهایآنالیزدادههایجمعیتیبرایپیداکردنبکگراندژنتیکیتنوع

 Selection signature(فنوتیپیاستکهآنالیزردپایاثرانتخابرویژنوم
analysis(نیزنامیدهمیشود.روشاخیر،تکمیلکنندهGWASاستکه

ژنی نقشهیابی روش این نباشد. جوابگو موارد برخی در است ممکن
میتوانددربرخیمواردوموقعیتهاکمکحالمحققانباشد.

ویدرپایاناظهارداشت:درمجموعبااینروشها،میتوانیمبکگراند
پیدا را مختلف ارگانیسمهای بینجمعیتی و درون تفاوتهای ژنتیکی

کنیموارتباطبینDNAوفنوتیپایجادنماییم.

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

فرآینـدارزیابـیعملکرداعضـایغیرهیاتعلمیباحضـورکمیتهمنتخب
ارزیابـیعملکرداعضایغیرهیاتعلمیپژوهشـکدهبرگزارشـد.

سـیدمحمدحسـنموسـویپاکزادسرپرسـتسـابقمدیریتاموراداریو
پشـتیبانیپژوهشـکدهطیگفتوگوییباروابطعمومیپژوهشـکدهضمن
تأییـدایـنخبـرافـزود:اینکمیتهمتشـکلازنمایندهریاسـتپژوهشـکده،
مسـئولحراسـت،نماینـدگاناعضایغیرهیـاتعلمی،مدیرامـوراداریو
پشـتیبانیومسـئولدبیرخانـهکمیتـهارزیابـیعملکردومسـئولکارگزینی
بـهعنـوانعضومدعـو،روزشـنبه10تیرمـاهدردفترمدیریتامـوراداری

وپشـتیبانیبرگزارشد.
گفتنیاستمطابقبند)ب(مادههشتازفصلسومآییننامهاستخدامی
اعضایغیرهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیودستورالعمل
فرمهایپیوستیارزیابیعملکرداعضایغیرهیاتعلمیابالغیمعاونوزیر
ورییسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزیبهتاریخ95/7/11و

بهشماره33333/200،اینارزیابیصورتمیگیرد.
ارزیابـیعملکـرداعضـایغیـرهیـاتعلمیپژوهشـکدههرسـالهباهدف
بررسـیعملکـردکارکنـانواعطـایپایههـایتشـویقیصـورتگرفتـهو
جلسـاتکمیتـهارزیابـیعملکـردتاپایـانبررسـیوضعیتکلیـهاعضای

غیرهیـاتعلمـیادامهخواهدداشـت.
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مصاحبه داوطلبین ورود به مقطع دکتری پژوهش محور پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز شد

بیوتکنولوژی بهمقطعدکتریپژوهشمحوررشته متقاضیانورود ارزیابی
بیوتکنولوژی پژوهشکده در 96 تیرماه 19 مورخ دوشنبه روز کشاورزی

کشاورزیانجامشد.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکده،ارزیابیعلمیوفردیداوطلبانورودبه
مقطعدکتریپژوهشمحوررشتهبیوتکنولوژیکشاورزیپژوهشکدهباموضوعات
مختلفعلمی-تخصصی،زبانانگلیسیوبیوانفورماتیکتوسطداورانداخلیو

خارجیپژوهشکدهبهترتیبدرسهکمیتهجداگانهصورتگرفت.
برپایههمینگزارش،تعداد24نفرازداوطلبانپذیرفتهشدهآزمونسراسری
سازمانسنجشآموزشکشورکهحدنصاباعالمشدهپژوهشکدهجهت
ادامهتحصیلدرمقطعدکتریراکسبنمودهاندروزدوشنبه19تیرماهدر
اینمصاحبهشرکتکردندکهبراساسارزیابیهایانجامشدهازاینتعداد،

هفتنفرمجوزادامهتحصیلدراینپژوهشکدهرااخذمیکنند.
بنابراعالمادارهآموزشهایتخصصیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،
جذبدانشجویانازبینداوطلبانیخواهدبودکهپایاننامهمقطعکارشناسی
ارشدخودرادرزمینهبیوتکنولوژیگذراندهاندیابامفاهیموتکنیکهای
عناوین اساس بر و داشته مناسبی آشنایی کشاورزی، بیوتکنولوژی پایه

پژوهشکده سایت روی بر مختلف پژوهشی گروههای در که پروژههایی
مشخصشده،طرحوارهمناسبیتنظیموارائهنمایند.

الزمبهذکراستحدنصابسنجشنهایی،کسبحداقل75درصدامتیاز
مصاحبهخواهدبودوپذیرشداوطلبانیکهتمامیمراحلارزیابیتخصصی
)بررسیسوابقعلمیوارزیابیتخصصی(راباموفقیتبهاتمامبرسانند
ودرردیفپذیرفتهشدگانپژوهشکدهقرارگیرند،بهصورتمشروطبوده
سوی از عمومی تاییدصالحیت به منوط آنان قطعی و نهایی پذیرش و

دبیرخانهگزینشدانشجودروزارتعلومخواهدبود.

حمایت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور

اساس بر داشت: اظهار کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده رئیس
تفاهمهایصورتگرفتهبابرخیازدانشگاههاوموسساتپژوهشیمعتبر
جهت کشور از خارج به اعزام برای پژوهشکده این دانشجویان دنیا،

اجرایطرحهایتحقیقاتیازحمایتهایالزمبرخوردارمیشوند.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکده،دکترنیراعظمخوشخلقسیما،روز
سهشنبه،31مردادماه96،درنشستصمیمانهباجمعیازدانشجویان
بیشتر تالش و تحرک لزوم بر تاکید ضمن بیوتکنولوژی پژوهشکده
دانشجویانبرایارتقایعلمیآنهاگفت:امکانارتباطواعزامدانشجویان
پژوهشی طرحهای گذراندن برای استرالیا جمله از کشور از خارج به

