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به نام خداوند جان و خرد

رسـانه ها، رکـن چهـارم دمکراسـی و خربنـگاران، پیشـگامان مسـیر حقیقـت 

و آزادگـی هسـتند و بـا فصاحـت و بالغـت در نوشـتار و امانتـداری در قلم، 

چشـم بینـا و زبـان گویـای جامعـه بـه شـامر می رونـد. هفدهـم مردادمـاه، 

سـالروز شـهادت محمـود صارمـی، نکوداشـت مقـام خربنگارانی اسـت که با 

سـوگند بـه قلـم در فـراز و نشـیب رویدادهـا، همچنـان بـر طریق راسـتی و 

درسـتی، اسـتوار و وفـادار مانده انـد.

روز خربنـگار فرصتـی اسـت بـرای پاسداشـت کسـانی کـه اگرچـه خـود بـا 

مشـکالت و چالش هـای فـراوان در عرصـه هـای صنفـی و حرفـه ای مواجـه 

هسـتند و خدمـات صادقانه شـان هیـچ گاه بـه درسـتی تکریـم نشـده، امـا 

آگاهانـه و ایثارگرانـه دردهـای خویـش را بـه کناری نهـاده تـا راوی دردهای 

جامعـه خویـش باشـند و با نقـادی منصفانه، مهم ترین مسـئولیت مسـئوالن 

یعنـی پاسـخگویی و شـفافیت را نهادینـه سـازند. 

مفهـوم  سـه  عمومی هـا،  روابـط  همگامـی  و  همراهـی  بـا  خربنـگاران، 

جامعیـت، درسـتی و روشـنی خـرب را محقق سـاخته و »ارزش هـای خربی« را 

بـا »ارزش هـای اخالقـی« در هـم آمیختـه تـا بـه معنـای واقعـی پـل ارتباطی 

مـردم و مسـئوالن باشـند.

کـه  رسـانه  اهالـی  عاشـقانه  و  صادقانـه  خالصانـه،  تالش هـای  اینجانـب 

هرنمندانـه، واقعیت هـا را بـه تصویر می کشـند و به ویژه در رشایط حسـاس 

کشـور، بـذر اتحـاد، همدلـی و همزبانـی را می افشـانند و بـا شفاف سـازی 

الیه هـای پنهـان رویدادهـا، قوت هـا را وسـعت می بخشـند و کاسـتی ها را 

می کاهنـد تـا بـه بهبـود کیفیـت زندگـی جامعـه یـاری رسـانند، ارج نهـاده و 

روز خربنـگار را بـه متـام ایـن عزیـزان، تربیـک و تهنیـت عـرض می منایـم.

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـر ایـن بـاور اسـت کـه دسـتیابی بـه 

قله هـای پیرشفـت دانـش، پژوهـش و فنـاوری بـا حضـور موثـر خربنـگاران و 

انعـکاس دسـتاوردها و پیرشفت هـای علمـی - تحقیقاتـی، در مسـیر اعتـدال 

و اخـالق رسـانه ای محقـق خواهـد شـد. 

توفیـق  و  روایـت صادقانـه  اهتـامم مسـئوالنه،  بی همتـا،  یکتـای  درگاه  از 

روزافـزون در عرصـه خدمتگـزاری بـه نظـام جمهوری اسـالمی ایـران را برای 

متامـی فعـاالن عرصـه رسـانه آرزومنـدم.

پیام تربیک رئیس پژوهشگاه
به مناسبت روز خربنگار
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صبح  خاوازی  کاظم  دکتر  معارفه  و  زند  اسکندر  دکتر  تودیع  مراسم 

سه شنبه، 26 تیرماه 97 با حضور روسای موسسات تحقیقاتی و مدیران 

آموزش و ترویج و تعدادی از معاونان سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش 

و ترویج کشاورزی، مراسم تودیع دکتر اسکندر زند و معارفه دکتر کاظم 

خاوازی، عصر سه شنبه 26 تیرماه 97، با حضور روسای موسسات تحقیقاتی 

و مدیران آموزش و ترویج و تعدادی از معاونان سازمان برگزار شد.

آموزش  کاربردی،  پژوهش های  است:  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 

شرکت های  از  حمایت  روز،  فناوری های  از  بهره مندی  با  ترویج  و 

از  کشاورزی  بخش  در  پژوهش  خصوصی سازی  و  دانش بنیان 

اولویت های آن سازمان خواهد بود.

براساس این گزارش، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی 

جداگانه، دکتر اسکندر زند را به سمت »مشاور وزیر« منصوب 

رئیس  زند،  اسکندر  دکتر  خدمات  از  مراسم  این  در  کرد. 

ترویج کشاورزی  پیشین سازمان تحقیقات، آموزش و 

در طول دوران مسئولیتش تقدیر شد.

دکتر خاوازی پیش از این عهده دار معاونت 

تحقیقات،  سازمان  ترویج  و  آموزش 

آموزش و ترویج کشاورزی بود.

با حکم رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر مجید متقی طلب 

به عنوان سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما در 

این حکم با آرزوی توفیق برای دکتر متقی طلب در ابتدای این مسئولیت 

آورده است: باتوجه به سوابق و توانمندی های جنابعالی، به موجب این 

ابالغ به عنوان سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور منصوب 

می شوید. امید است با توکل به خداوند بزرگ و تالش و پیگیری در انجام 

وظایف محوله ذیل در راستای منویات مقام معظم رهبری و اهداف 

مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران در دولت تدبیر و امید موفق باشید.

در ادامه این حکم، موارد زیر به عنوان شرح وظایف سرپرست جدید پژوهشکده 

بیوتکنولوژی جانوری ذکر شده است: نظارت بر کلیه امور خدماتی، ستادی، 

پرسنلی و تشکیالتی، تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهشکده با اولویت 

انجام پژوهش های فناورانه در زمینه بیوتکنولوژی جانوری، تالش و برنامه ریزی 

منسجم برای انجام پژوهش در راستای نیازهای کشور و  منطقه، تعامل با مراکز 

تحقیقاتی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، تعامل مناسب با سایر بخش های 

تحقیقاتی و پژوهشکده های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تالش در 

جذب بودجه برای حل مشکالت منطقه ای و ملی در زمینه بیوتکنولوژی 

جانوری، تالش در گسترش 

بین المللی  همکاری های 

بخصوص با کشورهای حوزه دریای 

نیروهای متخصص و  خزر، بکارگیری 

نوآور و همچنین استفاده از کلیه ظرفیت های 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  انسانی  نیروی 

اهداف  تحقق  برای  کشور  جانوری 

تعامالت  گسترش  پژوهشکده، 

با بخش خصوصی و اجرا 

برای انتقال فناوری به 

بهره بردار. 

در پایان این حکم آمده است: 

امید است با اتکال به خداوند قادر 

و  امکانات  تمام  از  بهره گیری  و  متعال 

توانمندی های پژوهشگاه و همکاری و همدلی 

معاونین، مدیران ستادی، روسای بخش های تحقیقاتی 

موفق به توفیقات الهی باشید.

با حکم  وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفت: 

انتصاب دکرت کاظم خاوازی به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشاورزی

رسپرست  عنوان  به  متقی طلب  دکرت  انتصاب 
پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری رشت
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مراسم تجلیل از خدمات مدیریتی علمی و پژوهشی دکتر اسکندر زند 

یکشنبه، 31 تیرماه 97 در محل سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و 

ترویج کشاورزی، برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه به نقل از سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی، در این مراسم آیت الله عالمی 

معاون  بخشنده  دکتر  رهبری،  خبرگان  مجلس  عضو 

مهندس  اقتصادی،  امور  و  برنامه ریزی  در  وزیر 

آب،  و  خاک  امور  در  وزیر  معاون  اکبری 

مهندس کشاورز معاون وزیر در امور 

وزیر  معاون  رضایی  دکتر  زراعت، 

مشاور  شمایلی  مهندس  دام،  امور  در 

وزیر جهادکشاورزی و مدیر عامل موسسه 

سازمان  رئیس  قندالی  دکتر  جهادنصر، 

امور عشایر ایران، دکتر حسن نژاد 

بیمه  صندوق  مقام  قائم 

مهندس  کشاورزی، 

رئیس  شریعتمدار 

ملی  کمیته 

بهره وری آب در 

وزارت جهادکشاورزی، 

دکتر درگاهی رئیس سازمان 

دکتر  کشور،  نباتات  حفظ 

خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان 

تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، قائم 

موسسه ها  رئیسان  مشاوران،  معاونان،  و  مقام 

سازمان  تابعه  تحقیقاتی  مراکز  و  پژوهشکده ها  و 

تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی حضور داشتند.

در این مراسم آیت الله عالمی عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن 

تبریک فرارسیدن ایام والدت امام رضا)ع( و دهه کرامت، شهرت این  

امام معصوم به لقب عالم آل محمد)ص( را حاوی نکات آموزنده ای 

دانست. آیت الله عالمی با اشاره به خدمات ارزنده دکتر اسکندر زند، 

شخصیت وی را به لحاظ کماالت اخالقی و  اندوخته علمی از سرمایه های 

کشور دانست که در دوران ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

کشاورزی با توانمندی و برخورداری از منش نیکو، به خوبی از عهده 

این مسئولیت برآمده و نام نیک از خود به یادگار گذاشتند. وی ضمن 

تبریک انتصاب دکتر خاوازی به ریاست جدید سازمان تحقیقات آموزش 

و ترویج کشاورزی یادآور شد: فرصت خدمت به مردم از نعمت های 

الهی است که به امانت در اختیار افراد در رده های مختلف حاکمیت 

قرار می گیرد و مردم باید از سود عملکرد مسئوالن منتفع شوند.

دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان نیز با تجلیل از شخصیت برجسته 

دکتر اسکندر زند و گرامیداشت خدمات فراوان ایشان در دوره ریاست 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به سجایای اخالقی دکتر زند 

اشاره کرد و افزود: مهربانی و گشاده رویی دکتر زند در برقراری ارتباطات 

سازمانی به گونه ای بود که هر کارمند یا عضو هیات علمی بدون در نظر 

گرفتن رده و جایگاه، می توانست بدون دغدغه خاطر و به سادگی با ایشان 

گفت وگو کند و بی تکلفی و تواضع ایشان در بین همکاران زبانزد بود.

وی با اشاره به ویژگی بلندنظری و ایده پردازی دکتر اسکندر زند، نواندیشی 

وی را زمینه ساز تحوالت عظیم در سازمان تات دانست که با داشتن روحیه 

سعه صدر و پشتکار و عشق به تعالی سازمانی، طرح های زیربنایی کالنی 

در مدت مسئولیت ایشان به ثمر رسید که در نوع خود بی نظیر بوده است. 

دکتر خاوازی هوشمندسازی سازمان تات را از جمله اقدامات درخشان 

دوره مدیریتی دکتر اسکندر زند برشمرد که ثمر رسیدن آن در سازمان 

تنها منشا خدمات شایان توجهی به غنای علمی بخش کشاورزی  نه 

شده بلکه دانشگاه های بسیاری از سراسر کشور با الگوبرداری از این 

طرح، خواستار اجرای آن در دانشگاه تحت مدیریت خود هستند.

دکتر خاوازی همچنین تالش های دکتر زند را در تقویت همکاری های 

بین المللی در ارتباط با موسسه های تحقیقات بین المللی ایکریسات و 

ایکاردا و سیمیت در مقایسه با سال های گذشته شایان توجه دانست. 

به  فنی  دانش  انتقال  قرارداد   200 انعقاد  به  اشاره  با  خاوازی  دکتر 

دیگر  افتخاری  را   آن  زند،  دکتر  مدیریت  دوران  در  بخش خصوصی 

برای سازمان در خدمت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی یاد کرد.

دکتر خاوازی تصویب الیحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی 

کشور  و تجهیز ایستگاه های بانک ژن گیاهی،  ساماندهی و نظارت کنترل 

کیفی تولید سموم و کود را از دیگر اقدامات درخشان تحت مدیریت دکتر 

با حضور معاونان، مدیران و همکاران وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت: 

مراسم تقدیر از خدمات مدیریتی، علمی و پژوهشی دکرت زند
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اسکندر زند برشمرد که به عنوان برگ زرینی از افتخارات سازمان در سال های 

اخیر مورد توجه مسئوالن و دلسوزان بخش بوده است.

وی همچنین با قدردانی از تالش های شبانه روزی دکتر زند در پیگیری 

مطالبات بازنشستگان، توجه ایشان به پرسنل سازمان و تکریم آنان را از 

دیگر ویژگی های بارز دوران مدیریت ایشان برشمرد و ابراز امیدواری 

بخش  دلسوز  و  ارزشمند  چهره  این  تجربیات  از  کماکان  بتوانیم  کرد 

کشاورزی برای توسعه و رونق کشاورزی میهن عزیزمان بهره مند شویم.

دکتر  ارزنده  خدمات  از  تجلیل  مراسم  سخنران  دیگر  بخشنده،  دکتر 

اسکندر زند بود که با قرار گرفتن در جایگاه و ابالغ سالم مهندس حجتی 

وزیر جهادکشاورزی، از تالش های شبانه روزی دکتر زند قدردانی کرد. 

وی با اشاره به دیدگاه مهندس حجتی درباره عملکرد دکتر اسکندر زند 

بیان داشت: مهندس حجتی علی رغم اینکه روحیه بسیار مطالبه گری 

دارند و به سختی از تالش های معاونان خود راضی می شوند اما درباره 

عملکرد دکتر زند، همواره ایشان را فردی دلسوز برای بخش کشاورزی 

اقدامات  از  و  نموده  تشکر  ایشان  تیم  و  وی  زحمات  از  و  دانسته 

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به نیکی یاد می کنند. 

وی دکتر زند را از ذخایر مدیریتی وزارت جهادکشاورزی دانست و بیان داشت: 

اکنون در نظام جمهوری اسالمی وجود مدیرانی صادق و شجاع که با یکرنگی 

این گونه ایثار کرده و 100 درصد وقت و توان خود را صرف خدمت به کشور 

کنند، بسیار مغتنم است و شخص وزیر محترم به سختی پذیرفتند که دکتر زند 

از مسئولیت خود کناره گیری کرده و آن را به فرد دیگری تحویل دهد.

دکتر بخشنده با آرزوی موفقیت برای دکتر خاوازی در سمت جدید، 

سازمان تات را نقطه اتکا و امید وزارت جهادکشاورزی در پشتیبانی 

تولید داخلی و غلبه بر شرایط سخت اقتصادی در اعمال تحریم های 

مسیر  در  مضاعف  تالشی  با  دارد همگی  که ضرورت  دانست  جدید 

افزایش بهره وری و حفظ منابع پایه قدم برداریم.

مراتب  کشور  مراتع  و  جنگل ها  تحقیقات  موسسه  رئیس  جلیلی،  دکتر 

قدردانی ازخدمات مدیریتی، علمی و پژوهشی دکترزند را بیان داشت و 

به سجایای اخالق مدیریتی دکتر اسکندر زند و از تالش های صادقانه وی در 

دوران مسئولیت خود در سازمان تات  قدردانی کرد و از تالش های ماندگار 

وی به ویژه در اخذ ردیف مستقل برای پرداخت وجوه مطالبات بازنشستگان 

و تکریم آنان اشاره کرد. وی همچنین اهتمام دکتر زند در تقویت نیروی 

انسانی در موسسه های تحقیقاتی و به ویژه در جذب جدید اعضای هیأت 

علمی را شایسته تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن فرآیند 

جذب در دوران مدیریت دکتر خاوازی و رفع محدویت های منابع مالی 

شاهد بالندگی بیش از پیش موسسه های تحقیقاتی تابعه سازمان در پاسخ به 

نیاز های پژوهشی بخش کشاورزی باشیم.

دکتر مویدی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

استان خراسان رضوی به عنوان نماینده رئیسان مراکز تحقیقاتی سازمان تات 

دیگر سخنران این مراسم بود که مراتب قدردانی همکاران خود در مراکز 

استان را اعالم داشت. وی با اشاره به ویژگی های بارز مدیریتی دکتر زند 

و توانمندی علمی و اجرایی وی، حضور دکتر زند را در خدمت به بخش 

کشاورزی لبریز از عشق ، صداقت و تعهد عنوان داشت و از خدمات 

ارزنده وی به نیکی یاد کرد. رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی 

با اشاره به روحیه خستگی ناپذیری دکتر زند در پیگیری امور گفت: تمامی 

روسای مراکز تحقیقاتی ضمن اعالم مراتب قدردانی خود، تالش های ایشان 

را پایه گذار ارتباط بین محقق مروج و بهره بردار می دانند و اذعان دارند با 

پیگیری مجدانه دکتر زند اکنون بسیاری از ایستگاه های تحقیقاتی که فرسوده 

و متروک شده بود، بار دیگر رونق گرفته و انگیزه های جدی بین محققان در 

انتقال یافتن به عرصه تولید ایجاد شده است.

دکتر زند ضمن تشکر از همه مدعوان حاضر در جلسه از جمله عضو مجلس 

تات، مفاخر و چهره های  فقیه در سازمان  نماینده ولی  خبرگان رهبری، 

رئیسان  زالی، معاونان وزیر،  از جمله دکتر  پیشکسوت بخش کشاورزی 

سازمان های جهادکشاورزی و سازمان امور عشایر ایران، مدیران کل و مشاوران 

وزراتخانه، معاونان مدیران و رئیسان موسسه های تحقیقاتی و مراکز تابعه 

سازمان و همه دفاتر و پرسنل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 

انجام شده در دوران مسئولیت خود در سازمان تات را مرهون   اقدامات 

مساعدت و همراهی همه این عزیزان دانست و از همه دوستان و به ویژه 

مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی که در این مدت مجموعه سازمان را در 

تحقق اهداف خود یاری داده اند، سپاسگزاری کرد. وی با قدردانی از همراهی 

مهندس حجتی ایشان را مرد بلندهمت و چهره جهادی نام برد و عنوان کرد: از 

افتخارات من این است که در کنار این مرد بزرگ خدمت کردم و سعی کردم 

همه تالش خود را در ایفای وظایف در  مسئولیتی که بر عهده من گذاردند، به 

نحو احسن به انجام برسانم و چنانچه نارسایی ها و ضعف هایی وجود داشت 

از همه دوستان و همکاران خود حاللیت می طلبم.

در بخش پایانی این مراسم، معاونان وزیر با اهدای لوح یادبود از خدمات 

ارزنده دکتر اسکندر زند در دوران ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 

کشاورزی قدردانی کردند و انتصاب دکتر کاظم خاوازی را به سمت معاون 

وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تبریک گفتند.

الزم به ذکر است دکتر اسکندر زند طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر 

جهادکشاورزی به سمت مشاور وزیر و از سوی دکتر  خاوازی به سمت 

مشاورعالی آن سازمان منصوب شد.
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نایب رئیس کمیسـیون آموزش و تحقیقات مجلس شـورای اسـالمی در 

آییـن تودیـع و معارفـه سرپرسـت پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری 

در رشـت از راه انـدازی شـهرک علـم و فنـاوری کشـاورزی در اسـتان 

گیـالن خبـر داد. در ایـن مراسـم، دکتـر مجیـد متقی طلـب بـه عنـوان 

سرپرسـت جدیـد پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانوری کشـور، منصوب 

پژوهشـکده  سـابق  سرپرسـت  مومنـی،  علـی  دکتـر  تالش هـای  از  و 

شـد. تقدیر 

به گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه از رشـت، در این مراسـم که 17 

شـهریورماه 97 در محـل سـالن آمفی تئاتـر پژوهشـکده بیوتکنولوژی 

جانـوری در رشـت برگـزار شـد، مهنـدس کوچکی نـژاد، نایـب رئیـس 

داداشـی  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون 

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیـالن، دکتـر نیکفـر نماینـده مـردم 

الهیجـان در مجلـس شـورای اسـالمی، تنـی چنـد از اعضـای شـورای 

اسـالمی شهر رشـت، شماری از مدیران کل سـازمان ها و مراکز اجرایی 

و دانشـگاهی اسـتان گیـالن، شـماری از فعـاالن عرصـه کشـاورزی در 

بخـش خصوصـی و همچنیـن رئیس و جمعی از مسـئوالن پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی حضور داشـتند.

کوچکـی نـژاد، نماینـده رشـت در مجلـس شـورای اسـالمی و نایـب 

رئیـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس طـی سـخنانی در ایـن 

مراسـم از موافقـت ضمنی رئیس سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 

کشـاورزی بـرای تاسـیس یـک شـهرک علـم و فنـاوری در حـوزه جهاد 

کشـاورزی در اسـتان گیـالن خبـر داد و ایجـاد چنیـن شـهرکی را بـرای 

جمـع آوری تمـام مرکـز تحقیقاتـی و شـرکت های دانش بنیان اسـتان و 

کشـور در یـک مـکان، موثر دانسـت.

وی بـا اشـاره بـه طبیعـت گیـالن، کار در حـوزه علم و فنـاوری در این 

اسـتان را ضـروری دانسـت و ایـن کار را هـم بـه سـود طبیعـت گیالن 

و هـم بـه سـود ایجـاد اشـتغال جوانـان و بویـژه جوانـان تحصیلکرده 

ردیـف  ایجـاد  از  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی  دانسـت. 

اعتبـاری مسـتقل بـرای پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری خبـر داد.

• هدف گـذاری بـرای سـهم سـه درصـدی بیوتکنولـوژی کشـاورزی از 

صـادرات زیسـت فناوری

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس  خوش خلق سـیما،  نیراعظـم  دکتـر 

تاریخچـه  معرفـی  ضمـن  سـخنانی،  در  نیـز  کشـاورزی 

توسـعه  و  نـوآوری  را  آن  ماموریـت  پژوهشـگاه 

نویـن زیسـت فناوری کشـاورزی در  روش هـای 

جهـت ارتقـای امنیـت غذایـی در جامعـه، 

در  پژوهشـی  برنامه هـای  انجـام 

راسـتای افزایش کمیت و کیفیت 

تولیـدات  بهـره وری  و 

کشـاورزی، مقابلـه بـا 

ناشـی  تهدیـدات 

منابـع  کاهـش  از 

طبیعـی در جهـت توسـعه 

پایـدار و رفـع چالش های بخش 

کشـاورزی، تولیـد دانـش بـه منظـور 

ثروت آفرینـی و تاثیـر بـر تولیـد ناخالـص 

داخلـی و تولیـد و انتقـال علـم و فنـاوری بـا 

هـدف تامیـن نیازهـای بخـش اجـرا و همچنین 

در  خوداتکایـی  و  مولـد  اشـتغال  ایجـاد 

تولیـد محصـوالت کشـاورزی عنـوان 

کـرد.

وی چشم انداز پژوهشگاه 

را پیشـتازی در تولیـد 

دانـش و فنـاوری، 

انتقـال  و  دسـتیابی 

فنـاوری  بومی سـازی  و 

بین المللـی،  پیشـرفته  هـای 

تحقـق  در  موثـر  آفرینـی  نقـش 

تامیـن  مقاومتـی،  اقتصـاد  اهـداف 

بـه  کمـک  و  پایـدار  توسـعه  غذایـی،  امنیـت 

بـه  دسـتیابی  محیطـی،  زیسـت  معضـالت  حـل 

ناخالـص داخلـی بخـش  تولیـد  سـهم یـک درصـدی در 

کشـاورزی کشـور و سـهم سـه درصدی در صادرات محصوالت 

زیسـت فناوری، دسـتیابی بـه رتبـه ممتـاز در تولیـد علـم در سـطح 

آیین تودیع و معارفه رسپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری برگزار شد

و  علم  شهرک  راه اندازی  مجلس:  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
فناوری کشاورزی در استان گیالن
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ملـی و بین المللـی و نقش آفرینـی بـه عنـوان مرجـع ملـی و منطقـه 

ای، بهره گیـری از تجهیـزات پیشـرفته و نیـروی انسـانی متخصـص و 

کـرد. عنـوان  خوداتکایـی  ضریـب  افزایـش  بـه  کمـک  و  کارآمـد 

معاونـت  و  تخصصـی  کمیته هـای  اینکـه  بیـان  بـا  خوش خلق سـیما 

پایـش  طریـق  از  را  تحقیقـات  نیاز سـنجی  کار  پژوهشـگاه،  فنـاوری 

مشـکالت بخـش کشـاورزی و روند تغییـرات تولیـد و بازارهای هدف 

برنامه هـای  محـور  می دهنـد،  انجـام  بین المللـی  و  ملـی  سـطح  در 

حـوزه پژوهشـی پژوهشـگاه را غلبـه بـر چالش هـای محیـط زیسـت 

و سـالمت، مقابلـه بـا تنش هـای محیطـی، ذخایـر ژنتیکـی و افزایـش 

کمـی و کیفـی تولیـد دانسـت.

فنـاوری در وی  پژوهـش و  تلفیقـی  بـه مـدل  اشـاره  بـا 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و رشـد سهم 

پروژه هـای کاربـردی فناورانـه و ترویجی از 

بین المللـی  ارتباطـات  و  پروژه هـا  کل 

بـرون داد  گفـت:  پژوهشـگاه 

پژوهشـگاه  پیش بینی شـده 

بیوتکنولوژی 

تـا  کشـاورزی 

 1400 سـال 

 40 شـامل 

محصول 

تجـاری  قابـل 

قـرارداد   15 و  شـدن 

معرفـی  فنـی،  دانـش  انتقـال 

امیدبخـش،  ژنوتیـپ  و  الیـن   46

ثبـت 20 گونـه   ،Q1انتشـار 198 مقالـه

جدیـد میکروبـی، ثبـت 47 دانـش فنـی و 15 

دسـتورالعمل ترویجـی و همچنیـن 15 ثبت اختراع 

است.

رئیـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در پایـان ضمـن قدردانی 

از زحمـات ارزنـده دکتـر مومنی طی مـدت کوتاه مسـئولیت، از دکتر 

متقی طلـب بـه عنـوان مسـئولی فعـال و پیگیـر یـاد کـرد و بـرای هـر 

دو نفـر آرزوی سـربلندی و تـالش روزافـزون کرد.

• آمادگـی کمیسـیون اصـل نود مجلـس برای بررسـی مباحث فناوری 

تراریخته

داداشـی، رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیـالن هـم طـی سـخنانی 

بـا اشـاره بـه ضـرورت هماهنگـی میـان بخـش خصوصـی و مراکـز 

پژوهشـی در کشـور، یکـی از محورهـای توسـعه را توجـه بـه بخـش 

خصوصـی برشـمرد. وی بـا بیـان اینکه یکـی از مولفه های رفـع بحران 

خروجـی  دارای  و  شـده  مطالعـه  و  علمـی  سـرمایه گذاری  بیـکاری، 

اسـت، خواسـتار اسـتفاده از تـوان مراکـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی و 

اجرایـی، بـرای پیشـبرد درسـت کارهـا شـد.

داداشـی بـا اعـالم آمادگـی نسـبت بـه فراهـم کـردن زمینـه بهره گیری 

الرم،  اعتبـارات  تخصیـص  و  نماینـدگان  ظرفیـت  از  بهتـر  چـه  هـر 

ضـرورت توجـه بـه بحـث گیاهـان تراریختـه و رفـع موانع پیـش روی 

نـود  اصـل  بـرای حضـور در کمیسـیون  پژوهشـگاه  از مسـئوالن  آن 

مجلـس بـه منظـور بحـث و گفت و گـو پیرامـون ضرورت هـای توسـعه 

فنـاوری محصـوالت تراریختـه و مسـائل و موانـع پیـش روی این حوزه 

کرد. دعـوت 

• فراهـم شـدن مقدمـات گسـترش همکاری هـای علمـی بین المللـی 

پژوهشکده

دکتـر مومنـی، سرپرسـت پیشـین پژوهشـکده هـم بـا ارائـه گزارشـی 

از عملکـرد یک سـاله خـود در ایـن سـمت و بـا بیـان اینکه یک سـال، 

زمـان زیـادی بـرای پژوهـش نیسـت، از زحمـات همـکاران خـود در 

پژوهشـکده و پژوهشـگاه تشـکر کـرد.

وی ظرفیـت بسـیار خـوب مجموعـه، زیرسـاخت بـه روز، تجهیـزات 

ویژگی هـای  از  را  متخصـص  انسـانی  نیـروی  و  مناسـب  امکانـات  و 

برشـمرد.  پژوهشـگاه  و  پژوهشـکده 

مومنـی همچنیـن داشـتن برنامـه و اجرایـی کـردن گام بـه گام  آنهـا، 

توجـه بـه نمونـه هـای برنامه هـای کالن و اسـتراتژیک در کشـورهای 

از  گیـری  بهـره  و  پژوهشـکده  کاری  برنامـه  کـردن  آمـاده  دیگـر، 

همفکـری دسـتگاه های اجرایـی و بهره بـرداران در ایـن زمینـه را از 

دغدغه هـا و محورهـای فعالیـت خـود در پژوهشـکده عنـوان کـرد.

تدویـن برنامـه و ارائـه بـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 

و  تـات  سـازمان  مجلـس،  نماینـدگان  بـا  مـداوم  تعامـل  گیـالن، 

معاونت هـای اجرایـی وزارت جهـاد کشـاورزی و همچنیـن رایزنـی بـا 

موسسـه هایی مانند سرم سـازی رازی، موسسـه علوم دامی و موسسـه 

تاسـماهیان در راسـتای وظایـف پژوهشـکده، معرفـی محققـان معین 

بـه دسـتگاه هـای مرتبـط اجرایـی، تعامـل سـازنده و پیش برنـده بـا 

بخش هـای اداری و مالـی پژوهشـگاه و همچنین پیگیـری برای جذب 

اعتبـارات منطقـه ای از دیگـر موضوعـات مـورد اشـاره دکتـر مومنـی 

. بود
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وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه ایجـاد مقدمـات 

بین المللـی  بـا موسسـه  برگـزاری نشسـت  بـه  بین المللـی،  تعامـالت 

در  کاری  حوزه هـای  در  شـدن  وارد  چگونگـی  دربـاره  تاسـماهیان 

منطقـه و آسـیای میانـه اشـاره کـرد و گفت: برگـزاری کارگاه آموزشـی 

بـرای کارشناسـان مرکـز برنـج آسـیای مرکـزی و غربـی بـا بهره گیـری 

از توانایـی علمـی پژوهشـگران پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری از 

دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه بـه شـمار مـی رود.

پژوهـش،  هفتـه  و  اسـتانی  ملـی،  نمایشـگاه های  در  شـرکت 

نقص هـا  کـردن  برطـرف  بـرای  تـالش  علمـی،  منظـم  سـخنرانی های 

بازدیدهـای دانشـجویی و دانش آمـوزی و  از تجهیـزات،  اسـتفاده  و 

دسـتگاه های اجرایـی نیـز از دیگـر موضوعاتی بود کـه وی در کارنامه 

کاری یکسـاله خـود بـه آنهـا پرداخـت.

امـا  بـزرگ  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  دسـتاوردهای   •

غریـب!

دکتـر رمضانپـور، عضـو شـورای اسـالمی شـهر رشـت هـم در سـخنان 

از  شـماری  جمـع  در  حضـور  از  خوشـحالی  ابـراز  ضمـن  خـود، 

فرهیختـگان شـهر رشـت بـه سـالگرد تظاهـرات خونبـار 17 شـهریور 

1357 اشـاره کـرد و آن را حرکتـی در راسـتای مبـارزه با نظام سـلطه و 

جلوگیـری از دخالت هـای قدرت هـای ذی نفوذ دانسـت و یاد شـهدای 

انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس را گرامـی داشـت.

وی بـا تقدیـر از تالش هـای دکتـر مومنـی از دکتر متقی طلـب به ویژه 

بـه عنـوان بنیانگـذار پـارک علـم و فنـاوری گیالن بـه نیکی یـاد کرد و 

او را مدیری باسـابقه و حرفه ای دانسـت.

رمضانپـور، بهره گیـری از آخریـن یافته هـا و تازه هـای علمـی جهانـی 

بـرای تولیـد، اصـالح و تغییـر در علـوم کشـاورزی و دامـی را جـزء 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  ماننـد  پژوهشـی  سـازمان های  وظایـف 

جانـوری دانسـت و خواهـان اسـتفاده از توانایی هـای موجـود بـرای 

فـرآورده هـای  و کمیـت  کیفیـت  ارتقـای  ایجـاد شـغل و همچنیـن 

کشـاورزی شـد.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود، فعالیـت هـای پژوهشـکده و 

پژوهشـگاه را بـزرگ ولـی غریـب و بـدون ایجـاد بسـتر فرهنگـی در 

جامعه دانسـت و خواسـتار آن شـد که این فعالیت ها و تکنولوژی ها 

بـه دل جامعـه بـرود و از آن بهره بـرداری تجـاری شـود.

سـخنران بعـدی ایـن مراسـم، دکتـر میرحسـینی، معـاون پژوهـش و 

فنـاوری دانشـگاه گیـالن بـود کـه در سـخنان خـود بـا ابراز خرسـندی 

پژوهشـکده  تاسـیس  بـرای  پیـش  سـال   15 کـه  بـذری  کـه  ایـن  از 

بیوتکنولـوژی جانـوری در رشـت کاشـته شـد، امـروز درختـی تنومنـد 

شـده اسـت، ابـراز امیـدواری کـرد کـه در سـالیان پیـش رو، جامعـه 

بتوانـد بیـش از پیـش از ثمـرات آن اسـتفاده کنـد.

وی همچنیـن از سیاسـتگذاران پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی 

ایـران، بـرای جهت دهـی پژوهشـکده رشـت در حـوزه بیوتکنولـوژی 

جانـوری تشـکر کـرد. میرحسـینی در پایـان ضمن تمجید از شـخصیت 

علمـی دکتـر مومنـی، ابـراز امیدواری کـرد کـه در دوره مدیریت دکتر 

متقی طلـب، ارتبـاط ویـژه بـا مرکـز علمـی و محققـان و متخصصـان 

بیـش از پیـش باشـد و پژوهشـکده بـه اهـداف عالیـه خود برسـد.

• عمـل بـه پیـام عاشـورا بـا بهره گیـری از علـم و فنـاوری در رفـع 

بسـتگی ها وا

دکتـر متقی طلـب، رئیـس جدیـد پژوهشـکده نیـز در سـخنان خـود 

یکـی از ویژگی هـای ایـن جلسـه را حضـور مدیـران بخـش تولیـدی 

اسـتان گیـالن از جملـه در حـوزه پـرورش طیـور، شـیالت و آبزیـان و 

بخـش صنعـت بـر شـمرد و آن را فرصتـی مغتنـم بـرای بهره منـدی از 

قـدرت و ظرفیـت بخـش خصوصـی دانسـت.

وی ضمـن یـادآوری قیـام 17 شـهریور و همچنیـن نزدیـک بـودن مـاه 

محـرم، شـعار ایـن دو رویـداد را »هیهات مـن الذله« دانسـت و عمل 

بـه ایـن شـعار را در زمانـه کنونـی، بهره گیـری از روش هـای علمـی و 

مبتنـی بـر فنـاوری بـرای کمـک بـه مـردم و گره گشـایی از مشـکالت 

اقتصـادی آنـان و رهایـی از ذلتـی که بدخواهـان خواسـتار تحمیل آن 

برشمرد. هسـتند، 

پژوهشـگاه  جانـوری  بیوتکنولـوژی  پژوهشـکده  جدیـد  سرپرسـت 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا بیـان اینکـه بـه دلیـل دغدغـه اقدامـات 

اظهـار  اسـت،  نداشـته  اجرایـی  سـمت  پذیـرش  بـه  تمایلـی  علمـی 

داشـت: بایـد تـالش کنیـم تـا پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانـوری را در 

سـطح گیـالن، ایـران و جهـان بـه خوبـی معرفـی کنیـم.

وی در ایـن راسـتا خواسـتار واگـذاری اختیاراتـی کـه امـکان انجـام آن 

باشـد، از سـوی مسـئوالن پژوهشـگاه شـد و همـکاری بـا دانشـگاه ها 

و مراکـز تحقیقاتـی، تولیـدی و صنعتـی در قالـب تفاهم نامه هـا را از 

اهـم برنامه هـای کاری خـود برشـمرد.

در پایـان ایـن مراسـم لـوح سـپاس از تالش هـای دکتـر مومنـی و حکم 

انتصـاب دکتـر متقی طلـب بـه سرپرسـتی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی 

جانـوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـه آنهـا اهدا شـد.
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مسـتلزم  کشـور  در  فنـاوري  و  دانـش  توسـعه  و  علـم  تولیـد 

در  الزم  زيرسـاخت های  ایجـاد  و  پژوهشـی  کالن  سـرمايه گذاری 

کشـور اسـت. در این میـان، نقش نیروی انسـانی خبـره، کارآزموده 

و متخصـص بـه عنـوان موتـور محرکـه گسـترش مرزهـای دانـش و 

اسـت.  انکارناپذیـر  علـم  از  ثـروت  تولیـد 

بـه گـزارش معاونـت پژوهشـی، بـه منظـور سـرعت بخشـیدن بـه 

اجـرای پروژه هـای مصـوب، پژوهشـگاه در سـال 96 و سـال جـاری 

جـذب نیـروی پسـادکتری توانمنـد، جـوان و خـالق را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت. 

هـدف از دوره هـای پسـادکتری اسـتفاده از پتانسـیل های نیروهای 

فارغ التحصیـل نخبـه دکتـری داخـل و خارج از کشـور جهـت انجام 

همچنیـن  و  کشـور  در  محـور  تقاضـا  و  اولويـت دار  پژوهش هـای 

ظرفیت سـازی و توسـعه زيـر سـاخت انسـانی پژوهـش در کشـور 

است. 

رشـد و پـرورش هـر چـه بیشـتر ایـن نیروهـا، فعـال شـدن و غنـای 

به عنـوان  توانمنـد  نیـروی پسـا دکتـری  جـو علمـی جـوان، جـذب 

عضـو هیـات علمـی در آینـده از دیگـر اهـداف پژوهشـگاه بـرای 

جـذب نیـروی دکتـری اسـت.

و  مزایـا  دارای  سـطح،  ایـن  در  دانش آموختـگان  از  اسـتفاده 

محاسـن متعـددی اسـت. پذیـرش نیـروی پسـادکتری بـه مـدت یک 

سـال و قابـل تمدیـد اسـت. حق الزحمـه نیـروی پسـادکتری معـادل 

اسـتادیار پایـه یـک اسـت و از هنـگام ورود بـه پژوهشـگاه، امکان 

اسـتفاده از تمـام امکانـات آزمایشـگاه، دفتـر کار در پژوهشـگاه و 

کامپیوتـر را خواهنـد داشـت. 

جـذب  را  پسـادکتری  نیـروی  چهـار  پژوهشـگاه  حاضـر،  حـال  در 

کـرده کـه اطالعـات آنهـا در زیـر آمـده اسـت. عالقه منـدان بـرای 

بـه  می تواننـد  جـذب  شـرایط  دربـاره  بیشـتر  اطالعـات  کسـب 

ویـژه  )بخـش  پژوهشـگاه  سـایت  در وب  پسـادکتری«  »آیین نامـه 

نماینـد.  مراجعـه  بخشـنامه ها(  همـکاران- 

نام و نام خانوادگی: محسن نیازیان

رشته تحصیلی: اصالح نباتات-ژنتیک بیومتری

استاد راهنما: مهران عنایتی شریعت پناهی

برون  هاپلوییدی  القای  همکاری:  پروژه  عنوان 

سانترومری  هیستون  مهندسی  واسطه  به  شیشه ای 

)CENH3( در گوجه فرنگی

خانوادگی: حدیث متشفینام و نام 

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

استاد راهنما: مریم هاشمی

زایالناز  آنزیم  استخراج  همکاری:  پروژه  عنوان 

باکتریایی به روش سیستم دوفازی –آبی و تهیه پودر 

آنزیمی به روش خشک کن پاششی و فرموالسیون.

نام و نام خانوادگی: زهره اخوان

رشته تحصیلی: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

استاد راهنما: غالمرضا صالحی جوزانی

عنوان پروژه همکاری: ارزیابی میدانی باکتری های 

بومی مولد اسیدالکتیک در حفظ کیفیت و ماندگاری 

سیالژ ذرت

خانوادگی:  نام  و  احمد سبحانی نجف آبادینام 

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی

استاد راهنما: مرتضی خان احمدی

عنوان پروژه همکاری: اندازه گیری و بررسی تاثیر 

بیوراکتور کشت غوطه ور بر رشد  الگوی خوراک دهی 

ریشه و تولید متابولیت های ثانویه گل راعی

معاونت پژوهشی خرب داد:

جذب چهار نیروی پسادکرتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در سال جاری
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معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن 

اینکه  بیان  با  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  اقدامات  از  تقدیر 

عمیق  بازنگری  و  تحقیقات  موضوع  سازمان،  بزرگ ترین چالش 

درخصوص اقدامات انجام شده در عرصه تحقیقاتی است، 

بر لزوم همکاری گسترده تر بین موسسات تحقیقاتی 

برای ارتقای وضعیت موجود تاکید کرد.

پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

با  دیدار  در  خاوازی  کاظم  دکتر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 

کشاورزی، معاونان و جمعی 

بخش های  روسای  از 

و  تحقیقاتی 

این  مدیران 

پژوهشگاه 

 20 شنبه،  روز  که 

محل  در   97 مردادماه 

برگزار  تحقیقات  سازمان 

شد، گفت: در عرصه فعالیت های 

حوزه  در  موسساتی  بین  مشترک 

مواجه  چالش  با  کشاورزی  تحقیقات 

هستیم که این امر آسیب هایی را به 

برنامه ها  وارد می   کند.

سازمان  افزود:  وی 

تحقیقات و نهادهای 

جمله  از  آن  تابعه 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

های  برنامه  باید  کشاورزی 

بهتر  اطالع رسانی  برای  کامل تری 

دستاوردهای تحقیقاتی طراحی نمایند 

موسسات  تمامی  همراهی  امر  این  که 

تحقیقاتی کشاورزی را می طلبد.

رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشـاورزی 

گفـت: مـا بایـد بـه طـور مـداوم خروجی هـای حاصـل از تحقیقـات را 

باالنـس کنیـم و تمرکـز خـود را بر روی دسـتاوردهای ویـژه و موردنظر 

وزارت جهـاد کشـاورزی کـه منجـر بـه حـل مشـکالت اساسـی در ایـن 

عرصـه مـی شـود، قـرار دهیم.

خاوازی همچنین به حمایت سازمان تحقیقات از پژوهشگاه در زمینه 

برخورداری از ایستگاه های تحقیقاتی و فضاهای الزم به منظور توسعه 

تحقیقات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: با تعامل بیشتر در آینده تالش 

می کنیم موانع موجود در این زمینه مرتفع شود. وی اظهار امیدواری 

اجرای  بر  عالوه  نیز  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  که  کرد 

پروژه های مختص به خود، پشتیبان سایر موسسات تحقیقاتی باشد.

همچنین ضمن  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رئیس 

تقدیر از اقدامات انجام شده توسط پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

و  بیوتکنولوژی  عرصه  در  قره یاضی  دکتر  تالش های  از  ویژه  طور  به 

توسعه تحقیقات کشاورزی کشور و تاسیس پژوهشگاه طی سال های 

گذشته تمجید کرد.

در این دیدار همچنین دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به رویکرد پژوهشگاه در حوزه فناوری 

که  هستیم  کشاورزی  تحقیقات  موسسه  دومین  ما  داشت:  اظهار 

معاونت فناوری را در ساختار سازمانی خود ایجاد کردیم.

تاکیدات مقام  بیوتکنولوژی کشاورزی در  به  اینکه توجه  بیان  با  وی 

معظم رهبری، ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی طی سال های 

پژوهشگاه  تاسیس  پیشینه  است،  بوده  مشهود  کنون  تا  گذشته 

حاضر  حال  در  گفت:  و  کرد  تشریح  را  گذشته  دهه  دو  حدود  طی 

پژوهشکده های تابعه ما در کرج، اصفهان، تبریز، رشت و نیز مشهد 

در قالب مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی فعالیت می کنند. همچنین 

اولین مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی کشور در رشت نیز در سال 

گذشته افتتاح شد و بهره برداری از ساختمان جدید پژوهشگاه نیز در 

دستورکار برنامه های سال جاری قرار دارد.

خوش خلق سیما در بخش دیگری از سخنان خود به نقش پژوهشگاه در 

حفظ محیط زیست و کاهش مشکالت مربوط به کم  آبی و نیز تالش 

 20 مالی  گردش  علیرغم  کرد:  تصریح  و  اشاره  اشتغال زایی  جهت  در 

میلیارد دالری بازار بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه مهندسی ژنتیک و 

دکرت خاوازی در دیدار با رئیس و مدیران پژوهشگاه تاکید کرد:

لزوم گسرتش همکاری بین موسسات تحقیقات کشاورزی
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محصوالت تراریخته، ایران سهمی در این بازار ندارد و علیرغم توانمندی 

داخلی برای تولید محصوالت تراریخته، شاهد واردات آن هستیم.

اجرا  در حال  و  اجراشده  پروژه های  درباره  خوش خلق سیما همچنین 

بذری  غده  خودکفایی  طرح  گفت:  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  در 

کشت  بافت  فناوری  از  استفاده  با  سیب زمینی  در  ویروس  از  عاری 

و صرفه جویی ارزی آن، تحقیقات در حوزه مهندسی ژنتیک بر روی 

و  ارقام  در  گیاهان  سالم سازی  سیب زمینی،  و  پنبه  تراریخته،  برنج 

پایه های سیب و گالبی، تولید مکمل های زیستی، پیاده سازی سیستم 

بر  کار  فلفل،  و  خیار  در  معکوس  اصالح  صیفی جات  در  هاپلوئیدی 

روی گیاه گلرنگ و افزایش مقدار روغن در گلرنگ، اصالح مولکولی 

بادام، اقدامات انجام شده بر روی انار و اصالح مولکولی آن بخشی از 

پروژه های پژوهشگاه محسوب می شود.

سالم سازی  فنی  دانش  سورگوم،  و  ارزن  پروژه  همچنین  افزود:  وی 

تکثیر  فنی  دانش  مهم  باغی  درختان  پایه های  و  ارقام  انبوه  تکثیر  و 

درون شیشه ای پسته هیبرید خارجی، فناوری تولید نهال ارقام تجاری 

تولید  فنی  دانش  غیرجنسی،  جنین زایی  روش  از  استفاده  با  خرما 

نانوسیلیکا از کلش و سبوس برنج، دانش فنی کشت و تولید گیاهان 

شورپسند )سالیکورنیا(، دانش فنی تولید فرموالسیون جدید پروبیوتیک 

گیاهی مبتنی بر سویه های بومی قارچ تریکودرما و دانش فنی تولید 

شیر تخمیری فراسودمند و پروبیوتیک، بخش دیگری از دستاوردهای 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی سال های گذشته تا کنون را به 

خود اختصاص می دهد.