وجودداردوشمابایدازاینفرصتبهخوبیاستفادهنمایید.
که داریم اصرار کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده در ما افزود: وی
دانشجویانبرایآگاهیازآخرینیافتههاودستاوردهایاینحوزهدرمراکز
معتبردنیا،تجربهکسبکنندوآموزههایخودرابهداخلکشورمنتقلنمایند.
خوشخلقسیمابابیاناینکهدانشجویانبایدمطالبهگرباشند،خطاببهآنها
تصریحکرد:هرروزتانبایدبادیروزمتفاوتباشدونبایددچارروزمرگی
شوید.شمابایدبرایآیندهخودتانتصمیمبگیریدوهدفگذاریکنیدنه
اینکهاجازهبدهیدروزگاربرایشماتصمیمبگیرد.شمابایداینسوالرا
ازخودتانبپرسیدکهاگروجودمننباشد،چهاتفاقیمیافتد؟پاسخ

بهاینسوال،میزانتاثیرگذاریشمارانشانمیدهد.
ویازحمایتمالیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریونیزپژوهشکده
کشور از خارج به اعزام برای دانشجویان از کشاورزی بیوتکنولوژی
این از بهرهمندی برای گفت: و داد خبر هزینهها، درصد 65 میزان به
فرصتهابایدتعاملبیشتریبااساتیدواعضایهیاتعلمیپژوهشکده

داشتهباشیدودرخواستهایخودراپیگیرینمایید.
درادامهایننشستصمیمانه،دانشجویانحاضردرجلسه،مشکالتو
بارئیسپژوهشکده مسائلخودرادرخصوصمسایلعلمیواداری
مطرحکردندوویضمنپاسخگوییبهسواالتوابهاماتمطرحشده،

قولدادمشکالتمطرحشدهازسویدانشجویانراپیگیرینماید.
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مصاحبه جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد

مصاحبهمتقاضیانجذبهیاتعلمیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی
کـهدربهمـنماه95ثبـتنامکردهبودنـد،هجدهممردادمـاه96،درواحد

ریاسـتپژوهشـکدهدرقالبسـهکمیتهبرگزارشد.
بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکده،براسـاسفراخوانجـذبهیات
علمـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،درمجمـوعاز16نفرمتقاضی
جـذبهیـاتعلمـی،بـرایمصاحبـهدعـوتبـهعملآمـد.ازایـنتعداد
درنهایـتدونفـربرگزیـدهخواهنـدشـدکـهپـسازتاییـدنهایـی،در

پژوهشـکدههایمنطقـهایجـذبخواهنـدشـد.
برایناساس،ازدوبرگزیدهنهایی،یکنفردرپژوهشکدهبیوتکنولوژیمنطقه
در نفر یک و رشت(، در جانوری بیوتکنولوژی )پژوهشکده کشور شمال
پژوهشکدهبیوتکنولوژیمنطقهغربکشور)پژوهشکدهبیوتکنولوژیصنایع

غذاییدرتبریز(بهعنوانعضوهیاتعلمی،مشغولبهکارخواهندشد.
درهمینرابطه،ارزیابیمتقاضیانجذبهیاتعلمیدرقالبمصاحبهدر
سهکمیتهشاملزبانانگلیسی،بیوانفورماتیکوعلمی-تخصصیدرمحل
ریاستپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیصورتگرفت.برایناساس،
دکترنیراعظمخوشخلقسیمارئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،دکتر
کشاورزی، بیوتکنولوژی پژوهشکده پژوهشی معاون قاسمحسینیسالکده
دکترعلیمومنیرئیسپژوهشکدهبیوتکنولوژیمنطقهشمالکشور،دکتر
دکتر کشور، شمال بیوتکنولوژی پژوهشکده سابق رئیس افراز، فضلاهلل
پژوهشکده علمی هیات اعضای آزادی پژمان دکتر و محمدامینحجازی

گیاه تحقیقات موسسه محقق بنانج کاوه دکتر و کشاورزی بیوتکنولوژی
پزشکیکشور،اعضایکمیتهعلمی-تخصصیهفتنفرهبرایجذبهیات

علمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیراشاملمیشوند.
همچنیندکترمهرشادزینالعابدینیودکترمحمدرضاغفاریاعضایکمیته
بیوانفورماتیک،ودکتربابکناخداودکترمریمجعفرخانیاعضایکمیتهزبان
انگلیسیبرایجذبهیاتعلمیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزیهستند.
پژوهشکده علمی هیات جذب فراخوان در مندرج شرایط اساس بر
امکان سال 40 زیر افراد تنها ،95 ماه بهمن در کشاورزی بیوتکنولوژی
اعضایهیات نتایججذب داشتهاند.گفتنیاست ارسالمدارک ثبتنامو
به الزم، بررسیهای از بعد کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده علمی
پذیرفتهشدگاناعالمخواهدشد.همچنینمتقاضیانبومیدرصورتکسب
امتیازاتالزم،دراولویتجذبهیاتعلمیدردوپژوهشکدهبیوتکنولوژی

منطقهشمالومنطقهغربکشورخواهندبود.

اعالم انزجار از انتشار مطلب موهن در خبرگزاری تسنیم علیه ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
درپیانتشارمطلبتوهینآمیزدرخبرگزاریتسنیمطیماههایگذشتهعلیه
دکترنیراعظمخوشخلقسیما،ریاستپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،
یکیازاعضایهیاتعلمیاینپژوهشکده،بااعالمانزجارازاینموضوع،

نسبتبهمطلبمنتشرشدهدراینخبرگزاری،واکنشنشانداد.
پژوهشکده علمی هیات عضو شریعتپناهی، عنایتی مهران دکتر
پژوهشکده رئیس از خود حمایت متن در کشاورزی بیوتکنولوژی
زشت بسیار مطلب انتشار پیرو است: آورده کشاورزی بیوتکنولوژی
ایرانی پژوهشکده در لومپن زنان ابوعطای »طنین عنوان تحت زننده و
راکفلر«در»خبرگزاریتسنیم«باشناسهخبر1481229مورخ11مرداد
مگسهای فالش »آواز عنوان با 96 مرداد 14 در موضوع تکرار و 96
گیرادرکنسرتابوعطایزنانلومپن«باشناسهخبر1483273وتوهین
آشکاربهمقامریاستمحترمپژوهشکدهوسایرهمکارانمحترممحقق،
بدینوسیلهبهعنوانیکعضوهیاتعلمیرسمیقطعیپژوهشکدهبا