فعالیت های  به  همچنین  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 

اطالع رسانی  و  بین الملل  روابط  عمومی،  روابط  عرصه  در  انجام شده 

بروشورها  کتاب ها،  انتشار  پژوهشگاه،  سایت  وب  فعالیت  جمله  از 

موسسات  با  گسترده  ارتباط  و  دستاوردها  معرفی  کاتالوگ های  و 

پژوهشگاه  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  کشاورزی  تحقیقات  بین المللی 

علمی،  هیات  غیر  و  علمی  هیات  زبده  نیروهای  از  بهره مندی  با 

پتانسیل های خوبی در ارتقای وضعیت موجود داراست.
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 رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

دانش  توسعه  در  سازمان  این  فعالیت های  به  اشاره  با  کشاورزی، 

کوانتوم در کشور پیشنهاد کرد شاخه کوانتوم بیولوژی گیاهی با 

همکاری پژوهشگاه  راه اندازی شود.

اکبر  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر علی 

صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 

که  پژوهشگاه  از  بازدید  در  اتمی  انرژی 

دوشنبه، اول مردادماه 97 با حضور دکتر 

سازمان  مقام  قائم  طهماسبی  غالمحسین 

دکتر  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 

نیراعظم خوش خلق سیما رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی، معاونان، روسای بخش های تحقیقاتی 

و مدیران پژوهشگاه برگزار شد، با تقدیر از 

دستاوردهای محققان این پژوهشگاه 

دانش  زمینه  در  داشت:  اظهار 

سازمان  تالش  با  کوانتوم 

نخستین  اتمی  انرژی 

دوره های 

کارشناسی 

این  ارشد 

در  رشته 

راه اندازی  کشور 

شده و دوره دکتری آن 

هم از امسال آغاز می شود.

دانش  کرد:  خاطرنشان  وی 

کوانتوم در حوزه بیولوژی هم کاربرد 

دارد که در این راستا آماده ایم با همکاری 

شاخه  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

کوانتوم بیولوژی گیاهی را نیز راه اندازی کنیم.

• لزوم تشکیل کمیته مشترک بین پژوهشگاه و سازمان انرژی اتمی 

برای اجرای پروژه ها

امنیت  و  غذا  تامین  اهمیت  به  اشاره  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 

غذایی اظهار داشت: تامین و امنیت غذایی از الزامات زندگی است که 

باید تالش کنیم تا حد امکان در این زمینه خوداتکا باشیم.

صالحـی تصریـح کـرد: فعالیت هـای علمـی کشـش زیـادی دارد و بایـد 

زمینـه آرامـش فکـری دانشـمندان مـان را فراهـم کنیـم کـه کمتریـن 

دغدغـه را داشـته باشـند و کوتاه کردن راه دسـتیابی بـه اهداف علمی 

نیـز بایـد مدنظـر قـرار گیرد.

کاربرد  زمینه های  به  اشاره  با  ادامه  در  جمهوری  رئیس  معاون 

توصیه  پژوهشگاه  محققان  به  کشاورزی  بخش  در  هسته ای  دانش 

از  اقلیمی  تغییرات  پدیده  مطالعه  مثل  جدید  علمی  زمینه های  کرد 

جنبه های نوین را نیز مورد توجه قرار دهند.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین به تاثیر فناوری هسته ای در کاهش 

آالینده ها اشاره و تصریح کرد: با راه اندازی هر نیروگاه اتمی 1000 

مگاواتی، از انتشار 7 میلیون تن آالینده در سال جلوگیری می شود و 

اگر 20 نیروگاه همانند نیروگاه اتمی بوشهر داشته باشیم می توانیم از 

انتشار 140 میلیون تن آالینده پیشگیری کنیم.

معاون رئیس جمهوری همچنین در انتهای این بازدید در گفت وگوی 

اختصاصی با روابط عمومی پژوهشگاه اظهار داشت: امروز روز بسیار 

وجود  به  هموطن  یک  عنوان  به  و  بود  اینجانب  برای  خوشایندی 

را در  بزرگی  این پژوهشگاه قدم های  به طور گمنام در  عزیزانی که 

جهت امنیت غذایی کشور برمی دارند، افتخار می کنم. قطعا از آنجا که 

این اقدامات برای خدمت به خلق است، خداپسندانه است و به سهم 

خودم به همه عزیزان، تبریک و خسته نباشید می گویم.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه سازمان انرژی اتمی نیز در کرج 

یک موسسه تحقیقاتی دارد و در حال حاضر پروژه های مشترک برای 

حوزه  می کنم  فکر  حال،  این  با  گفت:  اجراست،  حال  در  همکاری 

باید  منظور  این  برای  و  باشد  این  از  وسیع تر  می تواند  ما  همکاری 

کمیته های مشترکی تشکیل شود که حوزه های همکاری را بررسی و 

ارزیابی و پروژه های مشترکی را تعریف کنند.

کوانتوم  رابطه  همین  در  کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 

بیولوژی می تواند یک پروژه جدید یا فتح باب یا نگرش جدیدی به 

انجام کارهای بیولوژیکی در حوزه گیاهی باشد.

صالحی، اقداماتی را که در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی صورت 

رئیس سازمان انرژی امتی در بازدید از پژوهشگاه پیشنهاد کرد: 

راه اندازی شاخه کوانتوم بیولوژی گیاهی با همکاری پژوهشگاه
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می گیرد، دارای آثار بسیار موثر بر روی امنیت غذایی کشور و آب و 

هوا دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی کشور، 

تحقیقات  آینده،  در  نمک  های  طوفان  حتی  یا  و  شن  طوفان های 

پژوهشگاه می تواند جلوی بخشی از این عوارض را بگیرد.

پژوهشگاه  ویژه  به  کشور  محققان  کرد  امیدواری  اظهار  وی 

بیوتکنولوژی کشاورزی بتوانند با پروژه های جدیدتر، کارهای بدیع تری 

را ادامه دهند که به ویژه در زمینه خشکسالی ها و تداوم احتمالی آن، 

به گونه ای آثار سلبی آنها با شیوه های علمی تا حدامکان کاهش یابد.

• سیاست ما استفاده از فناوری های برتر حوزه کشاورزی است

ترویج  و  آموزش  تحقیقات  سازمان  مقام  قائم  طهماسبی،  دکتر 

کشاورزی هم طی سخنانی در این مراسم با اشاره به اهمیت خطیر 

تامین امنیت غذایی کشور خصوصا در شرایط دشوار تحریم ها اظهار 

داشت: سیاست ما استفاده از همه فناوری های برتر است که بخشی را 

از خارج کسب کرده و بخشی را در داخل خلق می کنیم.

وی افزود: خوشبختانه برخالف بسیاری از وزارتخانه ها از سال های بسیار 

دور در حوزه کشاورزی، فعالیت های تحقیقاتی وسیعی در حال انجام 

بوده؛ به طوری که در حال حاضر بالغ بر 2000 عضو هیات علمی، 5000 

محقق، 12000 پرسنل و 20 موسسه تحقیقاتی در حوزه پژوهش های 

کشاورزی فعالیت دارند.

وی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را از جمله موسسات تحقیقاتی حوزه 

کشاورزی عنوان کرد که اگر چه در مقایسه با موسسه سرم سازی رازی و 

پژوهشکده علوم شیالتی که قدمت 100 ساله دارند، نسبتا جوان است ولی 

وظایف و دستاوردهای مهمی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی داشته است.

طهماسبی با تاکید بر اینکه ضرورت استفاده از فناوری های برتر در بخش 

کشاورزی از حوزه هایی مثل انرژی و بهداشت کمتر نیست، اظهار داشت: 

متاسفانه طی سال های اخیر برخی مشکالت، پیشرفت های همکاران را 

تحت تاثیر قرار داده که حمایت از آنها ضروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه به دلیل مشکالت و محدودیت های موجود 

از  ناگزیر  فناوری  کسب  جای  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  حوزه  در 

خلق دانش هستیم، اظهار داشت: با توجه به حساسیت های کار در 

زمینه موجودات زنده تمرکز ما ابتدا بر حل مشکالت زیست محیطی 

البته  نیستند  انسان  پنبه است که مستقیما غذای  و محصوالتی مثل 

ویژه ای  اهمیت  ژنتیکی هم  بومی و حفظ ذخایر  ارقام  و  نژادها  به 

می دهیم.

ارقام  جمله  از  طیور  خوراک  گسترده  واردات  به  اشاره  با  طهماسبی 

برای  تراریخته ذرت و سویا خاطرنشان کرد: در دولت دکتر روحانی 

اولین بار کمیته ای در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا واردات در 

چارچوبی مشخص باشد و محصوالتی وارد شوند که در مبدا، استفاده 

و در کشورهای توسعه یافته، پذیرفته شده باشند.

وی با بیان اینکه مقدمات تولید پنبه تراریخته در کشور فراهم شده 

عمدتا  و  کشاورزی  محصوالت  واردات  که  شرایطی  در  افزود:  است، 

که  است  بهتر  طبعا  است،  ناپذیر  اجتناب  خود تراریخته 

تولیدکننده این محصوالت باشیم تا اینکه به واردات 

بی حساب و کتاب آنها بپردازیم. 

در  پژوهشگاه  جدید  ساختمان  افتتاح   •

نیمه دوم سال جاری

نیراعظــم  دکتــر 

خوش خلق سیما 

پژوهشــگاه  رئیــس 

بیوتکنولوژی 

کشاورزی 

نیز 

در 

این 

طــی  نشســت 

ســخنانی بــا تشــکر 

دکتــر  بــه  خیرمقــدم  و 

ــه تشــریح تاریخچــه  صالحــی ب

پژوهشــگاه  شــکل گیری 

کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

از  ارائــه گزارشــی  و 

و  دســتاوردها 

فعالیت های 

پژوهشگاه 

. خــت ا د پر

در  پژوهشـگاه  گفـت:  وی 

سـال 78 تاسـیس شـد کـه البتـه 

تحقیقاتـی  موسسـه  یـک  ابتـدا  در 

بـود و سـپس تبدیـل بـه پژوهشـکده شـد 
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و سـال گذشـته بـه پژوهشـگاه ارتقـا یافـت. ایـن پژوهشـگاه دارای 

پژوهشـکده هایی در تبریـز، اصفهـان، رشـت و مدیریـت بیوتکنولوژی 

کشـاورزی در مشـهد اسـت کـه نشـان دهنده پیشـرفت فعالیت هـا و 

اسـت. اخیـر  انجام شـده طـی دو دهـه  اقدامـات 

وی از افتتـاح سـاختمان جدیـد پژوهشـگاه در نیمـه دوم سـال جـاری 

خبـر داد و افـزود: ماموریـت پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، حل 

مسـایل کشـاورزی و صنایـع مرتبـط بـا اسـتفاده از فناوری هـای نویـن 

اسـت کـه در ایـن رابطـه، هزینه هـای تولیـد، کمیـت و کیفیـت تولید، 

تنش هـای محیطـی و آلودگـی محیـط زیسـت از جملـه چالش هـای 

امنیـت غذایـی و کشـاورزی پایـدار محسـوب می شـود.

وی همچنیــن بــه اقدامــات بخش هــای تحقیقاتــی پژوهشــگاه شــامل 

کشــت بافــت و ســلول، مهندســی ژنتیــک و ایمنی زیســتی، فیزیولوژی 

و  کشــاورزی  نانوتکنولــوژی  میکروبــی،  بیوتکنولــوژی  مولکولــی، 

زیست شناسی ســامانه ها اشــاره کــرد و برخــی از نتایــج تحقیقــات 

و پروژه هــای تجاری سازی شــده و در حــال تجــاری در بخش هــای 

تحقیقاتــی از جملــه اصــالح معکــوس در خیــار، تولیــد آنزیــم از 

ــروس در  ــاری از وی ــذری ع ــده ب ــی غ ــرح خودکفای ــتر، ط ــکمبه ش ش

ســیب زمینی، تولیــد پایه هــای تجــاری پســته، سالم ســازی گیاهــان در 

ارقــام و پایه هــای ســیب و گالبــی، تولیــد مکمل هــای زیســتی، تولیــد 

بیوکمپوســت از پســماندهای شــهری و کشــاورزی، ســالیکورنیا، شــیر 

ــری و... را برشــمرد. تخمی

خوش خلق سـیما بـا اشـاره بـه بـازار جهانـی بیوتکنولـوژی کشـاورزی 

اظهـار داشـت: محصـوالت تراریختـه در دنیـا حـدود 20 میلیـارد دالر 

گـردش مالـی دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا توانایـی تولیـد ایـن 

نادرسـت،  بـه خاطـر فضاسـازی های  امـا  دارا هسـتیم  را  محصـوالت 

میلیون هـا دالر ارز بـر اثـر واردات ایـن محصـوالت از کشـور خـارج 

مـی شـود و مـا هیـچ نقشـی در بـازار جهانـی بیوتکنولـوژی در حـوزه 

مهندسـی ژنتیـک نداریـم.

رئیــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی در بخــش دیگــری از 

ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس تحقیقــات مجلــه معتبــر 

ــش  ــذا افزای ــن غ ــرای تامی ــی را ب ــای زراع ــم زمین ه ــر نمی توانی نیچ

دهیــم، گفــت: تــا زمانــی کــه تامیــن و امنیــت غذایــی ایجــاد نکنیــم 

و خوداتکایــی نداشــته باشــیم، اســتقالل غذایــی در حــوزه کشــاورزی 

محقــق نخواهــد نشــد.

گفتنـی اسـت رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی بـا حضـور در پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی از بخش هـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه شـامل 

کشـت بافت و سـلول، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیسـتی، بیوتکنولوژی 

و  زیست شناسی سـامانه ها  کشـاورزی،  نانوتکنولـوژی  میکروبـی، 

فیزیولـوژی مولکولـی بازدیـد کـرد. در ایـن بازدیـد، روسـای بخش های 

اقدامـات و  اعضـای هیـات علمـی پژوهشـگاه دربـاره  تحقیقاتـی و 

دسـتاوردهای هر بخـش توضیحات الزم را ارائه کردنـد. بازدید صالحی 

از پژوهشـگاه که از سـاعت 9:30 دقیقه آغاز شـده بود، به مدت سـه 

سـاعت بـه طـول انجامیـد و در سـاعت 12:30 دقیقـه پایـان یافـت.
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ـــس اول کمیســـیون کشـــاورزی،  ـــب رئی ـــاد و نای ـــردم مهاب ـــده م  نماین

ـــا  ـــه م ـــان اینک ـــا بی ـــالمی ب ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــع طبیع آب و مناب

نبایـــد از کاربـــرد فناوری هـــا در حـــوزه کشـــاورزی فـــرار کنیـــم، از 

حـــل مشـــکالت قانونـــی تولیـــد برخـــی محصـــوالت کشـــاورزی در 

ــاورزی در  ــه کشـ ــای عرصـ ــت: فناوری هـ ــر داد و گفـ ــس خبـ مجلـ

همـــه کشـــورها در حـــال پیشـــرفت اســـت و خصوصـــا در تولیـــد 

ـــذای  ـــا غ ـــم ت ـــمت بروی ـــن س ـــه ای ـــم ب ـــه ناگزیری ـــوالت تراریخت محص

ـــم. ـــن کنی ـــده را تامی ـــل آین نس

دکتـــر جـــالل محمـــودزاده، عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون 

ــالمی در  ــورای اسـ ــس شـ ــی مجلـ ــع طبیعـ ــاورزی، آب و منابـ کشـ

حاشـــیه بازدیـــد از پژوهشـــگاه کـــه 13 مردادمـــاه 97 بـــا حضـــور 

ــان،  ــگاه، معاونـ ــیما، رئیـــس پژوهشـ ــم خوش خلق سـ ــر نیراعظـ دکتـ

جمعـــی از مدیـــران و روســـای بخش هـــای تحقیقاتـــی پژوهشـــگاه 

برگـــزار شـــد، در گفت وگـــو بـــا روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه 

ـــه  ـــاورزی از جمل ـــای کش ـــد از فناوری ه ـــا بای ـــت:  قطع ـــار داش اظه

تولیـــد محصـــوالت تراریختـــه بهره منـــد شـــویم و بـــا بومی ســـازی، 

ـــم.  ـــتفاده نمایی ـــور، از آن اس ـــل کش ـــی الزم در داخ ـــارت و بررس نظ

ـــیم  ـــه ای برس ـــه نقط ـــی ب ـــز تحقیقات ـــق مراک ـــد از طری ـــن بای همچنی

ـــه  ـــت ک ـــن کیفی ـــتر و دارای باالتری ـــت بیش ـــا کمی ـــی ب ـــه محصوالت ک

ــد  ــد، تولیـ ــش می دهـ ــورها کاهـ ــایر کشـ ــه سـ ــا را بـ ــتگی مـ وابسـ

کنیـــم.

• راهـــی جـــز گام برداشـــتن در تولیـــد محصـــوالت تراریختـــه 

ــم نداریـ

عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس شـــورای 

ـــان  ـــی از محقق ـــوزه تقنیین ـــس در ح ـــت مجل ـــزوم حمای ـــالمی از ل اس

ـــث  ـــرد: در بح ـــح ک ـــت و تصری ـــخن گف ـــاورزی س ـــوژی کش بیوتکنول

قانونگـــذاری، بایـــد زمینـــه ایجـــاد تحقیـــق بیشـــتر و تولیـــد علـــم 

بیشـــتر را در ســـطح کشـــور فراهـــم کنیـــم و امکانـــات بیشـــتری را 

بـــرای بودجـــه تحقیقـــات کشـــاورزی لحـــاظ نماییـــم تـــا محققـــان 

مـــا بتواننـــد فعالیت هـــای تحقیقاتـــی شـــان را بـــدون دغدغـــه 

ادامـــه دهنـــد.

ــه در  ــوالت تراریختـ ــد محصـ ــاره تولیـ ــن دربـ ــودزاده همچنیـ محمـ

منفی داخـــل کشـــور کـــه هـــر از گاهـــی بـــا فضاســـازی های 

ـــت:  ـــار داش ـــود، اظه در ایـــن عرصـــه مواجـــه می ش

بـــه عنـــوان یـــک کارشـــناس و مدیـــر بخـــش 

ـــز  ـــی ج ـــدم راه ـــخصا معتق ـــاورزی ش کش

ـــوزه  ـــم در ح ـــوژی و عل ـــد تکنول تولی

تراریختـــه و گام برداشـــتن در 

ایـــن مســـیر نداریـــم.

وی بـــا اشـــاره بـــه 

نبایـــد  اینکـــه 

درهای 

کشور 

ببندیـــم،  را 

افزود: 

آمارهـــای  براســـاس 

طـــور  بـــه  موجـــود، 

درصـــد   70 از  بیـــش  متوســـط 

کشـــورهایی  کشـــاورزی  محصـــوالت 

تراریختـــه  صـــورت  بـــه  آمریـــکا  مثـــل 

ایـــن  نیـــز  خودشـــان  و  می شـــود  تولیـــد 

محصـــوالت را اســـتفاده می کننـــد در حالـــی کـــه 

اگـــر ایـــن محصـــوالت، مشـــکالتی داشـــت خودشـــان مصـــرف 

. نـــد د نمی کر

• حل مشـــکالت قانونی تولید محصوالت کشـــاورزی در مجلس

ـــالمی  ـــورای اس ـــس ش ـــاورزی مجل ـــیون کش ـــس اول کمیس ـــب رئی نای

تاکیـــد کـــرد: مـــا نیـــز نبایـــد از فنـــاوری هـــای موجـــود در زمینـــه 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در بازدید از پژوهشگاه خرب داد:

حامیت کمیسیون کشاورزی مجلس از تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
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ـــد از  ـــه بای ـــم بلک ـــب بمانی ـــا عق ـــه در ســـطح دنی محصـــوالت تراریخت

ـــم  ـــاده کنی ـــترها را آم ـــون بس ـــا قان ـــند ی ـــب س ـــی در قال ـــر قانون نظ

و مشـــکالت قانونـــی تولیـــد محصـــوالت کشـــاورزی بـــا کمیـــت و 

ـــال ژن را در  ـــک و انتق ـــی ژنتی ـــوزه مهندس ـــتر در ح ـــت بیش ـــا کیفی ب

ـــم. ـــل نمایی ـــس ح مجل

نماینـــده مهابـــاد در مجلـــس شـــورای اســـالمی خاطرنشـــان کـــرد: بـــرای 

اقلیـــم ایـــران کـــه خشـــک و نیمـــه خشـــک اســـت و محدودیت هایـــی 

در منابـــع تولیـــد از جملـــه آب داریـــم، تحقیقـــات کاربـــردی بـــا توجـــه 

بـــه شـــرایط کشـــور مـــا از نظـــر کم آبـــی، تحقیـــق در کشـــاورزی 

خصوصـــا بـــرای تولیـــد بـــذور و گیاهـــان مقـــاوم بـــه خشـــکی یـــا 

ـــر و دارای  ـــه آب َب ـــور ک ـــف کش ـــق مختل ـــن در مناط ـــان جایگزی گیاه

نیـــاز آبـــی بیشـــتر هســـتند، بســـیار مهـــم اســـت تـــا نتایـــج آن در 

ـــوه  ـــد انب ـــا تولی ـــا ب ـــرد و نهایت ـــرار گی ـــدی ق ـــای تولی ـــار بخش ه اختی

هـــم اســـتفاده از آب در کشـــاورزی بهینـــه شـــود و هـــم نگرانـــی 

ـــیم. ـــته باش ـــده نداش ـــذا در آین ـــد غ ـــرای تولی ب

وی تصریـــح کـــرد: مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــا تصویـــب قوانیـــن 

الزم، مســـیر را بـــرای فعالیت هـــای پژوهشـــی آمـــاده و بســـترهای 

الزم را فراهـــم می نمایـــد تـــا محققـــان قـــادر باشـــند پژوهش هـــای 

ـــد. ـــعه دهن ـــاورزی توس ـــه کش ـــود را در عرص خ

ــا  ــه بـ ــه ارومیـ ــور دریاچـ ــتر شـ ــاختن مشـــکالت بسـ • مرتفـــع سـ

ــات  تحقیقـ

محمـــودزاده بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــرات مثبـــت و ارزنـــده تحقیقـــات 

ـــاورزی  ـــوژی کش ـــگاه بیوتکنول ـــان پژوهش ـــط محقق ـــده توس انجام ش

ـــار  ـــت اظه ـــه فرص ـــد ب ـــل تهدی ـــه و تبدی ـــه ارومی ـــراف دریاچ در اط

ـــه اینکـــه در عرصـــه مناطـــق اســـتان آذربایجـــان  ـــا توجـــه ب داشـــت: ب

ـــه  ـــی ک ـــود و مناطق ـــه می ش ـــه ارومی ـــه دریاچ ـــی ب ـــه منته ـــی ک غرب

دریاچـــه پســـروی کـــرده، خاک هـــای شـــور و بیابـــان ایجاد شـــده، 

تحقیقـــات بـــر روی محصوالتـــی کـــه تحمـــل زیـــادی نســـبت بـــه 

ـــز  ـــام اســـت، بســـیار حای ـــال انج شـــوری دارد و در پژوهشـــگاه در ح

ـــت. ـــت اس اهمی

ــوری در  ــه شـ ــاوم بـ ــوالت مقـ ــن محصـ ــت ایـ ــا کشـ ــزود: بـ وی افـ

ــد  ــم درآمـ ــوان هـ ــه، می تـ ــه ارومیـ ــه دریاچـ ــک بـ ــق نزدیـ مناطـ

ـــدازه ای مشـــکالت بســـتر شـــور  ـــا ان کشـــاورزان را حفـــظ کـــرد، هـــم ت

دریاچـــه را برطـــرف کـــرده و هـــم بـــه محصوالتـــی دســـت یافـــت کـــه 

ـــل  ـــد، قاب ـــرد مفی ـــدون کارب ـــا ب ـــن ی ـــد پایی ـــا درآم ـــی ب ـــا محصوالت ب

ــات  ــام تحقیقـ ــا انجـ ــات بـ ــن اقدامـ ــا ایـ ــت. قطعـ ــی اسـ جایگزینـ

ـــج حاصـــل  ـــم نتای ـــردی میســـر می شـــود و امیدواری کارب

ــه  ــاورزی بـ ــج کشـ ــا ترویـ ــا بـ ــن پژوهش هـ از ایـ

ــف  ــق مختلـ ــر در مناطـ ــه گیـ ــورت همـ صـ

کشـــور اجرایـــی شـــود.