سابقه20سالخدمتودانشیار،انزجارخودرااعالممینمایم.
ایـنعضـوهیـاتعلمـیپژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیدرادامه
متـنحمایـتخودازریاسـتپژوهشـکدهازادارهروابـطعمومی،اداره
حقوقیوادارهحراسـتپژوهشـکدهخواستهاسـتکهنسبتبههرگونه
اقـدامقانونـیحقوقی-مطبوعاتیوحراسـتیبرایمحکومیتنویسـنده

ایـنمطلـبوتوبیـخخبرگـزاریمذکور،اقـدامعاجلبهعمـلآورند.
ویدرادامـهایـنمطلبآوردهاسـت:بدینوسـیلهآمادگیخـودرابرای
هرگونـهشـهادتدرپاکدامنـی،شـرافت،صداقـت،تعهـدودلسـوزی

ریاسـتمحتـرمپژوهشـکدهدرهـردادگاهـیاعـالممینمایـم.
دکتـرشـریعتپناهیدرپایـانابرازامیدواریکردهاسـتبـاپیگیریهای
مجدانـهقانونـی،جلـویهرگونهتوهیـنوافترابهشـخصیتهایعلمی
وفعاالنپژوهشـیوآموزشـیکشـور،گرفتهشـدهودریکفضایآزاد

واحترامآمیـزونقادانـهبهتوسـعهعلمیکشـورنایلشـویم.
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انتصاب سرپرست جدید امور اداری و پشتیبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

طـیحکمیازسـویدکترنیراعظمخوشخلقسـیما،رئیسپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزی،دکتـرفوادمـرادی،بهعنوانسرپرسـتجدید

اموراداریوپشـتیبانیاینپژوهشـکدهمنصوبشـد.
بـهگـزارشروابطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،رئیس
پژوهشـکدهبیوتکنولـوژیکشـاورزیضمـنتقدیراززحماتموسـوی
پاکـزاد،سرپرسـتپیشـینامـوراداریوپشـتیبانی،درحکمـیخطـاب
بـهدکتـرمـرادیآوردهاسـت:نظـربـهمراتـبدانـشوتجـاربارزنده
جنابعالـی،بـهموجـبایـنحکـمبـهعنـوانسرپرسـتامـوراداریو

پشـتیبانیپژوهشـکدهمنصوبمیشـوید.
دکترخوشخلقسیمادرادامهاینحکمآوردهاست:امیداستباتوکلبه
خداوندمتعالوتوجهبهاصولمدیریتعلمیواخالقحرفهایوهمفکری
باهمکارانمحترمدرتحققمطلوبوموثراهدافدرجهتارتقاءقانون
مداری،پاسخگویی،واخالقمداریبکوشیدوهمتخویشرابرایحفظ
وافزایشسرمایهانسانیواجتماعیپژوهشکدهدرحوزهاموراداریو

بهکار ابالغی اهدافکلی برجهتگیریهاو تاکید باتوجهو پشتیبانی
منان ایزد درگاه از محوله امور انجام در را روزافزونتان توفیق گیرید.

مسئلتدارم.
گفتنـیاسـتپیـشازایـن،مهنـدسسیدمحمدحسـنموسـویپاکـزاد،
سرپرسـتیامـوراداریوپشـتیبانیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی

برعهدهداشـت. را

آشنایی کارکنان پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با امداد و کمک های اولیه

از جمعی حضور با اولیه کمکهای و امداد آموزشی دوره جلسه اولین
محققانوکارشناسانپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،12شهریورماهدر
محلآمفیتئاترپژوهشکدهبرگزارشد.درایندورهآموزشیکهبهمدت
22ساعتبرگزارشد،شرکتکنندگانبامهمترینمسایلومباحثمربوط

بهکمکهایاولیهبهصورتکاربردیآشناشدند.
بهگزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیوتکنولوژیکشاورزی،درنخستین
صلیب بینالمللی نهضت تاریخچه با فراگیران آموزشی، دوره این جلسه
سرخوهاللاحمرآشناشدندوسپسارزیابیمصدوموکمکهایاولیهدر

مصدومیندچارایستقلبی-تنفسی،آموزشدادهشد.
درهمیـنرابطـه،فرزانـهفکـرت،مدرسایندورهآموزشـیاظهارداشـت:
بـاتوجـهبـهآمـارزیـادتصادفـاتوسـکتههایقلبـیدرایران،همهسـاله
تعـدادزیـادیازبیمـارانومصدومان،قبـلازدریافتدرمانهایپزشـکی
اولیـهحالشـانوخیمتـرشـدهودراغلـبمـوارددرصحنـهحادثـه،فوت
میکننـدکـهیکـیازدالیـلاصلـیآن،اقدامـاتاشـتباهافـرادحاضـردر

صحنـهبـهدلیـلعدمآشـناییبـاکمکهـایاولیهاسـت.
فکرتبابیاناینکهسرنوشتیکمصدوم،دردستانکسیاستکهاولین
اقدامرابرایاوانجاممیدهد،گفت:اقداماتمناسبورسیدگیبهبیماران
در چشمگیری تاثیر لحظات، نخستین در حوادث مصدومان و بدحال
افزایشبهبودی،کاهشآسیبوپیشگیریازمرگرابهدنبالدارد.
برایمثالبازنگهداشتنراهتنفسیفردبیهوش،میتواندازمرگیا

آسیبهایمغزیواثراتناشیازآنپیشگیریکند.
اثراتوخیمحاصلازبیماریها ویافزود:صاحبنظرانبراینباورندکه
افزایشسطحآمادگیدر وصدماتدرحوادث،قابلپیشگیریهستندو
رویاروییبااینوضعیتها،میزانآسیبپذیریراکاهشمیدهد.ازجمله
راهکارهایایجادآمادگیدرجوامع،آموزشواکنشدرستوبههنگامدر

زمانبرخوردبامصدومیابیماربدحالاست.
گفتنیاستهدفبرگزاریدورهآموزشیچهارروزهکمکهایاولیهو
امداد،ارتقایسطحآمادگیوانجامواکنشهایصحیحومنطقیدرزمان
حوادثوموقعیتهایبحرانی،حوادثوسوانحآزمایشگاهیاست.مدرس
ایندورهآموزشی،فرزانهفکرتازمربیانجمعیتهاللاحمراستکهاز
سال86بهعضویتآندرآمدهو10سالسابقههمکاریبهعنوانامدادگر
راداشتهوطیششسالگذشتهبهعنوانمربیباجمعیتهاللاحمربرای

آموزشکارکناناداراتودانشجویاندانشگاههاهمکاریمیکند.
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گامی دیگر به سمت تثبیت ازت با استفاده از باکتری فرانکیا
اکرم صادقی

درخبرنامـهشـماره4،درخبـریبـاعنـوان»نگاهـیتـازهبـهباکتریهـای
تثبیتکننـدهازت:اکتینومیسـتها«بـهمعرفـیواهمیـتجنـسفرانکیـا
)Frankia(ازشـاخهاکتینوباکتریـابـرایکاهشسـموموکودهایشـیمیایی
از درکشـتگیاهـانزراعـیودرختـان،حفـظجنگلهـاوجلوگیـری
گسـتردهترشـدنبیابانهـاپرداختیـم.ازآنجـاکـهعملکـردجالـبتوجـه
فرانکیـامیتوانـدخـاکمـرده)بـدونمـوادآلـی(رابهخـاکزنـدهتبدیل

کنـد،جدیدتریـندسـتاوردپژوهشـگراندرایـنزمینـهارائـهمیشـود.
فرانکیـا میزبـان گیاهـان ریشـه اطـراف فضـای در پیـام انتقـال شـبکه
)actinorhizal rhizosphere(عامـلانتخـابمیزبـانسـازگاربـاگونههـای
فرانکیـااسـت.ایـنشـبکه،موجـبآغـازفرآینـدآلودهسـازیودرنهایت
تولیـدنودولهـایتثبیـتازتبـررویریشـهگیـاهاسـت.پیـداکـردن
مولکولهایـیکـهدقیقـًادرشـروعایـنفرآینددخالـتدارند،کارمشـکلی
اسـتزیـراترشـحاتریشـهگیـاهکهنقـشکلیـدیدرترکیـبمیکروبیوم

فضـایرایزوسـفریدارنـد،بسـیارمتغیـرهسـتند.
بـرای اولیـه مراحـل باکتریایـیکـه کلیـدی پیامهـای اخیـرارمزگشـایی
شـناختمیزبـاناسـتباکمکنسـلجدیـدتکنولوژیهایآنالیـزپروتئوم
انجـامشـدهاسـت.مطالعـاتانجامشـده،نشـاندادکـهترکیـبپروتئـوم
فرانکیـاتحـتتاثیرمیزانسـازگاریبـاگیاهقـراردارد.متابولیسـموانتقال
پیـام،مهمتریـنفعالیتهـایباکتـریدرتیمـاربـاترشـحاتریشـهگیاهان

مختلـفمیزبـان،غیرمیزبـانویاغیرهمزیسـتهسـتند.
یـکگـروهدیگـرازپروتئینهـاکـهمنحصراتوسـطترشـحاتریشـهگیاه
میزبـاندرفرانکیـاالقـامیشـودشـاملپروتئینهـایمرتبطبـافعالیتهایی
ماننـدتغییـردیـوارهسـلول،انتقـالپیاموپـردازشپیـاممیزباناسـت.این
پروتئینهـاممکـناسـتردپـایاولیـنقدمهـادر»شـناختپذیرنـدهو
تحریککننـدهگیـاه«قبـلازمراحـلبعـدیکـهبـهرابطـههمزیسـتیختم
میشـود،باشـد.نتایـجایـنمطالعهبهخوبینشـانمیدهدکـهپروتئینهای
دیوارهباکترینقشـیغالبدرتشـکیلکلنیوهمچنینچسـبیدنبهسـلول
میزبـاندارنـد.ایـناتصاالتموجببقـایباکتریوهمچنینکلنیزاسـیون
ریشـهمیشـود.ژنهایدخیـلدرمتابولیسـملیپیدهایغشـایی،ژنهایرمز
 fatty(کننـدهآنزیمهایـیکـهدرسـنتزوانتقالبنیانهایفتیآسـیلچـرب
acyl residues(دخالـتدارندویاپروتئینهاییکهدردپالریزاسـیونغشـا

وجابجایـیفسـفولیپیدهادردوطـرفغشـاباکتـرینقشدارنـدمیتوانند
منابـعژنـیجدیدبـرایکمکـردنسـختگیریفرانکیابرایانتخـابمیزبان

وچـهبسـاگیاهانزراعیموردنیازبشـرباشـد.

1. Ktari A, Gueddou A, Nouioui I, Miotello G, Sarkar I, Ghodhbane-
Gtari F, Sen A, Armengaud J, Gtari M. 2017. Host Plant Compatibility 
Shapes the Proteogenome of Frankia coriariae. Front Microbiol.  
8:720. DOI: 10.3389/fmicb.2017.00720.
2. http://science.sciencemag.org/ on May 25, 2017.