ـــی  ـــارات مال ـــش اعتب ـــزوم افزای • ل

ـــاورزی ـــات کش تحقیق

نماینـــده مـــردم مهابـــاد 

ـــاره  ـــس درب در مجل

ــداز  ــم انـ چشـ

کشاورزی 

و  کشـــور 

ایـــن  تحقیقـــات 

ســـال های  در  عرصـــه 

آینـــده خصوصـــا بـــا توجـــه بـــه 

ــرد:  ــان کـ ــز خاطرنشـ ــق 1404 نیـ افـ

ـــات الزم  ـــه محققـــان، اجـــازه و امکان اگـــر ب

را بدهیـــم، از نظـــر نیروهـــای زبـــده 

نداریـــم.  کاســـتی  توانمنـــد  و 

توانمنـــد  نیروهـــای  ایـــن 

در ســـطح موسســـات 

تحقیقاتی 

می توانند 

بخش 

کشاورزی 

تغییـــر  را 

تولیـــدات  دهنـــد، 

پایـــدار  را  بخـــش  ایـــن 

را  مـــا  وابســـتگی  و  کننـــد 

غذایـــی  محصـــوالت  واردات  بـــه 

بـــرای  دهنـــد؛  کاهـــش  کشـــاورزی  و 

ایـــن منظـــور مـــا نماینـــدگان در مجلـــس 
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ـــات  ـــه موسس ـــات ب ـــار و امکان ـــر اعتب ـــد از نظ ـــالمی بای ـــورای اس ش

تحقیقاتـــی کمـــک نماییـــم کـــه کارهـــای تحقیقاتـــی ارزشمندشـــان 

را کـــه شـــروع کرده انـــد، بـــه اتمـــام رســـانده و در ســـطح مزرعـــه 

پیـــاده نماینـــد تـــا کشـــاورزان از نتایـــج آن اســـتفاده نماینـــد. بـــا 

ایـــن رونـــد، می توانیـــم بـــرای نســـل های آینـــده، غذایـــی بـــا 

کنیـــم. تولیـــد  موردنظـــر  کمیـــت  و  کیفیـــت 

ـــده در  ـــای انجام ش ـــت ه ـــر از فعالی ـــا تقدی ـــان ب ـــودزاده در پای محم

ــگاه  ــی پژوهشـ ــف تحقیقاتـ ــای مختلـ بخش هـ

گفـــت: علیرغـــم مشـــکالت موجـــود از 

نظـــر مالـــی و تقنیینـــی، تحقیقـــات 

بســـیار گســـترده و ارزشـــمندی 

ـــن پژوهشـــگاه انجـــام   در ای

شـــده کـــه اگـــر ایـــن 

ـــداوم  ـــات ت اقدام

یابـــد، بـــه 

افزایش 

تولید 

محصوالت 

کشـــاورزی و اشـــتغال زایی 

می کنـــد. کمـــک  کشـــور  در 

ــدگان  ــت نماینـ • درخواســـت حمایـ

ــن  ــای نویـ ــرد فناوری هـ مجلـــس از کاربـ

در کشـــاورزی

ــن  ــگاه در ایـ ــس پژوهشـ ــیما، رئیـ ــر خوش خلق سـ ــن دکتـ همچنیـ

ـــس  ـــب رئی ـــاد و نای ـــده مهاب ـــای نماین ـــر از تالش ه ـــا تقدی ـــت ب نشس

اول کمیســـیون کشـــاورزی، آب و منابـــع طبیعـــی مجلـــس شـــورای 

ـــه  ـــکده های تابع ـــیس پژوهش ـــگاه و تاس ـــه پژوهش ـــالمی، تاریخچ اس

آن در تبریـــز، اصفهـــان، رشـــت و مدیریـــت بیوتکنولـــوژی کشـــاورزی 

ــده در  ــات انجام شـ ــاره اقدامـ ــرد و دربـ ــریح کـ ــهد را  تشـ در مشـ

ـــوطی  ـــات مبس ـــگاه توضیح ـــیس پژوهش ـــه تاس ـــدود دو ده ـــول ح ط

ـــه داد. ارائ

وی همچنیـــن حمایـــت مجلـــس شـــورای اســـالمی خصوصـــا کمیســـیون 

کشـــاورزی از کاربـــرد فناوری هـــای نویـــن در حـــوزه تامیـــن و 

امنیـــت مـــواد غذایـــی بـــه ویـــژه در حـــوزه مهندســـی ژنتیـــک بـــا 

نـــگاه کارشناســـانه، علمـــی و بـــه دور از جهت گیری هـــای سیاســـی 

را خواســـتار شـــد تـــا دســـتاوردهای محققـــان کشـــور کـــه توانایـــی 

باالیـــی در زمینـــه بهره منـــدی از تکنولوژی هـــای عرصـــه مهندســـی 

ـــرار  ـــه ق ـــش موردتوج ـــش از پی ـــد، بی ـــا دارن ـــایر حوزه ه ـــک و س ژنتی

گیـــرد و از واردات بـــی رویـــه محصـــوالت تراریختـــه کـــه توانایـــی 

ـــود. ـــری ش ـــود دارد، جلوگی ـــل وج ـــد آن در داخ تولی

دکتـــر سیدقاســـم حســـینی ســـالکده نیـــز در ایـــن نشســـت، 

مختلـــف  بخش هـــای   در  را  پژوهشـــگاه  دســـتاوردهای 

تحقیقاتـــی شـــامل کشـــت بافـــت و ســـلول، مهندســـی ژنتیـــک و 

ــاورزی،  ــوژی کشـ ــی، نانوتکنولـ ــوژی میکروبـ ــال ژن، بیوتکنولـ انتقـ

زیست شناسی ســـامانه هـــا و فیزیولـــوژی مولکولـــی تشـــریح کـــرد.

ســـپس نماینـــده مهابـــاد و عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون 

ــی،  ــای تحقیقاتـ ــالمی از بخش هـ ــورای اسـ ــس شـ ــاورزی مجلـ کشـ

ــل  ــال تکمیـ ــه در حـ ــگاه کـ ــد پژوهشـ ــاختمان جدیـ ــه و سـ گلخانـ

ـــی  ـــات علم ـــای هی ـــا و اعض ـــای بخش ه ـــرد و روس ـــد ک ـــت، بازدی اس

ــات  ــتاوردها و اقدامـ ــاره دسـ ــات الزم را دربـ ــش، توضیحـ ــر بخـ هـ

ــد. ــه کردنـ ــام ارائـ ــال انجـ ــده و در حـ انجام شـ

ـــگاه  ـــود پژوهش ـــر یادب ـــد در دفت ـــن بازدی ـــان ای ـــودزاده در پای محم

بیوتکنولـــوژی  پژوهشـــگاه  از   97/5/13 مـــورخ  »در  نوشـــت: 

کشـــاورزی بازدیـــدی صـــورت گرفـــت. ضمـــن تشـــکر از همـــه 

زحمـــات ســـرکار خانـــم دکتـــر خوش خلق ســـیما و همـــه همـــکاران 

خـــودم در ایـــن مجموعـــه، خوشـــبختانه فعالیت هـــای بســـیار 

ـــی الخصـــوص در  ـــه، عل ـــه صـــورت گرفت ـــن مجموع چشـــمگیری در ای

ـــه،  ـــد محصـــوالت تراریخت ـــت، تولی ـــال ژن، کشـــت باف ـــا انتق ـــه ب رابط

ـــا  ـــوس. تالش ه ـــی معک ـــتفاده از مهندس ـــا اس ـــادری ب ـــذر م ـــد ب تولی

ــود.  ــده بـ ــیار ارزنـ ــکاران بسـ ــه همـ ــوب و عالقـ ــت خـ ــا مدیریـ بـ

مجموعـــه، مشـــکالتی داشـــت از نظـــر مالـــی و پروژه هـــای نیمـــه 

ـــد  ـــالش خواه ـــرد. ت ـــم ک ـــال خواهی ـــاالله دنب ـــه انش ـــی ک ـــام عمران تم

ـــه  ـــا زمین ـــد ت ـــای کار باش ـــتر پ ـــاورزی، بیش ـــیون کش ـــه کمیس ـــد ک ش

تحقیـــق بیشـــتر در پژوهشـــگاه فراهـــم شـــود.« 
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مردادماه   29 دوشنبه،  البرز،  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

از  بازدید  بیوتکنولوژی کشاورزی و  با حضور در پژوهشگاه   ،97

صیانت  برای  قضایی  دستگاه  عزم  بر  تحقیقاتی،  بخش های 

از منافع ملی و استفاده از فواید فناوری های مختلف 

تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، حاجی رضا 

شاکرمی و جمعی از مقامات قضایی استان 

البرز در این بازدید که با حضور رئیس 

پژوهشگاه، معاونان، مدیران و 

تعدادی از اعضای هیات 

محل  در  علمی 

برگزار  پژوهشگاه 

شد، پس از استماع 

خصوص  در  گزارشی 

و  دستاوردها  فعالیت ها، 

برنامه های پژوهشگاه، از بخش های 

از  و  کردند  بازدید  تحقیقاتی  مختلف 

نزدیک با روند تحقیقات و طرح های پژوهشی 

در حال اجرا آشنا شدند.

خوش خلق سیما،  نیراعظم  دکتر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس 

این  ابتدای  در  کشاورزی 

خیرمقدم  با  بازدید 

هیات  و  دادستان  به 

مسئوالن  حضور  از  همراه، 

که  پژوهشگاه  در  استان  قضایی 

فناوری  و  علم  به  آنها  عالقه  بیانگر 

است، تشکر کرد.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از تاریخچه تاسیس 

گفت:  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  توسعه  و 

این پژوهشگاه که مولود انقالب اسالمی است در سال 1378 

راه اندازی شده و از بدو تشکیل با هدف توسعه فعالیت ها در مناطق 

مختلف کشور نسبت به راه اندازی مراکز در برخی استان ها اقدام کرده است. 

این مراکز با ارتقای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به پژوهشگاه در 

قالب پژوهشکده های تخصصی در شهرهای رشت، تبریز، اصفهان و مدیریت 

بیوتکنولوژی کشاورزی مشهد فعالیت دارند.

خوش خلق سیما با اعالم اینکه ساختمان جدید پژوهشگاه با وسعت 22 

هزار متر مربع نیز ان شاالله تا پایان سال با حضور رئیس جمهور افتتاح 

خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به نیازهای بخش کشاورزی خصوصا با 

توجه به چالش هایی چون تغییر اقلیم، محورهایی همچون کمبود آب و 

خاک و آلودگی محیط زیست، افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزی، 

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار، تولید مواد باارزش افزوده باال 

و مدیریت ضایعات کشاورزی جزء فعالیت های پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی است. وی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده، طبق  چشم 

انداز پژوهشگاه، تا سال 1400، تجاری سازی 40 محصول و ثبت 15 اختراع 

بین المللی نیز در دستورکار قرار دارد.

خوش خلق سیما با اشاره به بازار جهانی بیوتکنولوژی کشاورزی تا سال 

2017 اظهار داشت: گردش مالی بذر تراریخته ساالنه حدود 20 میلیارد 

دالر است و این در حالی است که علیرغم توانایی تولید محصوالت 

این  از  دالر  میلیارد  پنج  حدود  ساالنه  ما،  محققان  توسط  تراریخته 

محصوالت وارد کشور می شود.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به سیل گسترده واردات 

محصوالت تراریخته به کشور از سال 1385 تاکنون گفت: تا سال 93 

به رغم واردات فزاینده این محصوالت، کمترین مخالفتی با محصوالت 

محصوالت  این  تولید  اعالم  با  ولی  نمی شد  ابراز  کشور  در  تراریخته 

ادعاهای  و  گسترده  هجمه ای  ناگهان   ،93 سال  در  داخلی  فناوری  با 

غیرواقعی و بی پایه مبنی بر مضر بودن این محصوالت مطرح شد که 

بیانگر نگرانی شدید برخی از به خطر افتادن منافع ناشی از واردات 

ادعاها در حالی علیه محصوالت  این  به کشور است.  این محصوالت 

تراریخته مطرح می شود که بررسی ها و آزمایش های گسترده انجام شده 

توسط نهادهای مسئول بین المللی و ملی در کشورهای مختلف جهان 

بر سالمت این محصوالت، مهر تایید زده اند و گزارش مستند علمی در 

خصوص مخاطرات احتمالی این محصوالت وجود ندارد.

خوش خلق سیما با اشاره به تولید برنج تراریخته مقاوم به کرم ساقه خوار در 

بازدید دادستان مرکز استان الربز و مقامات قضایی از پژوهشگاه
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این پژوهشگاه که از سال ها پیش آماده تولید انبوه است، اظهار داشت: در 

حال حاضر 88 درصد سموم مصرفی کشور صرف مقابله با این آفت می شود 

که اتفاقا از خطرناک ترین سموم آفت کش هستند که ضمن به خطر انداختن 

سالمت کشاورزان و مصرف کنندگان، محیط زیست را نیز به شدت تهدید 

می کند. وی افزود: با کشت برنج تراریخته که ژن  تولیدکننده پروتئین ضد 

این آفت صرفا در ساقه آن بیان می شود، دیگر نیازی به استفاده از این حجم 

عظیم از سموم شیمیایی نخواهد بود و ساالنه از اتالف مقادیر زیادی از برنج 

تولیدی بر اثر آفت نیز جلوگیری خواهد شد. البته روشن است که این اتفاق 

برای واردکنندگانی که از مصرف گسترده سموم خطرناک شیمیایی در مزارع 

کشور سود می برند خوشایند نیست و برای جلوگیری از کشت برنج تراریخته 

به هر وسیله ای متوسل می شوند.  

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه از تولید پنبه تراریخته مقاوم 

به کرم غوزه، سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت و برخی دیگر از محصوالت 

تراریخته با صفات نسل اول به عنوان دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه 

در زمینه مهندسی ژنتیک و انتقال ژن یاد کرد که به زعم وی از موثرترین 

فناوری ها برای فائق آمدن بر چالش هایی چون تغییر اقلیم و افزایش تنش های 

محیطی در بخش کشاورزی است. وی در عین حال تاکید کرد: انتقال ژن 

پژوهشگاه  فعالیت  از محورهای  تنها یکی  تراریخته  تولید محصوالت  و 

بیوتکنولوژی کشاورزی است و این مرکز علمی به عنوان پیشتاز فناوری های 

زیستی کشاورزی در کشور در حوزه های متنوع این فناوری ها فعالیت دارد.

رئیس پژوهشگاه، دستیابی به دانش فنی تولید نانوسیلیکا از کلش و سبوس 

برنج، تولید کود زیستی برپایه استرپتومایسس، دانش فنی کشت و تولید 

گیاهان شورپسند )سالیکورنیا(، دانش فنی تولید فرموالسیون جدید پروبیوتیک 

گیاهی مبتنی بر سویه های بومی قارچ تریکودرما، دانش فنی تولید شیر 

تخمیری فراسودمند و پروبیوتیک، دانش فنی سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام 

و پایه های درختان باغی مهم کشور، فناوری تولید نهال ارقام تجاری خرما و 

دانش فنی تولید مینی تیوبر سیب زمینی را بخشی از دستاوردهای پرشمار 

پژوهشگاه در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی عنوان کرد.

بهزاد قره یاضی، رئیس بخش تحقیقات  این نشست، همچنین دکتر  در 

مهندسی ژنتیک و انتقال ژن پژوهشگاه در سخنانی با اشاره به اهداف پشت 

پرده جریانی که  علیه توسعه فناوری مهندسی ژنتیک در کشور کارشکنی 

کرده و با وحشت آفرینی و ایجاد هراس در مردم، سعی در جلوگیری از 

تولید داخلی محصوالت تراریخته و تداوم وابستگی بخش کشاورزی و صنایع 

مرتبط به خارج دارد، اظهار داشت: درصد باالیی از روغن های خوراکی و 

همچنین خوراک دام مصرفی جهت تولید شیر و فرآورده های لبنی و گوشت 

گاو و گوسفند و مرغ و... وارداتی و تراریخته هستند و روشن است که 

جلوگیری از کشت تراریخته ها در کشور چه لطمه عظیمی به امنیت غذایی 

و امنیت ملی کشور خواهد زد.

شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز نیز در پایان این نشست 

با تقدیر از دستاوردهای علمی محققان پژوهشگاه، بر عزم دستگاه قضایی 

بر صیانت از منافع ملی و استفاده از فواید فناوری های مختلف تاکید و 

پیشنهاد کرد با برگزاری میزگردها و نشست های رسانه ای با حضور محققان 

این حوزه و نمایندگان دستگاه های تخصصی ذیربط در زمینه محصوالت 

تراریخته اطالع رسانی شود.
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رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان فـــارس بـــا تمجیـــد از 

ــاورزی،  ــوژی کشـ ــگاه بیوتکنولـ ــی پژوهشـ ــای تحقیقاتـ فعالیت هـ

پژوهش هـــای  نتایـــج  و  تجربیـــات  از  بهره منـــدی  خواســـتار 

انجام شـــده در حـــوزه تحقیقـــات کشـــاورزی بـــه ویـــژه انتقـــال 

پروتـــکل دانـــش فنـــی تکثیـــر خرمـــای مجـــول شـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی پژوهشـــگاه، دکتـــر محمـــد مهـــدی 

ــز  ــس مرکـ ــم زارع، رئیـ ــر ابراهیـ ــراه دکتـ ــه همـ ــه بـ ــمی کـ قاسـ

ـــوزش  ـــات و آم ـــز تحقیق ـــس مرک ـــتان رئی ـــاورزی اس ـــات کش تحقیق

کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان فـــارس و مهنـــدس مجیـــد 

ـــتان  ـــن اس ـــاورزی ای ـــاد کش ـــازمان جه ـــی س ـــر باغبان ـــاکاری، مدی پ

روز ســـه شـــنبه، 19 تیرمـــاه 97 از پژوهشـــگاه بیوتکنولـــوژی 

کشـــاورزی بازدیـــد کـــرد، طـــی نشســـتی بـــا حضـــور دکتـــر 

نیراعظـــم خوش خلق ســـیما، رئیـــس پژوهشـــگاه بیوتکنولـــوژی 

کشـــاورزی بـــا اشـــاره بـــه حمایـــت ویـــژه اســـتاندار فـــارس 

از بخـــش کشـــاورزی گفـــت: اســـتان فـــارس بـــا توجـــه بـــه 

و  باغـــات  از  برخـــورداری  جملـــه  از  موجـــود  پتانســـیل های 

می توانـــد  برجســـته،  محققـــان  و  ارزشـــمند  طبیعـــی  منابـــع 

ــد. ــته باشـ ــوژی داشـ ــز بیوتکنولـ مرکـ

ـــای  ـــر خرم ـــد و تکثی ـــه تولی ـــات در زمین ـــار داشـــت: تحقیق وی اظه

ـــه  ـــت دارد و ب ـــه قدم ـــک ده ـــدود ی ـــارس ح ـــتان ف ـــول در اس مج

ایـــن منظـــور رایزنی هـــای مختلفـــی بـــا مراکـــز تحقیقاتـــی و 

ــتیابی  ــوص دسـ ــیراز درخصـ ــگاه شـ ــه دانشـ ــگاهی از جملـ دانشـ

بـــه کشـــت بافـــت ایـــن محصـــول صـــورت گرفـــت.

قاســـمی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه تجربیـــات ارزنـــده پژوهشـــگاه 

ـــای  ـــول و تالش ه ـــای مج ـــوزه خرم ـــاورزی در ح ـــوژی کش بیوتکنول

محققـــان ایـــن پژوهشـــگاه بـــرای دســـتیابی بـــه پروتـــکل دانـــش 

فنـــی آن، بـــه ثمـــر نشســـتن اقدامـــات انجام شـــده در اســـتان و 

ــز  ــگاه و مراکـ ــن پژوهشـ ــل بیـ ــایه تعامـ ــازی آن در سـ تجاری سـ

تحقیقاتـــی اســـتان فـــارس خصوصـــا مرکـــز تحقیقـــات کشـــاورزی 

و منابـــع طبیعـــی میســـر خواهـــد شـــد.

دکتـــر نیراعظـــم خوش خلق ســـیما نیـــز 

در ایـــن جلســـه، ضمـــن تشـــریح 

از  پژوهشـــگاه  تاریخچـــه 

و  کنـــون  تـــا   78 ســـال 

پژوهشکده های 

آن،  تابعـــه 

ماموریت 

پژوهشگاه 

را حـــل مشـــکالت 

و  کشـــاورزی  بخـــش 

ارتقـــای کمیـــت و کیفیـــت 

کـــرد. عنـــوان  تولیـــد 

بـــه  پژوهشـــگاه، همچنیـــن  رئیـــس 

تحقیقاتـــی  بخش هـــای  اقدامـــات 

پژوهشـــگاه شـــامل کشـــت بافـــت 

ژنتیـــک،  و ســـلول، مهندســـی 

مولکولـــی،  فیزیولـــوژی 

بیوتکنولوژی 

میکروبی، 

نانوتکنولوژی 

و  کشـــاورزی 

زیست شناسی 

و  کـــرد  اشـــاره   ســـامانه ها 

و  تحقیقـــات  نتایـــج  از  برخـــی 

حـــال  در  و  تجاری ســـازی  پروژه هـــای 

ـــار،  ـــوس در خی ـــالح معک ـــه اص ـــاری از جمل تج

در بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پژوهشگاه صورت گرفت:

بررسی نحوه انتقال پروتکل دانش فنی تکثیر خرمای مجول از پژوهشگاه به 
مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس
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تولیـــد آنزیـــم از شـــکمبه شـــتر، طـــرح خودکفایـــی غـــذه بـــذری 

ــاری  ــای تجـ ــد پایه هـ ــیب زمینی، تولیـ ــروس در سـ ــاری از ویـ عـ

پســـته، سالم ســـازی گیاهـــان در ارقـــام و پایه هـــای ســـیب و 

گالبـــی، تولیـــد مکمل هـــای زیســـتی، تولیـــد بیوکمپوســـت از 

پســـماندهای شـــهری و کشـــاورزی، ســـالیکورنیا، شـــیر تخمیـــری، 

برشـــمرد. را  و...  خرمـــا  تجـــاری  ارقـــام  نهال هـــای  تولیـــد 

وی بـــا اشـــاره بـــه تالش هـــای انجام شـــده در پژوهشـــگاه در 

زمینـــه خرمـــای مجـــول اظهـــار داشـــت: بخـــش کشـــت بافـــت و 

ـــر  ـــکل تکثی ـــه پروت ـــتیابی ب ـــرای دس ـــال ها ب ـــگاه، س ـــلول پژوهش س

ـــت خرمای  ـــت باف ـــاوری کش ـــیوه فن ـــه ش ـــول ب ـــم مج رق

ــی  ــر ضرغامـ ــرد و دکتـ ــالش کـ ــی تـ گیاهـ

ــی،  ــش تحقیقاتـ ــن بخـ ــای ایـ از اعضـ

را  ارزشـــمندی  دســـتاوردهای 

کســـب  زمینـــه  ایـــن  در 

ــن  ــرده اســـت. از ایـ کـ

پژوهشـــگاه  رو 

آمادگـــی خـــود 

ــرای  را بـ

هرگونه 

بـــا  همـــکاری 

تحقیقـــات  مرکـــز 

کشـــاورزی اســـتان فـــارس 

دانـــش  انتقـــال  زمینـــه  در 

ـــالم  ـــول اع ـــای مج ـــر خرم ـــی تکثی فن

. یـــد می نما

و زارع،  کشـــاورزی  تحقیقـــات  مرکـــز  رئیـــس 

منابـــع طبیعـــی اســـتان فـــارس نیـــز کـــه پیـــش از ایـــن در 

ــئوالن  ــدادی از مسـ ــراه تعـ ــه همـ ــال جاری بـ ــت ماه سـ اردیبهشـ

و محققـــان اســـتان از پژوهشـــگاه بازدیـــد کـــرده بـــود، در ایـــن 

جلســـه خواســـتار عملیاتـــی شـــدن انتقـــال دانـــش فنـــی خرمـــای 

مجـــول از ســـوی پژوهشـــگاه بـــه مرکـــز تحقیقـــات اســـتان 

ــاکاری،  ــن پـ ــد. همچنیـ ــکاری شـ ــرارداد همـ ــارس در قالـــب قـ فـ

ــا  ــارس بـ ــتان فـ ــاورزی اسـ ــاد کشـ ــازمان جهـ ــی سـ ــر باغبانـ مدیـ

ـــز  ـــگاه و مرک ـــن پژوهش ـــکاری بی ـــف هم ـــای مختل ـــریح مدل ه تش

ــر لـــزوم تعامـــل بیـــن طرفیـــن در  ــارس، بـ ــتان فـ تحقیقـــات اسـ

آینـــده نزدیـــک تاکیـــد کـــرد.