پیام تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت روز خبرنگار

ــهآن ــمب ــرآنکری ــهق ــتک ــانواالس ــمآنچن ــتقل ــتوحرم منزل
ایــنرو از ســوگندخــوردهاســت:»نوالقلــمومایســطرون«و
پاسداشــتخبرنــگاران،ایــناهالــیپاکنهــادعرصــهقلــموپیشــگامان
ــرایقدرشناســی ــیب ــی،اطالعشناســیواطالعرســانی،فرصت اطالعیاب
ــانی ــقانهکس ــهوعاش ــه،صادقان ــایخالصان ــگزاریازتالشه وسپاس
اســتکــهتمــامهــموغــمخویــشرادرمســیردشــوارامــاشــیریِن

ــد. ــهکارگرفتهان ــت،ب ــناییحقیق ــیوروش ــیآگاه تعال

اینجانــب،ضمــنگرامیداشــت17مردادمــاه،ســالروزشــهادتخبرنــگار
ــده ــنش ــگار«مزی ــام»روزخبرن ــهن ــهب ــی«ک ــودصارم ــهید»محم ش
اســت،ایــنروزرابــهتمامــیخبرنــگارانواهالــیرســانه،اینمنتشــراِن
خبــروآگاهــیدرجــادهاخــالق،انصــاف،آزادگــی،صحــتودقــت
ــمو ــادباشمیگوی ــکوش ــت،تبری ــقوحقیق ــهح ــلب ــیرنی درمس
ــه ــحوواقعبینان ــزانرادرانعــکاسصحی ــنعزی ــاتارزشــمندای خدم

ــم. ــارامیدبخــشارجمینه ــرهاخب ــاومخاب رویداده
امیـدوارمبـااسـتعانتازالطـافالهـیوهمـتمتعالـی،بـاهمدلـیو
همزبانـی،حرکـتدرمسـیراعتـدالورعایـتاخـالقرسـانهایوباور
بـهاینکـه»دانسـتن،حقمردماسـت«،همگیسـهمودِیـنخویشرادر
برافراشـتنپرچـمنظـاممقـدسجمهوریاسـالمیایـرانبربلنـدایقله

دانـش،پژوهـشوفنـاوریجهـانادانماییم.
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)FDA( تایید مرغ های تراریخته تولید کننده دارو از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا
مریم رویان

سـازمانغـذاودارویآمریـکا،نخسـتینمرغـیراکـهبرایتولیـددارودر
تخمـش،دسـتکاریژنتیکشـدهبـود،تاییـدکرد.تـاتاریـخدرجاینخبر
دردسـامبر2015،ایـنمسـاله،آخریـنرخـداددرایـنزمینهاسـتکهدر

حـوزهفناوریهـایدارویـی)farmaceuticals(رخدادهاسـت.
مرغهـایتراریختـهازجملـهآخرینجانورانیهسـتندکهبـرایتولیددارو،
مهندسـیشـدهاند.ایندارو،کانوما)Kanuma(یاsebelipasealfaنامدارد
وبـرایدرمـانیـکبیمـاریارثیکمیـاببهنامنقـصLALکـهبرآمدهاز

Lysosomal Acidایـراددرتولیـدآنزیـم
Lipaseاسـت،بـهکارمـیرود.ایـراددر

تولیـدایـنآنزیم،جلویشکسـتهشـدن
یاختههـای در را چربـی ملکولهـای
ایـن میگیـرد. رگهـا و طحـال کبـد،
بیمـاریدربزرگسـاالن،بهبزرگشـدن
کبـد،فیبـروز،سـیروز،بیماریهایقلبی
وعروقـیمیانجامـدولـیدرنـوزادان

باشـد. کشـنده میتواند
دارویکانوما،یکآنزیمنوترکیبانسانی

استکهشرکتداروسازیAlexion Pharmaceuticalsدرآمریکا،آنرابه
بازارعرضهکردهاست.ساختکانومادرآزمایشگاه،انجامشدنیاستولی
این دهند. انجام را کار این میتوانند هم تراریخته مرغهای پس، این از
مرغهایتراریخته،داراییکرمزژنتیکیبرایتولیدآنزیمارزشمندLALدر

سفیدهتخمهایشانهستند.پسازاستخراجآنزیمازسفیدهتخم،ازآنبه
عنوانیکترکیبداروییبهرهبردهمیشود.بهدنبالتاییددارویکانومااز
سویسازمانغذاودارویآمریکا)FDA(،هماینکاینداروبهبازارکوچک

چنینداروهاییدرآمریکاپیوستهاست.
سـازمانغـذاودارویآمریکا،پیشـتر،درسـال2009،بزهـایتراریختهای
راکـهیـکمـادهضدلختهبهنـامآنتیترومبیـن)ATryn(درشیرشـانتولید
میکردنـد،تاییـدکـردهودرسـال2014نیز،بـهداروییکـهخرگوشهای
بیمـاری درمـان بـرای تراریختـه
تولیـد )Angioedema( آنژیـواِدم

کردنـد،پروانـهدادهبـود.
ایـن کـه کـرد یـادآوری بایـد
مرغهـایتراریختـهتنهابـرایتولید
داروبـهکارگرفتـهشـدهوگوشـت
مـرغتراریختـهوتخمآنواردسـبد
ایـن گفتـه بـه نمیشـوند. غذایـی
فضـای در مرغهـا ایـن سـازمان،
بسـته،نگهداریشـدهوواردزنجیره
غذایـیانسـاننخواهنـدشـد.همچنیـناطمیناندادهشـدهکهایـنفناوری،
آسـیبیبـرایمرغهـانداشـتهودگرگونیهـایژنتیکـیپدیدآمـدهدرآنهـا

بـرایچندیـننسـل،پایـداراسـت.
1،18985- 1SOURCE: http://www.nature.com/news/us-government-
approves-transgenic-chicken

تبریک رئیس پژوهشکده به مناسبت انتصاب وزیر جهاد کشاورزی

بسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای مهندس حجتی
وزیر محترم جهاد کشاورزی

رایاعتمـاداکثریـتنماینـدگانمجلـسشـورایاسـالمیبـهجنابعالـی
بـرایسـمتمقـامعالـیوزارتجهـادکشـاورزیدردولـتدوازدهم،
بیانگـردرایتباالومدیریتشایسـتهحضرتعالیدرراساینوزارتخانه
دردولـتیازدهـموتجربیـاتگرانبهـایمدیریتـیدردهههـایبعـداز

انقالباسـالمیاسـت.
دولـت جهادکشـاورزی وزیـر عنـوان بـه جنابعالـی مجـدد انتصـاب
دوازدهـم،بـاتوجـهبـهحمایتهـایهمیشـگیوویـژهحضرتعالیاز

تحقیقـاتودسـتاوردهایکشـاورزیخصوصـادرحـوزهبیوتکنولوژی،
بارقـهامیـدیدروجـودپژوهشـگرانومحققـانایـنعرصهایجـادکرد.
اینجانـبازسـویخـودموتمامـیهمـکارانفرهیختهامدرپژوهشـکده
بیوتکنولـوژیکشـاورزی،انتصـابهوشـمندانهومدبرانـهجنابعالیرااز
سـویریاسـتمحتـرمجمهـوریبـهسـمتمقـامعالـیوزارتجهـاد
کشـاورزیصمیمانـهتبریـکوتهنیـتعـرضمیکنـم.یقینـاتحقیقات،
تولیـداتودسـتاوردهایحـوزهکشـاورزی،درسـایهدرایـتعالـی،
روحیـهجهـادیوتعهـدخالصانـهحضرتعالـی،چشـماندازروشـنیدر

پیـشروخواهدداشـت.
بـرایجنابعالـیوتمامـیخدمتگـزاراننظـاممقدسجمهوریاسـالمی
دردولـتدوازدهـم،توفیـقروزافـزونازدرگاهایزدمنانمسـئلتدارم.
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تأثیر آبیاری متناوب بر عملکرد برنج  و عوامل زیست محیطی
پریسا کوباز.

برنـج،منبـعاصلـیکالریبـرایبیـشازنیمـیازجمعیتجهاناسـت؛با
ایـنحالبیشـترازدیگـرغالتبرایکشـتازآباسـتفادهمیکند.روش
)Alternative Wet andDrying=AWD(آبیاریمتناوبدرشـالیزارهایبرنج
راهـیبـرایکاهـشمصـرفآبدرشـالیزارهاوافزایـشبهـرهوریآب

اسـتکـهبـهطورچشـمگیریموجبذخیرهآبآشـامیدنیمیشـود.
درسیستمآبیاریمتناوبیاکنترلشده،تعدادروزهایغیرغرقابیاز1تا10
روزاست.کشاورزان،میزانآبموجوددرمزرعهرابالولههایسوراخدار
کهدرزمینقرارمیگیرد)پیزومتر(چکمیکنند.دراینروشکهیکتادو
هفتهپسازکشت،شروعمیشود،زهکشیتا15سانتیمترزیرسطحزمین
است.مطالعاتوبررسیهایمزرعهایبهصورتتجربینشاندادهاستکه
اگرزمینتاحدود5سانتیمترباالترازسطحخاک،غرقابشودوپسازآن
تا15سانتیمترزیرسطحخاک،آبیارینشود،ریشهها،آبالزمرادریافت
نمودهوگیاهدچارکمبودعملکردمعنیدارینخواهدشد.اینکار،بهطور
مرتببهجزیکهفتهقبلویکهفتهبعدازگلدهیتکرارمیشود.بهاین
آستانه15سانتزیرخاک،خشکشدنومرطوبشدنایمنگفتهمیشود
چونباعثکاهشعملکردنمیشودوریشههایبرنجهنوزمیتوانندآبرا

ازخاکاشباعدریافتکنند.
اینسیستممیتواندباعثکاهش25درصدیمیزانآبمصرفیوکاهش
بر مبنی گزارشهایی چه اگر شود. موتور توسط پمپشده آب سوخت
استفادهکشاورزانقبلازسال2006ازAWDدرمنطقهAMRISفیلیپینارایه
شدهاست،ولیاینروش،ازسال2007باتعیینAWDایمنتغییریافته
استوآبیاریمجدد،تحتکنترلدرآمدهاست.عالوهبرکاهشمصرف

آبوسوخت،اینروش،موجبکاهشتولیدگازمتانمیشود.
بهطورکلی،پسازجانوراننشخوارکننده،شالیزارهایبرنج،دومینمنبع
بزرگتولیدمتانبهعنوانیکیازگازهایمهمگلخانهایمحسوبمیشوند
)باکتریهایغیرهوازیکهدرشالیزارهایبرنجتکثیرمیشوند(.هوادهی
متناوبموجوددرخاک،موجبکاهشتا50درصددرتولیدمتانمیشود.
برابر 298 که است گلخانهای گازهای جمله از No2گاز انتشار همچنین
نسبتبهدیاکسیدکربنو21/3برابرنسبتبهمتانگرمایبیشتریرادر
ازکودهای خودنگهمیدارد.بهطورکلی،درشرایطغرقابی0/3درصد
این از درصد 1 حدود غرقاب، و خشکی تناوب شرایط در و نیتروژنه
به AWDاینگازدرشرایط پیدامیکند؛یعنی انتشار کودبهصورتگاز
دلیلتغییراتاکسیدواحیادرنیتریفیکاسیونودنیتروفیکاسیونبیشترتولید
میشود.اگرچهمطالعاتکمیبرایاینموضوعانجامشدهاستونیازبه

اندازهگیریدقیقوتعیینمیزانکوددارد.