ـــش  ـــس بخ ـــی، رئی ـــریعت پناه ـــر ش ـــن دکت ـــه همچنی ـــن جلس در ای

کشـــت بافـــت و ســـلول پژوهشـــگاه ضمـــن اســـتقبال از انتقـــال 

ـــارس،  ـــتان ف ـــه اس ـــول ب ـــای مج ـــر خرم ـــی تکثی ـــش فن ـــکل دان پروت

رعایـــت مالحظـــات الزم در ایـــن خصـــوص را خواســـتار شـــد. 

دکتـــر ضرغامـــی عضـــو هیـــات علمـــی پژوهشـــگاه کـــه ســـال ها 

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــوده ب ـــغول ب ـــق مش ـــام تحقی ـــه انج ـــوزه ب ـــن ح در ای

تکثیـــر رقـــم مجـــول خرمـــا از روش اندام زایـــی مســـتقیم بـــرای 

ــا از  ــام خرمـ ــد ارقـ ــرای تولیـ ــت: بـ ــار داشـ ــار اظهـ ــتین بـ نخسـ

طریـــق جنین  زایـــی غیرجنســـی از ســـال های گذشـــته تاکنـــون 

ــه  ــت کـ ــام گرفـ ــگاه انجـ ــط پژوهشـ ــددی توسـ ــای متعـ طرح هـ

بـــا موفقیت هـــای بســـیاری همـــراه شـــده و در صـــورت تمایـــل 

بـــه دریافـــت پروتکل هـــای موجـــود در چارچـــوب تفاهـــم و 

ــال آن میســـر خواهـــد بـــود. دکتـــر  قـــرارداد، آمـــوزش و انتقـ

ــن  ــز در ایـ ــگاه نیـ ــاوری پژوهشـ ــام فنـ ــم مقـ ــان آزادی قائـ پژمـ

ــوه  ــی و نحـ ــش فنـ ــال دانـ ــی انتقـ ــوص چگونگـ ــت درخصـ نشسـ

ـــایر  ـــارس و س ـــتان ف ـــات اس ـــز تحقیق ـــا مرک ـــکاری ب ـــرارداد و هم ق

ـــی  ـــتان توضیحات ـــن اس ـــاورزی ای ـــوزه کش ـــات ح ـــا و موسس نهاده

ارائـــه کـــرد.

ــاورزی  ــاد کشـ ــازمان جهـ ــزاری نشســـت، رئیـــس سـ ــد از برگـ بعـ

اســـتان فـــارس و ســـایر حاضـــران از بخـــش کشـــت بافـــت و 

ســـلول، فیتوتـــرون یـــا اتاقک هـــای رشـــد کشـــت بافتـــی خرمـــای 

ــای کشـــت بافتـــی  ــه نهال هـ ــوط بـ ــه مربـ ــز گلخانـ ــول و نیـ مجـ

خرمـــا در پژوهشـــگاه بازدیـــد کردنـــد و توضیحـــات کارشناســـانه 

الزم بـــه بازدیدکننـــدگان ارائـــه شـــد.
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مدیرعامل شتاب دهنده پرسیس ژن، اولین شتاب دهنده زیست فناوری 

پژوهشگاه  در  حضور  با   97 تیرماه   16 شنبه،  عصر  کشور،  پزشکی 

فناوری  واحد  با  مشترک  جلسه  طی  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

از  و حمایت  شتاب دهنده  مرکز  ایجاد  درخصوص  پژوهشگاه، 

فناوری های محصول محور بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این نشست 

که با حضور دکتر امیرحسین کارآگاه، مدیرعامل 

و  تحقیق  مدیر  جعفرآقایی  مرتضی  و 

توسعه پرسیس ژن در سالن پژوهش 

برگزار شد، دکتر پژمان آزادی، قائم 

مریم  دکتر  و  پژوهشگاه  فناوری  مقام 

شهبازی رئیس اداره بازاریابی و تجاری سازی 

در  را  آینده  برنامه های  پژوهشگاه 

و  فناوری ها  تجاری سازی  زمینه 

پژوهشگاه  دستاوردهای 

تشریح کردند.

قائم مقام فناوری 

در  پژوهشگاه 

با  جلسه،  این 

تشریح تاریخچه تاسیس 

پژوهشگاه و پژوهشکده های 

کنون،  تا   1378 سال  از  تابعه 

موضوعاتی همچون چالش های موجود 

در عرصه کشاورزی خصوصا بحران کم آبی را 

از جمله دغدغه های پژوهشگاه برشمرد.

بخش های  در  کاربردی  پژوهش های  انجام  آزادی 

مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه از جمله کشت بافت و سلول، 

نانوتکنولوژی  زیست شناسی سامانه ها،  مولکولی،  فیزیولوژی 

نتایج  و  اشاره  ژنتیک  مهندسی  و  میکروبی  بیوتکنولوژی  کشاورزی، 

حاصل از تحقیقات در زمینه محصوالت تراریخته، کشت بافت خرما، 

مولکولی،  اصالح  و  کریسپر  والدینی،  الین های  تولید  معکوس،  اصالح 

تولید آنزیم، شیر تخمیری، تولید کود بیولوژیک، تولید دانش  فنی در 

زمینه قارچ تریکودرما، گیاهان دارویی و زینتی، تولید دانش  فنی تولید 

کاهش  در  دالری  میلیون   30 صرفه جویی  با  سیب زمینی  تیوبر  مینی 

واردات، نانوسیلیکا و قرارداد با شرکت های خارجی، تولید رنگدانه های 

طبیعی از جلبک، تولید شیر تخمیری فراسودمند و آنزیم بری جوانه گندم 

به روش پالسمای سرد، دستیابی به دانش فنی تکثیر درون شیشه ای پایه 

پسته هیبرید خارجی UCB1 و سیب مالینگ مرتون و... را تشریح کرد.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  تحقیقاتی  تالش های  کرد:  تاکید  وی 

کشاورزی با هدف ورود محصول به بازار و فناوری محور است و این 

موضوع در پژوهش های ما به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان اینکه در 

از فضای ساختمان پژوهشگاه را به عنوان یک  صدد هستیم بخشی 

برای  ما  حال  عین  در  کرد:  تصریح  نماییم،  لحاظ  شتاب دهنده  مرکز 

وسیع  و  مختلف  حوزه های  در  تحقیقات  و  فناوری ها  تجاری سازی 

و  ایده ها  ارائه  و  شتاب دهنده ها  نیازمند  کشاورزی،  بیوتکنولوژی 

حمایت از آنها هستیم؛ ضمن اینکه مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی 

و  توسعه  در جهت  نیز  رشد  مراکز  این  و  کردیم  افتتاح  را  در رشت 

تقویت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها فعالیت می کنند.

این  در  نیز  پژوهشگاه  تجاری سازی  و  بازاریابی  اداره  رئیس  شهبازی، 

مانند  شتاب دهنده هایی  تجربیات  از  بهره مندی  خواستار  نشست، 

پرسیس ژن در ارائه ایده ها و حمایت از  پروژه های تحقیقاتی مرتبط 

امیدواری  اظهار  وی  فناور شد.  تیم های  به  آموزش  زمینه  در  به ویژه 

شتاب دهنده،  مرکز  این  و  پژوهشگاه  بین  تعامالت  گسترش  با  کرد 

از  حاصل  کاربردی  نتایج  شاهد  خالق،  پژوهشگران  از  بهره مندی  با 

تحقیقات و تسریع در روند اجرای پروژه ها باشیم.

پژوهشگاه  از حضور در  ابراز خرسندی  با  نیز  پرسیس ژن  مدیرعامل 

این  از  پژوهشگاه  مدیران  بازدید  پیرو  که  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

شرکت صورت گرفت، اظهار داشت: ورود شتاب دهنده ها زمانی است 

که موسسات تحقیقاتی یا نهادهای فعال در حوزه تجاری سازی ایده ها، 

خالهایی از نظر آموزشی، تامین منابع مالی و برنامه ای داشته باشند 

که پرسیس ژن در این عرصه ها می تواند همکاری نماید.

کارآگاه افزود: ما از خالقیت ها و ایده هایی که توسط بخش خصوصی 

به ما منتقل می شوند و در اثربخشی برون داده ها موثر باشند، استقبال 

بازدید مدیران اولین شتاب دهنده زیست فناوری پزشکی از پژوهشگاه
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آن،  بودن  دولتی  علیرغم  پژوهشگاه  رویکرد  که  آنجا  از  و  می کنیم 

است،  دانش بنیان  شرکت های  تاسیس  و  خصوصی  بخش  از  حمایت 

تعامل بین پرسیس ژن و پژوهشگاه خصوصا تمرکز بر ورودی و خروجی 

شتاب دهنده ها و فعاالن این عرصه، حائز اهمیت به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه محصول شتاب دهنده، استارتاپ است، گفت: در این 

زمینه باید لیست نیازهای بازار قبال توسط تیم فناور مشخص شده باشد 

و سپس ما ضمن تعامل مالی با تیم ها، تامین تکنولوژی و تجهیزات الزم، 

جلسات فشرده برنامه ریزی و مشورتی و تهیه مدل اجرایی در جهت 

تحقق اهداف پروژه را برعهده می گیریم و در نهایت چنانچه منجر به 

توافق  قبال  که  آن  از  درصدی  بازار شود  به  ورود  و  خروجی محصول 

شده، به شتاب دهنده اختصاص می یابد و تیم های فناور می توانند به 

شرکت خدماتی تخصصی تبدیل شوند. ضمن اینکه در حوزه صندوق های 

ریسک پذیر و معرفی به نهادهای دولتی مانند معاونت علمی فناوری 

ریاست جمهوری و ستاد توسعه فناوری نانو برای حمایت از پروژه ها و 

ایده های تحقیقاتی قابل تجاری سازی نیز نقش موثری داریم.

مدیرعامل شتاب دهنده پرسیس ژن با بیان اینکه حمایت ها و اقدامات 

پژوهشگاه  با  تعامل  در  می تواند  شتاب دهنده  این  توسط  ذکرشده 

نیز مدنظر قرار گیرد، از توجه ویژه پژوهشگاه به شتاب دهنده ها و 

حمایت از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی با رویکرد خدماتی 

تخصصی استقبال کرد.

کارآگاه، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را به عنوان یک برند معتبر 

جذب  برای  موثری  عامل  که  کرد  ذکر  پژوهش  و  تحقیق  حوزه  در 

و  کاربردی  پژوهش های  انجام  منظور  به  فناور  تیم های  و  محققان 

تجاری سازی محصوالت فناورانه به شمار می رود.

جعفرآقایی، مدیر تحقیق و توسعه پرسیس ژن نیز با اشاره به اینکه 

امکان پیدا کردن زمینه های مشترک همکاری بین این شرکت به عنوان 

دارویی  حوزه  در  پزشکی خصوصا  زیست فناوری  شتاب دهنده  اولین 

با  دارد، گفت:  بیوتکنولوژی کشاورزی وجود  پژوهشگاه  تحقیقات  و 

دستیابی به اشتراکات در حوزه های وسیع فعالیت های تحقیقاتی در 

کشاورزی و دارویی که هر دو با سالمت مردم سروکار دارد، می توان 

تعامالت گسترده تری برقرار کرد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تجاری سازی فناوری و تعامل بین مراکز 

شتاب دهنده و بخش خصوصی با موسسات پژوهشی وابسته به دولت، 

داشت:  اظهار  دارد،  وجود  فعالیت ها  اجرایی  روند  در  دغدغه هایی 

و  پژوهشگاه  امکانات  و  تجهیزات  به  توجه  با  موضوع،  این  علیرغم 

مشارکت بخش خصوصی در نتایج حاصل از اجرای پروژه ها در مرحله 

ورود محصول به بازار، فرصت مناسبی برای همکاری جهت تسریع و 

تسهیل اجرایی شدن تحقیقات وجود دارد.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مشترک  جلسه  نخستین  در  است  گفتنی 

زیست فناوری  شتاب دهنده  اولین  ژن،  پرسیس  شرکت  و  کشاورزی 

پزشکی کشور که 28 خردادماه 97 در محل دفتر این شرکت برگزار شد، 

طرفین بر تعامل دوسویه و تجاری سازی محصوالت حوزه زیست فناوری 

پزشکی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی تاکید کردند. از این رو، 

دومین جلسه در تاریخ  16 تیرماه 97، در محل پژوهشگاه، پیرو نشست 

قبلی و دعوت از مدیران این شرکت برای آشنایی با فعالیت های علمی 

-تحقیقاتی پژوهشگاه در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد.
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دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری معاونـت علمـی فنـاوری ریاسـت 

حـوزه  در  پژوهشـگاه  فنـاوری   چندیـن  از  حمایـت  از  جمهـوری 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی و نهایـی شـدن قراردادهـای آن در 

ماه هـای آتـی خبـر داد.

دکتـر  پژوهشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

از  بازدیـد  حاشـیه  در  قانعـی  مصطفـی 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی کـه 

بـه همـراه تعـدادی از مدیـران ایـن 

سـتاد، روز شـنبه، 6 مردادمـاه 

در  گرفـت،  صـورت   97

گفت وگـو بـا روابـط 

پژوهشـگاه  عمومـی 

گفـت: بر اسـاس 

جمع بندی 

از  حاصل 

نشسـت،  ایـن 

سـتاد  شـد  مقـرر 

توسـعه زیسـت فنـاوری 

مـورد  چهـار  تـا  سـه  از  حمایـت  بـا 

و  خصوصـی  بخـش  بیـن  فناوری هـا،  از 

نمایـد. اقـدام  واسـط  عنـوان  بـه  پژوهشـگاه 

تـا  فناوری هـا،  ایـن  قراردادهـای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

یـک مـاه آینـده آمـاده و تـا سـه مـاه دیگـر نهایـی خواهد شـد، اظهار 

داشـت: چنانچـه ایـن فناوری هـا بـه نتیجـه برسـد می توانیـم شـاهد 

تحـول خوبـی در بخـش کشـاورزی باشـیم.

پژوهشـگاه  کـرد:  خاطرنشـان  زیسـت فناوری  توسـعه  سـتاد  دبیـر 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی قـادر بـه حـل بسـیاری از مشـکالت غذایی و 

حوزه کشـاورزی اسـت و وظیفه سـتاد توسـعه زیسـت فناوری در قبال 

فناوری هـای جدیـد ایـن اسـت کـه ایـن فناوری هـا را در صنعتـی کـه 

امـروز بخـش کشـاورزی بـا آن مواجـه اسـت، نفـوذ دهـد.

قانعـی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر رویکـرد سـتاد در 

خصـوص محصـوالت تراریختـه تصریـح کـرد: هیـچ ابهامـی در قوانیـن 

موجـود کشـور در ایـن حـوزه وجـود ندارد اما اجرایی شـدن یا نشـدن 

آن بـه مسـئوالن اجرایـی بازمی گـردد.

وی در عیـن حـال از اقدامـات در حـال انجـام بـرای تدوین سـند ویژه 

در حـوزه تراریختـه در آینـده خبـر داد تـا بعـد از تهیـه آن در شـورای 

عالـی انقـالب فرهنگـی مورد بررسـی قـرار گیرد.

دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری همچنیـن در نشسـت مشـترک بـا 

ریاسـت پژوهشـگاه، معاونـان و روسـای بخش هـای تحقیقاتـی اظهـار 

داشـت: بـا توجه به تالش هـای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

بـرای سـهیم شـدن در تولیـد ناخالـص ملـی کشـور از طریـق 

تجاری سـازی محصـوالت و فناوری هـا، بـه نظـر می رسـد االن 

زمـان آن فـرا رسـیده کـه در این زمینـه نقش خود را ایفـا نماییم.

مختلـف  حوزه هـای  در  محققـان  دسـتاوردهای  از  حمایـت  بـه  وی 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی از سـوی صنـدوق حمایـت از سـرمایه گذاری 

زیسـت فناوری اشـاره و خاطرنشـان کرد: سـتاد توسـعه زیسـت فناوری 

آمادگـی الزم بـرای کمـک بـه تجاری سـازی محصـوالت را دارد و در 

همیـن زمینـه، قراردادهـا و تفاهم نامـه مختلفـی با بخـش خصوصی و 

فعـاالن حـوزه کشـاورزی و مـواد غذایـی امضـا شـده اسـت.

پروژه هـای  شـدن  اجرایـی  در  تسـریع  لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا  قانعـی 

فناورانـه، تعییـن مدل هـای همـکاری بین پژوهشـگاه و سـتاد توسـعه 

زیسـت فناوری بـه منظـور نحـوه برخـورداری از حمایت هـای سـتاد 

شـد. خواسـتار  را  زیسـت فناوری  توسـعه 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رئیـس  خوش خلق سـیما،  نیراعظـم  دکتـر 

دکرت قانعی در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خرب داد:

امضای قرارداد حامیت از چند فناوری پژوهشگاه در ماه های آینده
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کشـاورزی نیـز در ایـن نشسـت بـا تقدیـر از حمایت و همراهی سـتاد 

توسـعه زیسـت فناوری، دسـتاوردهای پژوهشـگاه در سـال گذشـته و 

چشـم انداز آینـده را در بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی تشـریح کـرد.

وی گفـت: دانـش فنـی تولید نانوسـیلیکا از کلش و سـبوس برنـج، تولید 

کود زیسـتی برپایه استرپتومایسـس، دانش فنی کشـت و تولید گیاهان 

شورپسـند )سـالیکورنیا(، دانش فنی تولید فرموالسیون جدید پروبیوتیک 

گیاهـی مبتنـی بر سـویه های بومـی قـارچ تریکودرما، دانش فنـی تولید 

شـیر تخمیری فراسـودمند و پروبیوتیک، دانش فنی سالم سـازی و تکثیر 

انبـوه ارقـام و پایه هـای درختـان باغی مهم کشـور و فنـاوری تولید نهال 

ارقـام تجـاری خرمـا و دانش فنی تولید مینی تیوبر سـیب زمینی از جمله 

دسـتاوردهای پژوهشـگاه در سـال گذشـته به شـمار می رود. وی افزود: 

بـر اسـاس پیش بینی هـای انجام شـده، بر اسـاس چشـم انداز پژوهشـگاه، 

تـا سـال 1400، تجاری سـازی 40 محصـول و ثبت 15 اختـراع بین المللی 

نیز در دسـتورکار قرار دارد.

خوش خلق سـیما بـا اشـاره بـه بـازار جهانـی بیوتکنولوژی کشـاورزی تا 

سـال 2017 اظهـار داشـت: گـردش مالـی بـذر تراریختـه سـاالنه حدود 

20 میلیـارد دالر اسـت و این در حالی اسـت که علیرغـم توانایی تولید 

محصـوالت تراریختـه توسـط محققان ما، سـاالنه حـدود 5 میلیارد دالر 

از ایـن محصوالت وارد کشـور می شـود.

اخـذ  را  تراریختـه  پنبـه  تولیـد  بـه زودی مجـوز  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

خواهیـم کـرد، گفـت: بـا توجه بـه خطـرات جهانی و مشـکالتی که در 

تامیـن مـواد غذایـی در سـال های آینده با آن مواجه هسـتیم، توسـعه 

و بهره منـدی از روش هـا و فناوری هـای حاصـل از مهندسـی ژنتیـک 

ضـروری بـه نظـر می رسـد و امیدواریـم همچنان از حمایت های سـتاد 

توسـعه زیسـت فناوری در ایـن زمینـه برخـوردار باشـیم.

رئیس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در بخش دیگری از سـخنان 

خـود بـه پیشـینه تاسـیس پژوهشـگاه از سـال 78 و پژوهشـکده های 

تابعـه در رشـت، اصفهـان، تبریـز و مدیریـت بیوتکنولـوژی کشـاورزی 

مشـهد و توسـعه زیرسـاخت های پژوهشگاه اشـاره کرد و گفت: اولین 

مرکـز رشـد بیوتکنولـوژی کشـاورزی سـال گذشـته در رشـت راه اندازی 

شـد و ایجـاد مراکـز رشـد دیگـری را در سـال های آینـده در اصفهان و 

تبریـز در دسـت اجـرا داریم. ضمن اینکه سـاختمان جدید پژوهشـگاه 

نیـز در نیمـه دوم امسـال افتتاح خواهد شـد.

گفتنـی اسـت دکتـر قانعـی، دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری و 

هیـات همـراه وی، بعـد از برگـزاری نشسـت مشـترک، از شـش بخـش 

تحقیقاتی پژوهشـگاه شـامل کشـت بافت و سـلول، مهندسـی ژنتیک، 

نانوتکنولـوژی  زیست شناسی سـامانه ها،  میکروبـی،  بیوتکنولـوژی 

و  بخش هـا  روسـای  و  بازدیـد  مولکولـی  فیزیولـوژی  و  کشـاورزی 

بـرای  را  اقدامـات هـر بخـش  اعضـای هیـات علمـی، دسـتاوردها و 

بازدیدکننـدگان تشـریح کردنـد. بازدید از گلخانه تراریخته و سـاختمان 

جدیـد پژوهشـگاه، پایـان بخـش حضـور دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت 

فنـاوری معاونـت علمـی فنـاوری ریاسـت جمهـوری و سـایر مدیـران 

ایـن سـتاد از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـود.
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و  تهـران  دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  پردیـس  روسـای 

از  مشـترک،  نشسـتی  طـی  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

در  پژوهشـی   - علمـی  همکاری هـای  تفاهم نامـه  امضـای 

دادنـد. خبـر  نزدیـک  آینـده 

دکتـر  پژوهشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

پردیـس  رئیـس  گلدانسـاز،  سیدحسـین 

دانشـگاه  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 

 14 یکشـنبه،  روز  صبـح  تهـران 

جمعـی  همـراه  بـه   97 مردادمـاه 

دانشـکده ها   روسـای  و  معاونـان  از 

بـا حضـور در محـل پژوهشـگاه بـا اشـاره 

بیـن  همـکاری  گسـترش  لـزوم  بـه 

پژوهشـگاه  و  تهـران  دانشـگاه 

پردیـس  داشـت:  اظهـار 

تهـران  کشـاورزی 

سـال های  طـی 

بـا  متعـدد 

پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی 

داشـته  تعامـل  کشـاورزی 

اسـت و از زمانی که پژوهشگاه، 

موسسـه تحقیقاتـی بوده و سـپس به 

شـده،  تبدیـل  پژوهشـگاه  و  پژوهشـکده 

اسـت. داشـته  وجـود  ارتبـاط  ایـن 

وی کـه در گفت وگـو بـا روابـط عمومـی پژوهشـگاه 

سـخن می گفـت، عنـوان کـرد: ایـن ارتبـاط بیـن اعضـای 

مختلـف  زمینه هـای  و  علمـی  گروه هـای  در  علمـی  هیـات 

همـواره وجـود داشـته و نشسـت امـروز نیـز با هـدف آماده سـازی 

برگـزار شـده  آینـده  در  بـرای گسـترش همکاری هـا  بسـترهای الزم 

. ست ا

وی افـزود: هـم پردیـس کشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه تهران 

هسـتند  عالقه منـد  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  هـم  و 

ارتباطـات خـود را گسـترش دهنـد کـه ایـن امـر در قالـب تفاهم نامه 

مشـترک از طریـق پیـدا کـردن نقـاط قـوت طرفین، در آینـده نزدیک 

صـورت خواهـد گرفـت. ایـن تفاهم نامـه همـکاری ابتـدا بـه صـورت 

کلـی خواهـد بـود و در مرحلـه بعـد زمینه هـای همـکاری بـه طـور 

جزیـی و تخصصـی تـر مدنظـر قـرار می گیـرد.