مانندفسفات،پودرسیلیکات،سولفاتآمونیوموکاربید اصالحاتخاک
کلسیممیتوانندموجبکاهشانتشارگازهایگلخانهایوبهبودعملکرد
)بیشاز30درصد(دربرنجآبیاریشدهبهروشAWDشوند.کاربیدکلسیم
بهعنوانمهارکنندهنیتریفیکاسیونعملمیکندوباعثکاهشانتشارگازهای
ترکیبات از استفاده میشود. AWDشرایط سوم(در یک )تقریبا نیتروژن
ارگانیکمانندکلش،کودوکمپوستبهمنظورجلوگیریازافزایشانتشار
،AWDدرخاللفصلخشکسالیبهکارمیروند.انتظارمیرودکه،CH4

موجبتغییردرجذبودسترسیعناصرمیکرووماکروشود.تحقیقات
نشاندادهکهرشدهوازیبهتقویتتجمعسلنیومدربرنجکمکمیکند
در آرسنیک تجمع میشود. آرسنیک جذب کاهش موجب که حالی در
خاکهایبیهوازیافزایشمییابد،زیراآرسنیکمعدنیبهعنوانآرسنیت
توسط راحتتر که دارد وجود هوازی( خاکهای در آرسنات )مخالف
آلی ایدهآل،مدیریتضایعات ریشههایگیاهیجذبمیشود.درحالت
از شده تولید )CH4( بیوگاز میشود. نیز )biogas(بیوگاز فنآوری شامل
کاهبرنج،باعثکاهشمصرفسوختفسیلیمیشودوترکیباتباقیمانده
بیوگازنشاندهندهیکفرمخوبکودباپتانسیلانتشارCH4کمدرمقایسه

بااستفادهازموادآلیتازهاست.
دراینرابطه،مطالعهمتاآنالیزبهمنظورسنجشتاثیرAWDبرعملکردبرنج،
استفادهازآبوهمچنینشناساییخواصخاکوشیوههایمدیریتیکهاز
مزایایAWDسودبردهوباعثکمشدنمصرفآبنسبتبهروشغرقابی
میشوند،انجامشد.نتایج56مطالعهبامقایسه528نمونهمقایسهشدهدر
شرایطAWDنسبتبهCFروشغرقابیدایم)CF(نشاندادAWDعملکرد
را5/4درصدکاهشداد؛بااینحالدرشرایطAWDخفیف)بهعنوانمثال
در یاسطحآبهایسطحی بود ≥kPa 20-پتانسیلآبخاک که هنگامی
مزرعهازسطحخاککمتراز15سانتیمترنماندهاست(بهطورقابلتوجهی
 kPa(شدیدهنگامیکهخاکخشکترAWDکاهشنیافت.درمقابل،در
-20(است،باعثکاهش22/6درصدیعملکردنسبتبهCFشد.بیشترین

کاهشعملکرددرخاکباpH≤7یاکربنکمتراز1درصدویازمانیکه
AWDدرکلطولفصلاعمالشد،مشاهدهشد.درحالیکهوقتیمصرف

آب،کمترینمقدارراتحتAWDشدیددارد،میزانآبمورداستفادهتحت
AWDمالیمنسبتبهCFبهمیزان23/4درصدکاهشیافت.

AWDیافتههایموسسهبینالمللیتحقیقاتبرنجدرفیلیپیننشاندهندهتوانایی
برایکاهشورودیآب،بدونآسیبرساندنبهعملکردوهمچنینشرایطی
استکهایننتایجمیتواندتحققیابد.مطالعاتبسیارکمیدربارهتأثیرسیستم

AWDبرصفاتفیزیولوژیکگیاهبرنجانجامشدهاستودرکاثرات
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تولید تجاری عامل مبارزه با ماالریا به وسیله مهندسی متابولیزم
مرتضیخاناحمدی

درسال2010بیشاز200میلیوننفردرجهانبهماالریامبتالشدهواز
اینتعداد،665هزارنفرفوتکردهاند.سازمانبهداشتجهانی،استفاده
ازداروهایترکیبیبرپایهآرتمیزیسینرابرایدرمانماالریاتوصیهنموده
با اندوپروکسید ترپن آرتیمزیسینیکسسکویی ثانویه متابولیت است.
خاصیتضدماالریاییاستکهازگیاهآرتمیزیاآنووا)گندواش(استخراج
میشود.بههرحالعدمپایداریتامیناینداروازمنابعگیاهی،موجب
نوساناتقیمتوعدمامکانبرنامهریزیداروییشدهاست.برایرفعاین
معضلازسال2004باهدایتموسسهPATHوپشتیبانیمالیموسسهخیریه
بیلگیتس،پژوهشگراندانشگاهبرکلیکالیفرنیابههمراهپژوهشگرانیاز
سایرموسساتپژوهشیدنیابهاستفادهازسینتتیکبیولوژیبرایتولید
اینمادهداروییرویآوردندودرسال2013موفقبهتولیدسویههاییاز
ساکارومایسسسرویسیاشدهاندکهقادراستدرهرمترمکعبازحجم
بیوراکتور،25کیلوگرمترکیبپیشسازآرتمیزیسینیعنیآرتمیزیسیک
برای پربازده شیمیایی گروههمچنینیکروش این نماید. تولید اسید

تبدیلآرتمیزیسیکاسیدبهآرتمیزیسینتوسعهدادهاند.
بهدنبالدستیابیبهاینسویهپربازدهازطریقمهندسیمتابولیزم،کمپانی
AmyrisباهمکاریکمپانیSanofiنسبتبهتجاریسازیایندانشفنی

اقدامنمودودرسال2014بیشاز16میلیوندوزداروازاینروشتولید
بودن بالغشدهاست.رایگان میلیوندوز به120 اکنون تعداد این شد.