پردیـس  بیـن  ارتباطـات  توسـعه  نتیجـه  کـرد:  تاکیـد  گلدانسـاز 

و  همگـی  سـرافرازی  پژوهشـگاه،  و  تهـران  دانشـگاه  کشـاورزی 

اسـت. کشـور  بـرای  مثبـت  قدم هـای  برداشـتن 

در ایـن جلسـه، دکتـر نیراعظـم خوش خلق سـیما، رئیـس پژوهشـگاه 

کشـاورزی  پردیـس  مدیـران  و  رئیـس  بـه  خوشـامدگویی  ضمـن 

دانشـگاه تهـران، ضمـن تاکیـد بر گسـترش همـکاری بین دانشـگاه و 

پژوهشـگاه، بـر لـزوم دوسـویه بـودن ارتباطـات تاکید کـرد. همچنین 

پژوهشـگاه،  پژوهشـی  معـاون  حسینی سـالکده،  سیدقاسـم  دکتـر 

ضمـن تشـریح تاریخچـه تاسـیس پژوهشـگاه از سـال 78 تـا کنـون 

را  تحقیقاتـی  دسـتاوردهای  و  پروژه هـا  تابعـه،  پژوهشـکده های  و 

میکروبـی،  بیوتکنولـوژی  سـلول،  و  بافـت  کشـت  بخـش  شـش  در 

مهندسـی ژنتیـک، نانوتکنولـوژی کشـاورزی، زیست شناسی سـامانه ها 

و فیزیولـوژی مولکولـی ارائـه کـرد.

ایـن  اعضـای هیـات علمـی پردیـس کشـاورزی دانشـگاه تهـران در 

نشسـت بـر موضوعـات زیـر تاکیـد کردنـد:

کشـاورزی  حـوزه  در  مشـترک  پروژه هـای  اجـرای  و  تعریـف   -

آبـی، تنش هـای محیطـی و نظایـر آن درخصـوص خشکسـالی، کـم 

داوری  زمینـه  در  علمـی  هیـات  اعضـای  بیـن  ارتبـاط  گسـترش   -

دانشـجویی پایان نامه هـای  و  دکتـری  رسـاله های 

اجـرای  در  بـرای همکاری هـای گسـترده تر  راه حـل عملـی  یافتـن   -

مشـترک پروژه هـای 

- بازنگـری در آیین نامه هـا و دسـتورالعمل ها بـرای تسـهیل و تسـریع 

غیـر  ارتباطـات  طریـق  از  اغلـب  کـه  رسـمی  برنامه هـای  پیشـبرد 

در بازدید رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از پژوهشگاه مطرح شد:

کشاورزی  پردیس  و  پژوهشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه  امضای 
دانشگاه تهران در آینده نزدیک
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رسـمی و دوسـتانه بیـن اعضـای هیات علمی دانشـگاه و پژوهشـگاه 

صـورت می گیـرد.

طریق  از  دانشگاه  دانشجویان  برای  تحقیق  بستر  شدن  آماده   -

پژوهشگاه

در ایـن نشسـت همچنیـن معاونـان و روسـای بخش هـای تحقیقاتـی 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، نظـرات و دیدگاه هـای خـود را 

در قالـب موضوعـات زیـر بیـان کردند:

- همـکاری در زمینـه توسـعه کاربـرد نانوتکنولـوژی در ارتبـاط بیـن 

پژوهشـگاه و دانشـگاه

- تالش برای حل مشکالت ارتباطی اعضای هیات علمی و دانشجویی 

بین دانشگاه و پژوهشگاه که اغلب ریشه اداری و سازمانی دارد

با  ژنتیک  و علمی در حوزه مهندسی  تحقیقاتی  تعامالت  - گسترش 

توجه به پتانسیل های ارزنده دانشگاه تهران

ایجـاد کمیته هـا و زیرکمیته هـای علمـی - تخصصـی مشـترک در   -

دانشـگاه و  پژوهشـگاه  فعالیـت  حوزه هـای 

- جهت دهـی آموخته هـای تئوریـک و عالیـق دانشـگاهی بـه سـوی 

پژوهش هـای کاربـردی از طریـق جـذب دانشـجوی مشـترک

پروژه هـای کالن  روی  بـر  دانشـگاه  و  پژوهشـگاه  متمرکـز شـدن   -

بـرای رفـع نیازهـا و خالءهـای موجـود کشـور در حـوزه کشـاورزی

در پایـان ایـن جلسـه، مقـرر شـد در فرصـت مناسـب دیگـری، ضمن 

بازدیـد از بخش هـای تحقیقاتـی پژوهشـگاه درباره مفـاد تفاهم نامه 

مشـترک بیـن پژوهشـگاه و پردیس کشـاورزی دانشـگاه تهـران بحث 

و تبـادل نظـر صـورت گیرد.

رئیـس پردیـس کشـاورزی دانشـگاه تهـران در پایـان ایـن بازدیـد در 

دفتـر یادبـود پژوهشـگاه نوشـت: »باعـث خوشحالیسـت کـه امـکان 

محتـرم  همـکاران  بـا  علمـی،  فضـای  در  و  نزدیـک،  گفت وگـوی 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی فراهـم شـد. امیـدوارم بـا حسـن نیتی کـه 

در طرفیـن هسـت، و بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی کشـور، بتوانیـم گام هـای موثـر و پایـدار در جهـت توسـعه 

برداریـم.« فیمابیـن  همـکاری علمـی 

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

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

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



ABRII Institute  |  10

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran | ABRII

32

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رئیس  خوش خلق سیما،  نیراعظم  دکتر 

محصوالت  حوزه  در  قانونی  شده  انجام  اقدامات  درباره  کشاورزی 

تراریخته، موافقان و منتقدان این محصوالت و تالش های پژوهشگاه 

خبری  پایگاه  با  گفت و گو  در  حوزه،  این  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

مثلث، نظرات و دیدگاه های خود را بیان کرده است.

نقل  به  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

کالنتری  عیسی  مشاور  دکتر خوش خلق سیما،  مثلث،  خبری  پایگاه  از 

که  منتقدین  با  جلسات  برگزاری  می گوید:  تراریخته  جلسات  درباره 

بخشی از آنها از همکاران خوب و دانشمند کشورمان هستند فرصت 

البته گاهی  از نزدیک و در محیطی صمیمی )و صد  تا  مغتنمی بود 

پرتنش( از نظرات یکدیگر آگاه شده و سوءتفاهم  ها تا حدودی برطرف 

شوند.« گفت وگوی مثلث با او را می خوانید.

• سوال: سیاست های کلی دولت در مورد محصوالت تراریخته چیست 

و چه خط مشی ای را دنبال می کند؟

بـا وجـود تفـاوت در میـزان تقید دولت هـا، در جمهوری اسـالمی ایران 

همـه دولت هـا موظـف بـه اجرای سیاسـت های کلـی نظـام، ابالغی از 

سـوی مقـام معظـم رهبـری و قوانیـن مصوب مجلس شـورای اسـالمی 

هسـتند. دولـت یازدهم و دوازدهم نیز در اجرای سیاسـت  های 

کلی علم و فناوری، سیاسـت  های کلی کشـاورزی، سیاسـت های 

محیـط زیسـت و همچنیـن قانـون ایمنی زیسـتی مـوارد زیر را 

دنبـال می کند.

- اجـرای کامـل قانـون ایمنـی زیسـتی کـه بر اسـاس مـاده 2 آن 

»کلیـه امـور مربـوط بـه تولید، رهاسـازی، نقل و انتقـال داخلی 

و فرامـرزی، صـادرات، واردات، عرضـه، خریـد، فروش، مصرف و 

اسـتفاده از موجـودات زنده تغییرشـکل یافته ژنتیکـی با رعایت 

مفـاد ایـن قانـون مجـاز اسـت و دولـت مکلف اسـت تمهیدات 

الزم را بـرای انجـام ایـن امـور از طریـق بخش هـای غیردولتـی 

آورد.« فراهم 

- حمایت همه جانبه از تحقیقات مهندسی ژنتیک و محصوالت 

طریق  از  دانش  مرزهای  از  فراتر  محدودیت  بدون  تراریخته 

توانمندی های  بر  باورمند  مدیران  برگماشتن  و  شایسته ساالری 

مهندسی ژنتیک توسعه آن

- حمایـت همه جانبـه از تولیـد مسـؤالنه داخلـی محصـوالت تراریخته 

پـس از طـی مراحـل آنالیـز احتمـال خطـر و اخـذ مجـوز از مراجـع 

ذی صـالح )وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و وزارت جهـاد 

کشـاورزی( پس از بررسـی اسـناد آنالیز احتمال خطر از سـوی سـازمان 

حفاظـت محیط زیسـت

- اطالع رسانی دقیق و شفاف سازی از طریق برچسب گذاری و احترام 

به حق انتخاب مردم: با وجود تصویب قانون ایمنی زیستی در سال 

1388، از سال 1394 بود که با تصویب آیین نامه اجرایی بند ب ماده 

شد.  الزامی  تراریخته  محصوالت  روی    برچسب گذاری  قانون  این   7

اگر چه به دلیل هراس افکنی های بی مورد در مورد محصوالت تراریخته 

و عدم حمایت دولت در مقابل هجمه رسانه  ای از صنایع روغن که 

متوقف شد،  این موضوع مدتی  بودند،  کرده  آغاز  را  برچسب گذاری 

اما در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظارت بر 

حسن اجرای برچسب گذاری را آغاز کرده است.

تراریخته  محصوالت  شناسایی  و  ردیابی  آزمایشگاه های  تقویت   -

جهاد  وزارت  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در 

دکرت خوش خلق سیام در گفت و گو با پایگاه خربی مثلث:

 در مورد محصوالت تراریخته بحث های منطقی داریم
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کشاورزی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

- ساماندهی و نظارت بر واردات محصوالت تراریخته: دولت درحال 

طور  )به  انسان  مصرف  برای  تراریخته  محصوالت  واردات  بر  حاضر 

عمده روغن و دانه های روغنی( و مصرف دام )به طور عمده دانه و 

کنجاله سویا و ذرت( نظارت کامل دارد.

جامعه  مخالفت  وجود  با  تراریخته  محصوالت  واردات  است  گفتنی 

علمی کشاورزی مبنی بر وجود توانمندسازی داخلی برای تولید همین 

نوع محصوالت تراریخته از سال 1385 آغاز و تا امروز همه ساله افزایش 

یافته است. تا سال 1393 هیچ گونه نظارتی بر واردات این محصوالت 

صورت نمی گرفت و اصوال عموم مردم اطالعی ازآن نداشتند.

در یک کالم دولت به دنبال تقویت علمی کشور، حمایت از پژوهش، 

حمایت از تولید داخلی محصوالت تراریخته و کاهش اتکا به واردات 

این محصوالت و نظارت کامل بر فرایندهای تولید و واردات آن است.

• سوال: ثمرات جلسات با منتقدین تا کنون چه بوده است؟

برگـزاری جلسـات بـا منتقدیـن کـه بخشـی از آنهـا از همـکاران خـوب 

و دانشـمند کشـورمان هسـتند، فرصـت مغتنمـی بـود تـا از نزدیـک و 

در محیطـی صمیمـی )و صـد البتـه گاهـی پرتنـش( از نظـرات یکدیگر 

آگاه شـده و سـوءتفاهم ها تـا حـدودی برطـرف شـوند. بـرای مثـال در 

حـال حاضـر در جهـان از 189/8 میلیـون هکتـار سـطح زیر کشـت کل 

محصـوالت تراریختـه، 23/3 میلیـون هکتار گیاهـان تراریخته مقاوم به 

آفاتـی هسـتند کـه فقـط ژن مقاومت به آفـات را دارنـد. 87/7  میلیون 

هکتـار گیاهـان تراریختـه متحمل بـه علف کـش و 77/7 میلیون هکتار 

گیاهـان تراریختـه همزمـان مقـاوم بـه آفـات و متحمـل بـه علف کـش 

هسـتند )هـر دو صفـت را دارند.(

وقتی در جایی عنوان کردیم که در مجموع 101 هکتار گیاهان »دارای 

به  تحمل  ژن  دارای  گیاهان  166/4هکتار  و  آفات«  به  مقاومت  ژن 

علف کش داریم، دو جلسه حدود 2 ساعته زمان برد تا ثابت کنیم که 

جمع اینها بیش از 189/8 میلیون هکتار نمی شود. البته مدیریت قابل 

تقدیر آقای دکتر آقایا به عنوان فرد مرضی الطرفین نیز در تبیین این 

موضوعات حائز اهمیت است.

مـورد دیگـری کـه در نتیجـه جلسـات با منتقدیـن حاصل شـد این بود 

کـه سـطح زیرکشـت محصـوالت تراریختـه در دنیا رو به افزایش اسـت 

و بیـش از 78 درصـد سـطح زیرکشـت سـویا در جهـان بـه محصـوالت 

تراریختـه اختصـاص دارد. ابهامـی کـه برای منتقدین وجود داشـت این 

بـود کـه چـرا دولـت از همـان 22 درصـد سـطح زیر کشـت محصوالت 

غیرتراریختـه وارد نمی کنـد کـه در پاسـخ اشـاره شـد بـه اینکه »سـطح 

زیـر کشـت« و »محصـول موجـود در بـازار تبـادل جهانـی« دو مقولـه 

متفاوتنـد و در بـازار جهانـی ذرت یا سـویا اصوال نمی توان به سـادگی 

محصـول غیرتراریختـه پیـدا کـرد و حتـی در صورتی که به نـدرت بتوان 

قدری ذرت غیرتراریخته را از هندوسـتان یا کشـورهای دیگر وارد کرد، 

از مرغوبیـت برخوردار نیسـتند.

منتقد  و  موافق  میزبان  سایه،  دولت  می کردید  تصور  آیا  سوال:   •

تراریخته برای بررسی کارشناسی موضوع باشد؟

احتماال منظور از دولت سایه، آقای دکتر جلیلی و تیم کارشناسی ایشان 

باشد. اینجانب با اصطالحات سیاسی مانند »دولت سایه« و کارکرد آن 

آشنایی قبلی نداشته و ندارم اما آنچه در مورد آقای دکتر جلیلی باید 

عرض کنم برخورد متواضعانه و در خور تحسین ایشان با موضوع بود. 

ایشان به عنوان نماینده متعهد مقام معظم رهبری وقتی در جریان 

مخالفت هایی با تولید ملی محصوالت تراریخته قرار گرفتند بازدیدی 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  صفا  و  صدق  از  پر  ساعت   9 مدت  به 

بازدیدهای  میان  در  تاریخی  رکوردی  بازدید  این  داشتند.  کشاورزی 

ایشان  است.  بوده  تاسیس  بدو  از  پژوهشگاه  این  از  پذیرفته  صورت 

را شنیدند  با دقت و حوصله ستودنی، تمام حرف های پژوهشگران 

و وقتی حقانیت را در سخنان آنها مشاهده کردند عبارتی را در مورد 

این پژوهشگاه به کار بردند که ما خودمان هم که بنیانگذار و مدیر 

و پژوهشگر این پژوهشگاه هستیم این طور به آن نگاه نمی کردیم.

ایشان فرمودند: »پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مرکز قدرت ایران 

البته ما می فهمیم که منظور ایشان صرفا پژوهشگاه  اسالمی است.« 

کشور»مرکز  در  علمی  پیشتاز  مراکز  کلیه  بلکه  نبوده  بیوتکنولوژی 

یکی  که  بود  اولین باری  این  اسالمی« هستند ولی خب،  ایران  قدرت 

این  مورد  در  را  تعبیری  چنین  آقا  حضرت  وثوق  مورد  معتمدین  از 

پژوهشگاه به کار می  بردند و ما هم افتخار کردیم. پس از این بازدید 

با منتقدین را توصیه کردند و اصرار  ایشان برگزاری جلسات  بود که 

ویژه ای هم دارند که این جلسات حتی یک هفته هم تعطیل نشوند و 

ما سعی در اجرای دستورشان داریم. البته پیشرفت بسیار کند است و 

در بین طرفین، افرادی وجود دارند که مورد اعتماد طرفین نیستند اما 

به هر حال فعال همین ترکیب به کار خود ادامه می دهد. به نظر ما 

حداقل برکت این اقدام آقای دکتر جلیلی این بوده و خواهد بود که 

جنبه های ژورنالیستی دیگر فرصت مطرح شدن پیدا نکرده و بحث های 

منطقی با عدد و رقم و استناد به منابع معتبر جای خود را باز کرده 

است. نتیجه هرچه باشد مبارک است.
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دانشگاه  از  هیاتی  و  ترکیه  زیستی  ایمنی  دبیرخانه  سابق  رئیس 

این دانشگاه،  خوارزمی به سرپرستی ریاست دانشکده علوم زیستی 

یکشنبه 24 تیرماه 97 از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید 

کردند و با دستاوردها و اقدامات پژوهشگاه در بخش های 

ایمنی  و  ژنتیک  مهندسی  حوزه  در  ویژه  به  مختلف 

زیستی آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این 

بازدید که آقای یاردیمچی، رئیس سابق 

دبیرخانه ایمنی زیستی ترکیه و دکتر 

شهربانو عریان، رئیس دانشکده علوم 

زیستی دانشگاه خوارزمی به همراه برخی 

حضور  دانشگاه  این  اساتید  و  محققان 

قره یاضی  بهزاد  دکتر  داشتند، 

فعالیت های  و  اقدامات 

پژوهشگاه در حوزه  های 

مختلف به ویژه در 

بخش مهندسی 

ژنتیک و ایمنی 

تشریح  را  زیستی 

کرد.

بخش  رئیس  رابطه  همین  در 

ایمنی  تحقیقاتی مهندسی ژنتیک و 

زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

با اشاره به حضور هیاتی از دانشگاه خوارزمی 

پژوهشگاه گفت:  روابط عمومی  به  پژوهشگاه  در 

ایران است که  دانشگاه خوارزمی، قدیمی ترین دانشگاه 

دانشگاه  تاسیس  از  قبل  سال ها  و   1297 سال  به  آن  تاسیس 

این دانشگاه خصوصا دانشکده علوم زیستی به  تهران برمی گردد. 

ریاست خانم دکتر عریان، تمایل فراوانی به همکاری گسترده علمی - 

پژوهشی با پژوهشگاه دارد.

ترکیه  زیستی  ایمنی  دبیرخانه  سابق  رئیس  بازدید  درباره  قره یاضی 

مسئولیت  که  ترکیه  از  یاردیمچی  آقای  داشت:  اظهار  پژوهشگاه  از 

ملی در حوزه ایمنی زیستی ترکیه را داراست و در کنگره کاربردهای 

زیست شناسی نوین نیز سخنرانی داشته، نیز از پژوهشگاه بازدید کرد. 

وی دو دوره دبیر شورای ملی ایمنی زیستی ترکیه بوده که با حضور 

این شورا، درباره  این کشور تشکیل می شود و در  از وزرای  تعدادی 

محصوالت تراریخته تصمیم گیری می کنند. در حال حاضر وی در صدد 

برنامه ریزی برای حضور در این شورا برای سومین بار است.

مهندسی  پیشرفت های  تاثیر  تحت  یاردیمچی  اینکه  به  اشاره  با  وی 

می تواند  ایران  وی  نظر  به  و  است  تراریخته  در حوزه  کشور  ژنتیک 

دولت  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  باشد،  ترکیه  برای  خوبی  الگوی 

است  تراریخته  درباره  سختگیرانه اش  قوانین  بازنگری  حال  در  ترکیه 

چراکه با قوانین بازدارنده در حوزه محصوالت تراریخته، هیچ تحقیق 

مهندسی ژنتیک و پیشرفت الزم در این زمینه در ترکیه صورت نمی گیرد 

و آسیب هایی از نظر اقتصادی متحمل شده اند.

رئیس بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی تصریح کرد: با توجه به این مالحظات، در حال حاضر ترکیه 

درخواست همکاری داده و محققان این کشور، معتقدند این همکاری 

بین دو کشور همسایه، موثرتر از همکاری با اروپا یا آمریکا خواهد 

بود. آنها معتقدند آمریکا مانع پیشرفت شان شده و هدفش این بوده 

که ترکیه را واردکننده محصوالت تراریخته نگه دارد. بنابراین به دنبال 

با  متناسب  زیستی  ایمنی  ساختار  ایران،  همکاری  با  که  هستند  این 

ترکیه را باز طراحی کنند.

وی با بیان اینکه در این جلسه معرفی پژوهشگاه و فعالیت های آن 

در حوزه های مختلف صورت گرفت و میهمانان از بخش های مختلف 

بازدید کردند، درباره همکاری با دانشگاه خوارزمی گفت: دکتر عریان 

از دانشگاه خوارزمی نیز بسیار عالقه مند به تبادل دانشجو و همکاری 

یک  اساس  بر  علوم  وزارت  متاسفانه  هرچند  است  علمی  گسترده 

تصمیم اشتباه مانع از پذیرش دانشجویان بیشتر شده، اما این دانشگاه 

از همکاری دوجانبه با پژوهشگاه استقبال می کند.

قره یاضی تاکید کرد: قطعا با دانشگاه خوارزمی در آینده همکاری های 

گسترده تری خواهیم داشت و یقینا اگر موانع داخلی وجود نداشته باشد، 

از  هیاتی  و  ترکیه  زیستی  ایمنی  دبیرخانه  سابق  رئیس  بازدید 
دانشگاه خوارزمی از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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شورای ایمنی زیستی ترکیه عالقه مند است با ما در زمینه های مهندسی 

ژنتیک، بیوتکنولوژی کشاورزی و زیستی، همکاری گسترده ای داشته باشد.

ایمنی زیستی ترکیه، دکتر شهربانو  یاردیمچی، رئیس سابق دبیرخانه 

عریان، رئیس دانشکده علوم زیستی ترکیه و هیات همراه این دانشگاه 

بخش های  از  پژوهشگاه  پژوهش  سالن  در  جلسه  برگزاری  از  بعد 

ژنتیک  مهندسی  سلول،  و  بافت  کشت  شامل  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

کشاورزی،  نانوتکنولوژی  میکروبی،  بیوتکنولوژی  زیستی،  ایمنی  و 

زیست شناسی سامانه ها و فیزیولوژی مولکولی و نیز گلخانه تراریخته 

دکتر  علمی،  هیات  اعضای  بخش ها،  روسای  همچنین  کردند.  بازدید 

قنبری،  صابر  دکتر  و  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  آزادی  پژمان 

توضیحات  ارائه  با  بین المللی  و  علمی  همکاری های  اداره  سرپرست 

الزم در هر بخش، بازدیدکنندگان را همراهی کردند. 

بازدید رئیس شاخه گیاهان زراعی انجمن اصالح نباتات اروپا از پژوهشگاه

پروفسور آندریاس بورنر، رئیس واحد مدیریت و ارزیابی بخش تحقیقات 

بانک ژن گیاهی موسسه تحقیقات گیاهی آلمان (IPK( و رئیس شاخه 

گیاهان زراعی انجمن اصالح نباتات اروپا )EUCARPIA(، صبح چهارشنبه، 

14 شهریورماه 97، از بخش های تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، در این بازدید که با هماهنگی 

علوم  کنگره  پانزدهمین  بین الملل  روابط  مسئول  ناخدا،  بابک  دکتر 

اداره همکاری های علمی  ایران، و به همت  نباتات  زراعت و اصالح 

در  حضور  با  بورنر  شد،  انجام  پژوهشگاه  بین المللی  و 

شامل  پژوهشگاه  تحقیقاتی  بخش های  و  آزمایشگاه ها 

مهندسی  سلول،  و  بافت  کشت  مولکولی،  فیزیولوژی 

کشاورزی،  نانوتکنولوژی  زیستی،  ایمنی  و  ژنتیک 

با  زیست شناسی سامانه ها،  و  میکروبی  بیوتکنولوژی 

فعالیت ها، دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه در حوزه 

زیست فناوری کشاورزی آشنا شد. همچنین اعضای هیات 

درباره  را  الزم  توضیحات  بخش  هر  کارشناسان  و  علمی 

توجه  با  اجرا  در دست  تحقیقاتی  پروژه های  و  اقدامات 

پروژه های  ایران،  کشاورزی  چالش های  مهم ترین  به 

تجاری شده و در حال تجاری سازی پژوهشگاه ارائه کردند.

بورنر همچنین از مجموعه گلخانه های گیاهان تراریخته، 

گلخانه های تولید نشاء سالیکورنیا و ساختمان جدید در حال احداث 

پژوهشگاه بازدید به عمل آورد.

اروپا  نباتات  اصالح  انجمن  زراعی  گیاهان  شاخه  رئیس  است  گفتنی 

برای ارائه سخنرانی در پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات 

که طی روزهای 13 تا 15 شهریورماه 97 در سالن همایش های موسسه 

به  است،  برگزاری  بذر کرج در حال  و  نهال  تهیه  و  تحقیقات اصالح 

ایران سفر کرده است.
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بین المللـی  محققـان  از  و  هنـد  دهلـی  دانشـگاه  دپارتمـان  رئیـس 

از   97 مردادمـاه   10 چهارشـنبه،  مولکولـی،  فیزیولـوژی  حـوزه 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کرد و با دسـتاوردها 

و اقدامـات پژوهشـگاه به ویـژه تحقیقـات انجـام شـده در 

حـوزه برنـج آشـنا شـد.

پروفسور  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

دهلی  دانشگاه  دپارتمان  رئیس  سارادهی، 

هند که به عنوان سخنران مدعو در یک 

ایران  به  رشت  در  آموزشی  دوره 

تحقیقاتی  بخش های  از  کرده،  سفر 

بخش  هر  در  و  کرد  بازدید  پژوهشگاه، 

کارشناسان  و  علمی  هیات  اعضای  روسا، 

آزمایشگاه ها و بخش های تحقیقاتی، 

درباره  را  الزم  توضیحات 

پژوهشگاه  دستاوردهای 

دکتر  کردند.  ارائه 

شهدی  عباس 

رئیس  کومله، 

هماهنگ کننده  و 

منطقه ای  مرکز 

برنج  آموزش  و  تحقیقات 

این  که  غربی  و  مرکزی  آسیای 

در  را  دهلی  دانشگاه  استاد  و  محقق 

بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

همراهی می کرد، نیز در گفت وگو با روابط عمومی 

اگرچه  سارادهی،  پروفسور  داشت:  اظهار  پژوهشگاه 

فیزیولوژی  با تخصص  دانشگاه دهلی هند  دپارتمان  رئیس 

است اما کار اصلی وی، تیم ورکینگ و گردهم آوردن محققانی 

تا  است  و...  ژنتیک  فیزیولوژی  حوزه های  در  مختلف  رشته های  از 

با کشورهای  کشاورزی  در حوزه  را  کالن  پروژه های  آنها  با همکاری 

مختلف تدوین و  اجرا نماید.

از خاک شروع  بین المللی  این پژوهشگر  اینکه تحقیقات  بیان  با  وی 

عنوان  به  سارادهی  گفت:  می رسد،  گیاه  عملکرد  به  تا  و  می شود 

 8 از  که  برنج  مولکولی  بین المللی  آموزشی  دوره  مدرس  و  سخنران 

ایران  در  می شود،  برگزار  در رشت  هفته  یک  به مدت   97 مردادماه 

حضور یافته است و درباره اصالح مولکولی برنج سخنرانی می کند.

یافته  حضور  ایران  در  بار  اولین  برای  وی  اینکه  به  اشاره  با  شهدی 

است، خاطرنشان کرد: به پیشنهاد وی، قرار شد بازدیدی از ظرفیت های 

موسسات تحقیقاتی در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شود تا در 

آینده به اجرای پروژه های مشترک در ایران و سایر کشورها بینجامد.

برنج  آموزش  و  تحقیقات  منطقه ای  مرکز  هماهنگ کننده  و  رئیس 

آسیای مرکزی و غربی تصریح کرد: این محقق هندی، بعد از مشاهده 

سایر  و  ژاپن  اروپا،  با  را  پروژه هایی  ایران،  در  موجود  توانمندی های 

براساس  تا  می کند  تدوین  و  تعریف  مرتبط،  حوزه های  در  کشورها 

توانمندی مشترک، مبنای کار مشترک فراهم شود.

حضور  با  برنج  مولکولی  بین المللی  آموزشی  دوره  است  گفتنی 

کارشناسان برنج از هشت کشور شامل ایران، افغانستان، تاجیکستان، 

عراق، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و آذربایجان برگزار شده و کارشناسان 

ازبکستان و ترکمنستان در این دوره آموزشی غایب هستند. هدف این 

دوره آموزشی، تبادل اندیشه و دانش و استفاده از تجربیات متقابل 

در زمینه تحقیقات مرتبط با برنج است. افزایش تولید، حداکثر بهره 

از حداقل زمین، کاهش مصرف مواد شیمیایی و استفاده از ارقام پر 

محصول از مهم ترین مسایل مورد بررسی در این دوره است.

از  مولکولی  فیزیولوژی  حوزه  هندی  بین املللی  محقق  بازدید 
بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشگاه 
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دانشجویان دکتری پیوسته دانشگاه تهران در رشته بیوتکنولوژی در بازدیدی 

که به همت انجمن علمی گروه بیوتکنولوژی این دانشگاه صورت گرفت، 

شنبه، 10 شهریورماه 97، با فعالیت ها و دستاوردهای پژوهشگاه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دانشجویان پس از تماشای فیلم 

از بخش های  آن،  پژوهشگاه و دستاوردهای تحقیقاتی  کوتاه معرفی 

کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی 

و  علمی  هیات  اعضای  و  بازدید  مولکولی  فیزیولوژی  و  میکروبی 

کارشناسان هر بخش توضیحات الزم را به آنها ارائه کردند.

علمی  انجمن  مرکزی  شورای  عضو  اسعدی،  یاسمن  زمینه  همین  در 

به روابط  تهران و سرپرست دانشجویان  بیوتکنولوژی دانشگاه  گروه 

دکتری  دانشجویان  حاضر،  دانشجویان  گفت:  پژوهشگاه  عمومی 

پیوسته دانشگاه تهران در رشته بیوتکنولوژی هستند که در حال حاضر 

در دوره های اول و دوم یعنی کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول 

با  زیست شناسی  دانشجویان  از  تعدادی  همچنین  هستند.  تحصیل 

گرایش سلولی مولکولی در این بازدید، ما را همراهی می کنند.

وی با اشاره به هدف این بازدید اظهار داشت: متاسفانه در سیالبس های 

درسی دانشجویان بیوتکنولوژی چندان به موضوع بیوتکنولوژی کشاورزی 

پرداخته نمی شود و فقط در حد مبانی کشاورزی و حوزه گیاهی، اطالعات 

محدودی ارائه می شود. به همین دلیل بازدید از مراکز تحقیقاتی معتبر و 

شناخته شده مانند پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برای دانشجویان از 

جمله اعضای انجمن علمی بیوتکنولوژی بسیار مفید است.

سرپرست گروه دانشجویان دانشگاه تهران درباره بخش های مختلف 

بازدید  این  مجموع  در  گفت:  گرفت،  قرار  موردبازدید  که  تحقیقاتی 

بخش های  در  فعالیت ها  تشریح  و  دستاوردها  ارائه  و  مفید  بسیار 

چون  ژن  انتقال  بخش  اما  بود  جالب  بسیار  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

اطالعات مختصری درباره آن داشتیم، جذابیت بیشتری داشت. ضمن 

بیوراکتورهای  از  بیشتر  اطالعات  و کسب  مشاهده  امکان  اگر  اینکه 

های  فرصت  در  پژوهشگاه  تجهیزات  و  امکانات  سایر  و  گیاه  کشت 

دیگر نیز فراهم شود، بسیار مفیدتر خواهد بود.

وی افزود: بخش کشاورزی تاثیرگذار باالیی در آینده کشور دارد و این 

نیاز  براساس  تحقیقات کشاورزی  پروژه های  اکثر  داد  نشان  نیز  بازدید 

کشور تعریف می شود که نکته بسیار مهمی است. این در حالی است 

که تحقیقات حوزه پزشکی و دارویی، راه زیادی تا تجاری شدن دارند و 

از این حیث، تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی، مسیر ملموس تری 

برای تجاری شدن و تامین نیازهای این حوزه را سپری می کنند 

تحقیقاتی،  موسسات  و  دانشگاه ها  بیشتر  ارتباط  با  و 

به سمت  نیز  دانشگاهی  تحقیقات  و  پایان نامه ها 

کاربردی شدن پیش می روند.

عضو شورای مرکزی انجمن علمی گروه 

درباره  تهران  دانشگاه  بیوتکنولوژی 

مراکز  بین  فاصله  کاهش  راهکار 

تحقیقاتی  موسسات  و  دانشگاهی 

برخی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 

دانشجویان هنوز با موسسات 

و  معتبر  تحقیقاتی 

امکانات  دارای 

پیشرفته 

مانند 

پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی 

نیستند.  آشنا  کشاورزی 

از این رو، اگر فرایند بازدید از 

موسسات تحقیقاتی و سایر مراکز 

تسهیل  بیوتکنولوژی  حوزه  در  فعال 

شود و مدت زمان هماهنگی آن کاهش یابد 

جزء  پژوهشی  مراکز  این  از  بازدید  چنانچه  یا  و 

بین  فاصله  کاهش  در  گیرد،  قرار  درسی  سیالبس های 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بسیار موثر است.

وی افزود: همچنین حضور اساتید و محققانی از پژوهشکده ها و 

پژوهشگاه ها برای تدریس در دانشگاه ها که فراتر از دانش تئوریک، 

جهت  در  دارند،  موضوعات  به  نسبت  بیشتری  کاربردی  آشنایی 

تعامل بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، و پیوند دانشجویان با 

پژوهشگاه ها، بسیار سازنده است.

بازدید دانشجویان دکرتی پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران از پژوهشگاه
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پانزدهمیـن کنگـره ملـی علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات، بـا حضـور 

جمـع کثیـری از محققـان و عالقه منـدان به حوزه کشـاورزی، به همت 

انجمـن علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات بـا شـعار »کشـاورزی دانـش 

بنیـان، امنیـت غذایـی« سـه شـنبه 13 تـا 15 شـهریورماه 97 در محـل 

سـالن همایـش موسسـه تحقیقـات اصالح و تهیـه نهال و بـذر در کرج 

شـد. برگزار 

بـه گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه، در مراسـم افتتاحیـه این کنگره، 

دکتـر عیسـی کالنتـری، رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، دکتر 

احمدعلـی کیخـا رئیـس کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی 

مجلـس شـورای اسـالمی، دکتـر کاظـم خـاوازی معـاون وزیـر جهـاد 

کشـاورزی و رئیـس سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی 

رئیـس  خوش خلق سـیما،  نیراعظـم  دکتـر  اسـالمی،  شـورای  مجلـس 

رئیـس  قره یاضـی  بهـزاد  دکتـر  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

کنگـره و رئیـس انجمـن علـوم زراعـت و اصـالح نباتات، دکتر اسـکندر 

زنـد مشـاور وزیـر و رئیـس سـابق سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 

کشـاورزی و جمعـی از معاونـان و مشـاوران وزیـر جهـاد کشـاورزی، 

روسـای دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی، اسـتادان و محققـان علـوم 

زراعـت و اصـالح نباتـات حضـور داشـتند.

در مراسـم افتتاحیـه این کنگـره، از چهار چهره  تاثیرگـذار علوم زراعت 

و اصـالح نباتـات ایـران نیـز تجلیل شـد. همچنین دکتر منصـور امیدی، 

دبیـر علمـی کنگـره و دکتـر علیرضـا اطمینـان، قائـم مقام دبیـر علمی 

کنگـره، آمـاری از ارائـه مقـاالت و نیـز پنل هـای تخصصـی کنگـره در 

طـول روزهـای برگـزاری ارائـه دادند. قرائـت پیام دکتر منصـور غالمی، 

وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری خطـاب بـه حاضـران کنگـره زراعت 

و اصـالح نباتـات از دیگـر برنامه هـای روز نخسـت و مراسـم افتتاحیـه 

پانزدهمیـن کنگـره زراعـت و اصالح نباتـات بود.

برپایی نمایشـگاه محصوالت و دسـتاوردهای حوزه کشـاورزی، زراعت 

و اصـالح نباتـات نیـز از دیگر برنامه هـای پانزدهمین کنگـره زراعت و 

اصـالح نباتـات ایـران بـود کـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی نیز 

بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه، دسـتاوردهای خـود را در معـرض دیـد 

محققـان و عالقه منـدان بـه حوزه زیسـت فناوری کشـاورزی قـرار داد.

حـوزه  در  تاثیرگـذار  چهره هـای  از  تقدیـر   •

کشـاورزی

افتتاحیـه  مراسـم  از  بخشـی  در 

پانزدهمین کنگـره علوم زراعت 

و اصـالح نباتـات، از چهـار 

در  تاثیرگـذار  چهـره 

زراعـت  حـوزه 

اصـالح  و 

تقدیـر  نباتـات 

اسـاس،  ایـن  بـر  شـد. 

دکتـر محمدعلـی وهابیـان از 

پیشکسـوتان اصـالح نباتات کشـور 

حیـات  قیـد  در  رئیـس  قدیمی تریـن  و 

موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و 

برجسـته  متخصـص  زنـد،  اسـکندر  دکتـر  بـذر، 

علف هـای هـرز و رییـس پیشـین سـازمان 

تحقیقات آموزش و ترویج کشـاورزی، 

بـه  روسـتایی،  مظفـر  دکتـر 

دیـم  جـو  و  گنـدم  نژادگـر 

بـا مشـارکت در تولید 

سـطح  بـا  ارقـام 

زیرکشت 

دو  از  بیـش 

هکتـار  میلیـون 

عطااللـه  سـید  دکتـر  و 

انجمـن  ارشـد  عضـو  سـیادت، 

علـوم زراعـت و اصالح نباتـات با 30 

سـال سـابقه تدریس و مدیریت دانشـگاه 

بـه عنـوان چهره هـای تاثیرگذار علـوم زراعت و 

شـدند. تقدیـر  و  معرفـی  نباتـات  اصـالح 

• آینده کشور در دستان انجمن های علمی است

در مراسم افتتاحیه پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران صورت گرفت:

تجلیل از چهره های تاثیرگذار علوم زراعت/ دکرت کالنرتی: آینده کشور در دستان 
انجمن های علمی است/ دکرت کیخا: لزوم حامیت از محققان حوزه کشاورزی
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معـاون رئیـس جمهـوری و رئیـس سـازمان حفاظت محیط زیسـت در 

پانزدهمیـن کنگـره ملـی علـوم زراعـت و اصالح نباتـات با بیـان اینکه 

آینـده کشـور در دسـت انجمن هـای علمـی اسـت و بایـد برنامه ریزی 

درازمـدت داشـته باشـند، تصریـح کـرد: انجمن هـای علمـی کشـور در 

حـوزه فعالیت هـای مربـوط بـه  آب و کشـاورزی بایـد در اقدامـات 

خـود تجدیدنظـر کنند.

عیسـی کالنتـری افـزود: بسـیاری از ایـن انجمن هـای علمـی از قبـل 

می دانسـتند کـه کشـور بـه چـه سـمتی مـی رود امـا سـکوت کردنـد و 

همیـن کار باعـث شـد تصمیم گیـران تصمیـم اشـتباه بگیرنـد و امروز 

بـه جایـی برسـیم کـه سـرزمین ایـران به شـدت در 

حـال تهدید اسـت.

رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 

نیـز  ارومیـه  دریاچـه  دربـاره 

خاطرنشـان کـرد: در سـال 77 

یکـی از محققـان گفـت 

بـا ادامـه سدسـازی 

اطـراف  در 

دریاچه 

ارومیه، 

دریاچـه  ایـن 

تـا سـال 95 خشـک 

زمـان  آن  امـا  می شـود 

برخـی گفتنـد کـه با ایـن همه 

خشک شـدن  از  حـرف  چطـور  آب 

. می زنیـد

معــاون رئیــس جمهــوری افــزود: در چهارســال 

کشــاورزی، 850 میلیــون دالر بــرای آب رســانی بــه گذشــته وزارت 

46 هــزار هکتــار از اراضــی زابــل هزینــه کــرده امــا فقــط ســه میلیــون 

ــون دالر  ــن850 میلی ــه ای مترمکعــب آب وارد هامــون شــده اســت ک

یعنــی ســهم هــر کشــاورز در ایــن منطقــه 400 میلیــون تومــان 

می شــود.

کالنتـری بـا تاکیـد بـر لـزوم ارتبـاط بـا انجمن هـای علمـی مختلـف 

خاطرنشـان کـرد: دانشـگاه تهـران بـرای بهبـود وضعیـت تـاالب انزلـی 

یـک هزینـه 50 هـزار میلیـارد تومانی برآورد کرده اسـت امـا یک گروه 

از جوانـان متخصـص اصفهانـی اعـالم کرده انـد کـه بـا یـک دهـم ایـن 

هزینـه کار را انجـام می دهنـد.

رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: در حـوزه اصـالح و 

روش های مهندسـی ژنتیک کسـانی که توهم نفوذ دارند، تصمیم گیری 

می کننـد و در قبـال آن انجمن هـای علمـی سـکوت می کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه هیـچ کشـوری نبایـد بیـش از 40 درصـد ظرفیـت 

برداشـت  درصـد   130 مـا  ولـی  کنـد  مصـرف  را  تجدیدپذیـر  منابـع 

می کنیـم، گفـت: بایـد بپذیریـم کـه تغییـر اقلیـم هسـت، آب هـا کـم 

و شـور می شـوند و روش هـای گذشـته بـرای وضـع موجـود پاسـخگو 

نیسـت.

• لـزوم حمایـت از حـدود 3000 محقـق در عرصه کشـاورزی و منابع 

طبیعی

منابـع طبیعـی مجلـس شـورای  و  کمیسـیون کشـاورزی، آب  رئیـس 

اسـالمی نیـز در مراسـم افتتاحیـه ایـن کنگـره بـا اشـاره بـه اینکـه در 

حـال حاضـر بیـش از 2 تا 3 هزار محقق برجسـته در عرصه کشـاورزی 

و منابـع طبیعـی در کشـور داریـم که باید از آنها حمایت شـود، افزود: 

انجمن هـای علمـی و ملـی کشـور بایـد ایـن فرصت هـا و ظرفیت ها را 

منظـور کـرده و تـوان آنهـا را در اجـرا به کارگیرنـد.

وی بـا بیـان اینکـه در مجلـس، فرصـت خوبـی بـرای بهبـود توسـعه 

کشـاورزی وجـود دارد، افـزود: در حـوزه سـاختار کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی فاصلـه زیـادی تـا رسـیدن بـه حـد مطلـوب داریـم و بدیـن 

منظـور بایـد از حضور و توانایی محققان اسـتفاده کـرد. در این رابطه، 

بـرای گسـترش، توسـعه و بهبـود شـرایط در عرصه هـای کشـاورزی و 

منابـع طبیعـی اسـتفاده از تحقیقـات علمـی مهـم اسـت و بایـد بـه 

کاربـرد علـم و نهادینه کردن نتایج علمی در توسـعه کشـاورزی رسـید.

کیخـا دربـاره وضعیت حال حاضر کشـاورزی اظهار داشـت: متأسـفانه 

وضعیـت مناسـبی در ایـن عرصـه وجـود نـدارد و در حـوزه آب، تخلیه 

روسـتاها و یـا از بیـن رفتـن تاالب هـای موجـود کشـور نگرانی هـای 

زیادی وجـود دارد.

منابـع طبیعـی مجلـس شـورای  و  کمیسـیون کشـاورزی، آب  رئیـس 

اسـالمی بـا بیـان اینکـه در مجلـس هـم باید بر اسـاس قانـون و قواعد 

بین المللـی و بـا در نظـر گرفتـن خـرد جمعـی و سـلیقه مـردم پیـش 

امـور  بـرای  دالر  میلیـون   350 گذشـته  سـال  داشـت:  اظهـار  رفـت، 

و  بـرق  آب،  ازجملـه  حوزه هایـی  در  خوزسـتان  اسـتان  بـه  مربـوط 
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ریزگردهـا اختصـاص یافـت کـه از ایـن مبلـغ 100 میلیـون دالر بـرای 

مسـئله ریزگردهـا کنار گذاشـته  شـده اسـت. اکنـون بحث مـا در مورد 

خوزسـتان و حـل مشـکل ریزگردهـای ایـن اسـتان، کـم بودن یـا نبودن 

اینکـه چقـدر حـل  ایـن خصـوص اسـت و  اعتبـارات منظورشـده در 

موضـوع ریزگردهـا در ایـن اسـتان زمـان خواهـد بـرد.

وی تاکیـد کـرد: نمی تـوان توسـعه کشـاورزی را از توسـعه روسـتایی 

جـدا کـرد؛ باید تشـریفات و فرمایشـات عده ای خـاص در این خصوص 

را کنـار گذاشـت و راه درسـت را طـی کـرد؛ زیـرا اگـر چنیـن اقدامـی 

عملـی شـود معضـل دیگـری بـر معضـالت پیش روی توسـعه روسـتاها 

افـزوده خواهد شـد.

کیخـا افـزود: خانـه کشـاورز تشـکلی مهم اسـت که می توانـد به حوزه 

سیاسـت کشـاورزی ورود کنـد؛ به گونـه ای کـه در قالـب جلسـات ایـن 

نهـاد می تـوان مسـائلی از جملـه نقـش سـه قـوه اجرایـی کشـور و 

مجلـس شـورای اسـالمی را در توسـعه کشـاورزی بررسـی کـرد.