مالکیتفکریاینمحصول،قیمتآنراکاهشدادهاست.
منابع

http://www.nature.com/nature/journal/v496/n7446/full/nature12051.
html#supplementary-information
https://amyris.com/product-category/health-nutrition/
http://en.sanofi.com/csr/news/201521-04-_malaria_white_house.aspx

مسیرمتابولیزمآرتمیزیسیکاسیددرساکارومایسسسرویسیا

AWDبرروابطمیانوضعیتهورمونهایگیاهیوشرایطآبوهواییمتغیر،

ایناستکهآیاشرایطخاکدرطولیکچرخه الزماست.مسئلهدیگر
تحمیلشده،برپاسخبعدیبهچرخهبعدیتأثیرمیگذاردیاخیر؟اینروش
هماکنوندرکشورهایژاپن،اندونزی،هندوبنگالدشبهصورتآزمایشی
ودرفیلیپینبهشکلوسیعیدرحالاجراستواستفادهازآندرکشورهای
دیگرازجملهایراننیزمیتواندپتانسیلاینروشرادرجهتکاهشمصرف

آبوافزایشبهرهوریآبدرمزارعبرنجبهنمایشگذارد.
اینمطلببرگرفتهازمجموعهایازمقاالتبهخصوصمنابعذیلاست:

- Joel D.L.C. Siopongco, Reiner Wassmann, B.O. Sander. Alternate 
wetting and drying in Philippine rice production: feasibility study for 
a Clean Development Mechanism, Technical Bulltin.(2013)  No. 17
- Rice yields and water use under alternate wetting and dryingirrigation: 
A meta-analysis. Daniela R. Carrijo, Mark E. Lundy, Bruce A. Linquist, 
Field Crops Research 203 (2017) 173–180

شکل1- جدول آب و اندازه گیری عمق آب برای دوره های AWD و 
CF که نشان دهنده زمان  پرشدن و زهکشی در مراحل رشد برنج است.

44

شماره هفتم٬ مهر ۱۳۹۶ خورشیدیشماره هفتم٬ مهر ۱۳۹۶ خورشیدی



کسب مقام قهرمانی در مسابقات کشوری کاراته توسط عضو 

هیات علمی پژوهشکده

در اصفهان استان ساکاموتو کیوکوشین سبک کاراته رزمی ورزش تیم
هفتمیندورهمسابقات،سراسریکشورکهدر29و30تیرماهسالجاری
باشرکت350نفردرشیرازبرگزارشددرکاتایتیمیبهمقاماولودر
مجموعبهمقامدومدستیافت.دراینمسابقاتتیماصفهانمتشکلاز
50شرکتکنندهموفق،بهکسب34مدالرنگارنگشدوبهعنواننایب
به مرکزی استان و فارس استان مسابقات، این در یافت. دست قهرمانی

ترتیبدرجایگاههایاولوسومقرارگرفتند.
بیوتکنولوژی مدیریت علمی هیات ابراهیمیعضو مرتضی دکتر همچنین
کشاورزیمنطقهمرکزیوعضوتیماصفهانباکسبرتبهنخستدرکاتای
نیز انفرادی کاتای در وی آورد. بهدست را رشته این مدالطالی تیمی،

جایگاهسومراکسبکرد.

افتخارآفرینی فرزند کارشناس تحقیقاتی پژوهشکده 

بیوتکنولوژی کشاورزی در مسابقات بینالمللی کاراته
کارشـناس قرهبابـا فتحـی محمـد مهنـدس فرزنـد قرهبابـا فتحـی عطیـه
تحقیقاتـیبخـشفیزیولـوژیملکولیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی
درسـومیندورهمسـابقاتبینالمللیفـودوکانکاراتهجامدوسـتیملتها،
موفـقبـهکسـبدومقامسـومیدربخشهـایکاتـاوکومیتهایـندورهاز

شد. مسـابقات
بـهگـزارشروابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزی،سـومین
دورهمسـابقاتبینالمللـیفـودوکانکاراتـهتحـتعنـوانجـامدوسـتی
ملتهـابـاحضـور13کشـورمطـرحجهـاندرایـنسـبکوبـاشـرکت
1300کاراتـهکادربخـشبانـوانو700کاراتهکادربخـشآقایانبهمیزبانی

اسـتانکرمانشـاهدرتیرمـاه96برگزارشـد.
دراینمسـابقاتکهتیمهاییازکشـورهایعراق،ایتالیا،روسـیه،سـوئیس،
پاکسـتان،سـیرالئون،چچـنوآذربایجـانحضـورداشـتند، نپـال، لبنـان،
کاراتهکاهـادر6ردهسـنینونهـاالن،نوجوانـان،جوانـان،امید،بزرگسـاالن
وپیشکسـوتانبـهرقابـتبـایکدیگـرپرداختهونماینـدگاناسـتانالبرزدر
وزنهـایمختلـفرشـتههایکاتـا،کومیتـهانفـرادیوکاتاوکومیتـهتیمی

بـه13مـدالدسـتیافتند.
دربخـشبانـوانایـندورهازمسـابقات،عطیـهفتحـیقرهبابـا،دانشآمـوز
کالسچهـارمابتدایـیوفرزنـدمهندسفتحـیقرهباباکارشـناستحقیقاتی
بخـشفیزیولـوژیملکولیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیدرمجموع
بـهمقـامسـومکاتـاومقـامسـومکومیتـهوزن34+کیلوگـرمردهنونهـاالن

دارایکمربنـدمشـکیدسـتیافت.
روابـطعمومـیپژوهشـکدهبیوتکنولوژیکشـاورزیضمنعـرضتبریک
بـهمناسـبتایـنافتخارآفرینـیورزشـیبـهوالدیـنزحمتکـشوعطیـه
عزیـز،توفیقـاتروزافزونایـنفرزندشایسـتهرادرعرصههایورزشـیو

تحصیلـیآرزومنداسـت.

خبرنامه پژوهشــکده بیوتکنولوژی کشــاورزی

صاحب امتیاز: پژوهشـــکده بیوتکنولوژی کشـــاورزی
 مدیر مســـئول: نیراعظم خوش خلق ســـیما 

ســـردبیر: شهره آریایی نژاد 
هیــــات تحریریــــه: پریســــا کوبــــاز، اکــــرم صادقــــی، 

ــا صالحــــی جوزانــــی، ســعید میرشــاهی غالمرضــ
طــراح و صفحه آرا: محمد جداری
 تهیـــه و تنظیـــم: مهین حیدری 
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ی  حمــد ن ا خا

عکاس: ســـینا معتمدراد 

شـــماره هفتم، مهر 1396
نشــانی: کــرج، بلــوار شــهید فهمیــده، محوطه موسســات 

تحقیقات کشــاورزی، تلفن: 026-32703536
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