وی بـا اشـاره بـه اینکه مدیریت حوزه کشـاورزی نیازمنـد اصالح قانون 

اسـت، گفـت: اگـر امـروز بـرای مشـکالت اسـتان های کشـور جلسـاتی 

برگزار نکرده و به نتیجه نرسـیم در آینده مشـکالت بیشـتری در نقاط 

مختلف کشـور خواهیم داشـت.

رئیس کمیسـیون کشـاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

تصریـح کـرد: اگـر الزم باشـد بایـد در قانـون بـرای مدیریت کشـاورزی 

و اصـالح روندهایـی کـه متأسـفانه منجـر به شـرایط نامناسـب موجود 

شـده اسـت ورود کنیـم و آن را بـا طرح هـای تحقیقاتـی تغییـر دهیم.

• برنامه جامع مدون برای مقابله با خشکسالی نداریم

محمدحســین شــریعتمدار، مشــاور عالــی وزیــر جهــاد کشــاورزی نیــز 

در ایــن کنگــره گفــت: ایــران جــزء معــدود کشــورهایی اســت کــه برای 

ــده  ــوب ش ــه مص ــی ک ــع مدون ــه جام ــالی، برنام ــا خشکس ــه ب مقابل

ــه  ــر مجموع ــال های اخی ــا س ــه 40 ت ــع از ده ــدارد. در واق ــد، ن باش

ــوزه  ــن ح ــا در ای ــا و اظهارنظره ــات و آیین نامه ه ــا، مصوب راهبرده

ــده  ــازی ش ــور پیاده س ــی در کش ــا برنامه های ــیده و تنه ــی نرس به جای

کــه نــه تنهــا نتیجــه مطلــوب حاصــل نشــده بلکــه بــه ســمت تــاراج 

ــم. ــش رفته ای ــی پی ــع آب مناب

وی بـا بیـان اینکـه ایـران در میـان کشـورهای دنیـا بیشـترین سـطح 

اسـتفاده از منابـع آبـی تجدیدپذیـر را به خـود اختصـاص داده، گفت: 

در حـال حاضـر کاهـش منابع آبی و کم شـدن سـطح آب هـای موجود 

بـر اقدامـات ترمیمـی در ایـن حـوزه پیشـی گرفته اسـت.

بـرای  زمان بندی شـده  برنامـه  حاضـر  حـال  در  افـزود:  شـریعتمدار 

ترمیـم منابـع آبـی در کشـورمان تـا پنـج سـال آینـده و پایـان برنامـه 

ششـم توسـعه اسـت و بعـد از آن دیگـر نمی توانیـم اقـدام مؤثـری 

در ایـن حـوزه انجـام دهیـم. اکنـون در خصـوص میـزان منابـع آبـی و 

کاسـتی های آن در مرحلـه تنـش معمـول در سـطح متوسـط کشـوری 

هسـتیم امـا هنـوز بـه نقطـه بی بازگشـت و تنش شـدید نرسـیده ایم و 

فرصـت کار بـرای بهبـود شـرایط تـا پنـج سـال آتـی باقـی اسـت.

• سخنرانی های کلیدی و مقاالت کنگره

در ایـن کنگـره، عـالوه بـر چنـد کارگاه آموزشـی در طـول برگـزاری، 

سـخنرانی های کلیـدی توسـط صاحبنظـران برجسـته و محققـان حوزه 

علـوم زراعـت و اصـالح نباتـات بـا موضوعاتـی همچون الگوی کشـت 

ملـی: پایـداری و سـازگاری توسـط دکتـر جـواد وفابخـش، کشـاورزی 

زیسـتی: موفقیـت علـم در عرصـه مزرعـه توسـط دکتـر محمدعلـی 

ملبوبـی، کاربـرد روش هـای نویـن فتوتایپینـگ در غربال گـری تحمـل 

راهنمـا،  افراسـیاب  دکتـر  توسـط  غیرزیسـتی  تنش هـای  بـه  گیاهـان 

کشـاورزی دانـش بنیـان در جهـان پسامهندسـی ژنتیـک توسـط دکتـر 

بهـزاد قره یاضـی ارائـه شـد.

 apturing landrace and wild relative diversity همچنیــن مقالــه

for enhancing wheat gene pool use توســط دکتــر ابوالقاســم 

محمــدی، طراحــی نویــن الگوهــای کاشــت بــا نیــم نگاهــی بــه 

آمایــش ســرزمین توســط دکتــر بهنــام کامــکار، کشــت و صنعت هــای 

نیشــکری و صنایــع جانبــی آنهــا در خوزســتان، چالش هــا و راهکارهــا 

ــر حســن حمــدی، آن ســوی کشــاورزی ارگانیــک توســط  توســط دکت

دکتــر محمدرضــا اردکانــی و دکتــر علــی مقــدم، فشرده ســازی پایــدار 

ســامانه های تولیــد محصــوالت زراعــی: مبانــی و روش هــا توســط 

دکتــر عبدالمجیــد مهــدوی دامغانــی و ســیده فاطمــه آقامیــر، ارزیابــی 

و تحلیــل اقتصــادی نقــش فناوری هــای نویــن در بهبــود زنجیــره تولیــد 

محصــوالت کشــاورزی توســط دکتــر ســمانه عابــدی، تحلیــل امنیــت 

ــدی  ــر افشــین ســلطانی، توانمن ــا 2050 توســط دکت ــی کشــور ت غذای

ظرفیت هــای ژنتیکــی )DNA( در احیــای منابــع آبــی کشــور توســط 

ــدی در  ــر ســخنرانی های کلی ــر محمدحســین شــریعتمدار از دیگ دکت

طــول ســه روز برگــزاری کنگــره بــود.

گفتنی اسـت از مجموع 1014 مقاله ارسـالی به دبیرخانه کنگره، تعداد 

930 مقالـه در قالـب پوسـتر و 14 مقالـه به صورت سـخنرانی کلیدی در 

پانزدهمیـن کنگـره ملی علـوم زراعت و اصالح نباتات ارائه شـد.
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موسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در قالب برنامه همکاری با 

موسسه بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق نیمه خشک گرمسیری 

پروژه های مشترکی را در زمینه تولید سورگوم، ارزن مرواریدی، نخود، 

غذاهای هوشمند و مدیریت تلفیقی حوزه آبخیز اجرا می کنند.

ناخدا، رئیس بخش  بابک  پژوهشگاه، دکتر  به گزارش روابط عمومی 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مولکولی  فیزیولوژی  تحقیقات 

)موسسه  ایکریسات  و  ایران  همکاری  برنامه  هماهنگی  مسئول  و 

نیمه خشک گرمسیری( طی سخنانی  تحقیقات کشاورزی در مناطق 

که   )2018-2023( ایکریسات   – ایران  پروژه های مشترک  در نشست 

آموزش  تحقیقات،  سازمان  تحقیقاتی  موسسات  نمایندگان  حضور  با 

و ترویج کشاورزی، معاونت زراعت و بخش خصوصی، یکشنبه، 31 

از  کرد: هدف  برگزار شد، خاطرنشان  پژوهشگاه  در محل  تیرماه 97 

بخش  سازمان،  تحقیقاتی  موسسات  همگرایی  نشست،  این  برگزاری 

و  ارزن  توسعه کشت  و  تحقیقات  زمینه  در  دانشگاه ها  و  خصوصی 

سورگوم در کشور است که با توجه به تغییرات اقلیمی و کم آبی در 

کشور و لزوم مدیریت اثرات سوء آن، بسیار ضروری است.

وی تصریح کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار می گیرد که 

از لحاظ میزان و توزیع بارش ها شرایط بسیار سختی دارد؛ به طوری 

که میزان متوسط بارش ها از 240 میلی متر هم که بسیار اندک بوده 

به 230 تا 225 میلی متر کاهش یافته است.

وی افزود: در بسیاری از مناطق کشور با چالش گرما، خشکی و شوری 

مواجهیم که باعث می شود عمال هیچ برداشت اقتصادی نداشته باشیم. 

با این حال متاسفانه هنوز برخی کشاورزان ما ارقام پرآب بر مثل ذرت 

دیررس را با همان روش های آبیاری کم بازده و سنتی کشت می کنند 

در حالی که امکان جایگزینی این قبیل گیاهان علوفه ای با سورگوم و 

ارزن دانه ریز متحمل به خشکی وجود دارد.

تحقیقات  با  دانه ریز  ارزن  مناسب  ارقام  شناسایی  به  اشاره  با  ناخدا 

صورت گرفته در استان های مختلف کشور با همکاری مراکز تحقیقاتی 

و دانشگاه گفت: خوشبختانه مشکلی در زمینه تولید ارزن دانه ریز به 

خصوص ارزن معمولی و ارزن دم روباهی نداریم ولی در زمینه ارزن 

مرواریدی)Pearl Millet(  نیازمند دریافت ژرم پالسم و مواد گیاهی به 

خصوص در زمینه تولید هیبریدهای تجاری از خارج از کشور هستیم. در 

این رابطه، ارزن مرواریدی حتی در خوراک اسب که حساسیت باالیی 

دارد، قابل استفاده است و ما همان طور که اشاره شد ذخایر ژنتیک آن 

را در کشور نداریم و با اینکه چندین سال پیش با همکاری موسسه ای 

خصوصی از استرالیا رقم امیدبخشی از ارزن مرواریدی به نام نوتریفید 

وارد کشور شد ولی متاسفانه آن تحقیقات ادامه نیافت و کشاورزان از 

دسترسی به این هیبرید پرمحصول و باکیفیت محروم ماندند.

وی خاطرنشـان کـرد: بـرای تسـریع در تحقیقـات ایـن حـوزه تصمیـم 

گرفتیـم کـه بـا مراکـزی کـه در آمریـکا، هنـد، اسـترالیا و... بـه طـور 

و  کنیـم  برقـرار  ارتبـاط  می کننـد،  کار  ارزن  روی  سیسـتماتیک 

)موسسـه  ایکریسـات  و  هنـد  تحقیقاتـی  موسسـات  از  بازدیدهایـی 

داشـتیم. گرمسـیری(  نیمه خشـک  مناطـق  در  کشـاورزی  تحقیقـات 

محصـوالت  از  زراعـی  واریتـه   800 از  بیـش  تاکنـون  وی،  گفتـه  بـه 

مختلـف توسـط ایکریسـات تولیـد و روانـه بازار شـده و بیـش از هزار 

و 200 شـرکت دانش بنیـان در حوزه کشـاورزی از خدمـات انکوباتوری 

موسسـه بهره منـد شـده اند.

نخود،  مثل  گیاهانی  بر  ایکریسات  تمرکز  عمده  کرد:  تصریح  ناخدا 

نخود دال، سورگوم، ارزن مرواریدی، بادام زمینی و ارزن انگشتی است 

که به دلیل ارزش غذایی باال، ردپای اکولوژیک پایین و مناسب برای 

کشاورزان خرده پا غذاهای هوشمند یا به عنوان smart food شناخته 

می شوند. تنها در مورد محصول ارزن مرواریدی، بالغ بر 62 درصد از 

103 هیبرید ارزن توسعه یافته بین سال های 2000 تا 2010، حاصل 

فعالیت های ایکریسات بوده است.

وی خاطرنشـان کـرد: برخـی ارقـام سـورگوم کاربـرد علوفـه ای دارنـد و 

سـورگوم شـیرین می توانـد به عنـوان گیاهی علوفـه ای، گیاهی صنعتی 

بـرای تولیـد اتانول زیسـتی و یا حتی به عنوان گیاهـی قندی جایگزین 

نیشـکر در صنایـع قنـد اسـتفاده شـود. در ایـن راسـتا مذاکراتـی بـا 

توسـعه  نیشـکر در شـرکت  تحقیقـات  و موسسـه  زراعـت  معاونـت 

نیشـکر و صنایـع جانبی خوزسـتان داشـته ایم که بتوانیـم ارقامی از آن 

را در کشـور کشـت و بـه عنوان خـوراک کارخانه های قنـد و واحدهای 

نیشـکر در تابسـتان ارائـه کنیم.

مسئول هماهنگی برنامه همکاری ایران - ایکریسات افزود: متعاقب بازدیدی 

آموزش و  تحقیقات،  رئیس سازمان  و  به همراه معاون محترم وزیر  که 

با همکاری  موسسه بین املللی ایکریسات صورت می گیرد:

جایگزینی گیاهان علوفه ای ُپرآب َبر کشور با ارزن و سورگوم
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ترویج کشاورزی و همزمان با نشست محققان سورگوم در 

اسفندماه 1395 از ایکریسات داشتیم در مهرماه گذشته 

هیاتی از ایکریسات در سفر به ایران از موسسات 

مقرر  و  کردند  بازدید  کشاورزی  تحقیقات 

شد همکاری هایی پژوهشی در زمینه 

سورگوم و ارزن، غذاهای هوشمند 

حوزه  تلفیقی  مدیریت  و 

آبخیز داشته باشیم.

خاطرنشـان  وی 

پروژه هـای  کـرد: 

تدوین شـده در راستای 

تحقیقاتـی  همکاری هـای 

طـرح  شـامل  ایکرسـات  و  ایـران 

و  دانـه ای  سـورگوم  تولیـد  افزایـش 

و  تولیـد  ارتقـای  بـرای  ایـران  در  علوفـه ای 

بهبـود زندگـی کشـاورزان، تولیـد ارزن مرواریـدی 

بـا کاربـرد علوفه ای و دانه ای، پـروژه نخود با 

تاکیـد بر مناطق دیم، توسـعه اسـمارت 

فودهـا در ایـران و طـرح مدیریت 

حـوزه آبخیـز اسـت.

اصلـی  هـدف  افـزود:  ناخـدا 

پـروژه تولیـد سـورگوم، تولیـد ارقـام 

سـورگوم پرمحصـول دانـه ای و علوفه ای و 

متحمـل بـه تنش های زیسـتی و غیرزیسـتی در 

مناطـق هـدف در ایران، ترویج و ارائه دسـتاوردهای 

تحقیقاتـی بـه کشـاورزان در قالب یک پکیـج کامل، تولید 

علوفـه باکیفیـت، تلفیـق تحقیقـات بـا بخش اجـرا و واحدهای 

کشـت و صنعـت اسـت.

مهندس فرامک عزیز کریمی، مدیرکل امور غالت و محصوالت اساسی 

معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم در این نشست، با بیان اینکه 

تامین علوفه مورد نیاز دام جهت تولید شیر و گوشت از اولویت های 

معاونت زراعت است، اظهار داشت: در پی کاهش بارش ها و گسترش 

خشکسالی برنامه های ما نیز اصالح شده؛ به طوری که از کشت 400 

هزار هکتار ذرت دانه ای به 200 هزار هکتار رسیده ایم.

وی گفـت: بـا توجـه بـه تغییـر اقلیـم، راهـی جـز توسـعه کشـت و 

مصـرف سـورگوم و ارزن نداریـم. تولیـد ذرت دانـه ای و سـیلویی همه 

جـا کنـد شـده و حتی سـطح زیرکشـت یونجه هم بـا توجه بـه کم آبی 

کـم می شـود، پـس چـه بخواهیم و چـه نخواهیـم باید نسـخه جدیدی 

بـرای کشـاورزان بپیچیم.

در  بین المللی  علمی  همکاری های  گسترش  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 

حوزه کشاورزی به دستاوردهای موفق همکاری ایران با ایکاردا )مرکز 

بین المللی پژوهش کشاورزی در مناطق دیم( اشاره کرد و گفت: این 

قبیل ارتباطات و همکاری های بین المللی در حوزه تحقیقات به انتقال 

دانش و گسترش آن در بخش اجرا کمک کرده و منشاء دستاوردها و 

موفقیت های تازه خواهد بود.

عزیزکریمی با اشاره به مزایای توسعه کشت سورگوم به عنوان علوفه و 

هم به عنوان سورگوم دانه ای که در بیماران سلیاکی هم قابل استفاده 

ایکریسات  با  همکاری  راستای  در  امیدوارم  داشت:  اظهار  است، 

علوفه ای  نخود  و  سورگوم  مناسب  پالسم های  ژرم  به  زودتر  چه  هر 

دست پیدا کنیم و بتوانیم برنامه های توسعه کشت سورگوم را طبق 

هدف گذاری های صورت گرفته پیش ببریم.

کشت  که  است  این  ما  رویکرد  سورگوم  کشت  در  البته  افزود:  وی 

این علوفه توسط دامداران صورت بگیرد نه اینکه علوفه در منطقه ای 

کشت شود و دامداری آن را نخرد.

و  کشت  مزرعه  مسئول  و  زراعی  تولیدات  مدیر  نجفی،  مصطفی 

از برگزاری  ابراز خرسندی  با  صنعت صفاری ورامین هم در سخنانی 

این نشست و فراهم شدن فرصت ارتباط هر چه بیشتر تولیدکنندگان 

با بخش تحقیقات اظهار داشت: تغییر اقلیم از نظر من یک فرصت 

و  کرده  قبلی  گیاهان  جایگزین  را  جدیدی  گیاهان  تا  است  طالیی 

بهره وری را افزایش دهیم. 

مراکز  با  تحقیقاتی خوبی  واحد صنعتی همکاری  این  در  گفت:  وی 

کشاورزی صورت  جهاد  وزارت  زراعت  معاونت  و  مختلف  پژوهشی 

گرفته و روی انواع ارقام علوفه ای جدید کار می کنیم و امسال تصمیم 

داریم پایلوتی در زمینه گیاهان علوفه ای زمستانه ایجاد کنیم.

اینکه در صورت وجود شرایط مساعد آبی، پروتئین  با اذعان به  وی 

تولیدی از ذرت بیش از سورگوم است، بهره وری میزان آب را عاملی 

تعیین کننده در انتخاب ارقام علوفه ای عنوان کرد و گفت: واحدهای 

کیفیت آب و خاک تصمیم  به شرایط و  بسته  باید  کشت و صنعت 

بگیرند که ذرت علوفه ای بهتر جواب می دهد یا سورگوم.

نجفـی در پایـان بـا اشـاره بـه اهمیـت انتقال بـذر ارقام بهینـه گیاهان 

علوفـه ای بـه کشـور از شـرایط نامطلـوب نگهـداری نمونـه بذرهـای 

وارداتـی در گمـرک بـه منظـور تحقیقـات انتقـاد کـرد و گفـت: گاه 
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بـذر وارداتـی تـا چنـد مـاه در شـرایط نامطلـوب در انبارهـای گمـرک 

نگهـداری می شـود و در شـرایطی ترخیـص می شـود کـه کامـال آسـیب 

دیـده اسـت و دیگـر قابلیـت کشـت نـدارد.

گفتنی است در این نشست محققان و اعضای هیات علمی برخی از 

موسسات تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات و تعدادی از فعاالن 

بخش خصوصی حوزه کشاورزی حضور داشتند. 

نمایشگاه جنبی دستاوردها و محصوالت پژوهشگاه، در حاشیه پانزدهمین 

کنگره ملی علوم زراعت و اصالح نباتات، طی روزهای 13 تا 15 شهریورماه 

97 با استقبال گسترده و پرشور بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان در کنگره 

پژوهشگاه  رئیس  خوش خلق سیما،  نیراعظم  دکتر  همچنین  شد.  همراه 

بیوتکنولوژی کشاورزی به همراه برخی از مدیران و اعضای هیات علمی 

پژوهشگاه در روزهای برگزاری نمایشگاه با حضور در غرفه حضور پاسخگوی 

سواالت مسئوالن و محققان حوزه کشاورزی بود.

کنگره  پانزدهمین  با  همزمان  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

علوم زراعت و اصالح نباتات ایران در محل سالن همایش های موسسه 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، نمایشگاهی از دستاوردها، اقدامات 

به  عالقه مندان  و  محققان  دید  معرض  در  پژوهشگاه  فعالیت های  و 

کنگره قرار گرفت که تنوع محصوالت و دستاوردهای بخش های مختلف 

تحقیقاتی موجب شد بازدیدکنندگان متعددی نظاره گر غرفه پژوهشگاه 

باشند و پرسش های خود را از اعضای هیات علمی و کارشناسان مستقر 

در غرفه، مطرح و پاسخ مناسب دریافت نمایند.

بر اساس این گزارش، ارائه استندهای تبلیغاتی دستاوردهای پژوهشگاه، 

خبرنامه، کتاب فناوری های آماده واگذاری، کتابچه معرفی پژوهشگاه، و 

نمایش محصوالتی همچون گیاه سالیکورنیا )نمک سبز، ترشی و...(، 

ارقام  سالم سازی  جلبک،  از  استخراج شده  فیکوسیانین  رنگدانه 

تولید  استویا،  گیاه  ریزازدیادی  میوه،  درختان  پایه های  و 

الین های والدینی بذور هیبرید، غنی سازی مواد غذایی 

با جلبک، شامپو حاوی عصاره جلبک دونالیال، دوغ 

پروبیوتیک، نانوسیلکا از ضایعات کشاورزی 

از  بتاکاروتن  طبیعی  رنگدانه  برنج، 

ریزجلبک دونالیال، خرمای مجول، 

بیوراکتور، بیوکمپوست تهیه شده از 

پسماندهای شهری، پودر و سم بیولوژیک، 

ارائه  از دستاوردهای  شیر تخمیری و... برخی 

شده در نمایشگاه جنبی پانزدهمین کنگره زراعت و 

اصالح نباتات بود.

گفتنی است پانزدهمین کنگره ملی زراعت و اصالح نباتات ایران و 

نمایشگاه جنبی آن، که از 13 شهریورماه 97 در محل سالن همایش های 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج آغاز به کار کرده بود، بعد 

از سه روز در 15 شهریورماه 97 به کار خود پایان داد.

استقبال گسرتده از ارائه دستاوردهای پژوهشگاه در منایشگاه جنبی پانزدهمین 
کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران
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افزایش  به  موفق  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان 

عملکرد کمی و کیفی محصول در کشت گیاه استویا شدند که 

منبعی طبیعی برای تولید شیرین کننده های جایگزین قند 

و شکر است.

دکتر فواد مرادی، عضو هیات علمی پژوهشگاه 

روابط  با  گفت وگو  در  طرح  مجری  و 

داشت:  اظهار  پژوهشگاه  عمومی 

هر  بـرای  مصرفـی  شـکر  مجاز  میـزان 

سـال  در  18.5کیلوگرم  حدود  عادی  فرد 

مصرف  سرانه  کـه  حالی  در  است 

 29 حدود  ایران  در  شکر 

کیلوگرم است. این سرانه 

قند و شکر  باالی مصرف 

بیماری  گسترش  علت  عمده 

دیابت در کشور است.

برای  راه  موثرترین  کرد:  خاطرنشان  وی 

کردن  جایگزین  شکر  و  قند  مصرف  کاهش 

اسـتویوزاید  جمله  از  طبیعی  شیرین کننده های 

و  بیوتکنولـوژی  تکنیک های  توسعه  لطف  به  که  است 

و  اسـتخراج  استویا  از  اقتصادی  کامال  نحوی  به  نانوتکنولوژی 

اسـتحصال می شود. استویا گیاهی بومی آمریکای جنوبی است که به 

علت دارا بودن شیرین کننده های بدون کالری و فاقد شکر در دنیا مورد 

توجه قرار گرفته و اخیرا در مناطقی از ایران نیز کشت می شود.

مرادی تصریح کرد: علت شیرینی برگ های استویا وجود مواد استویوزاید 

و ربودیوزاید است که جایگزینی مناسب برای قندهای تصفیه شده است. 

شـیرین کنندگـی ایـن ماده 300 تـا 350 برابـر شـکر اسـت. ضمن اینکه 

بـدون کالـری بـوده و هیچ گونـه عـوارض جانبـی از آن گزارش نشـده اسـت.

این  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو  گفته  به 

قندهای  مصرف  محدودیت های  و  سوء  اثرات  طبیعی،  شیرین کننده 

مصنوعی مانند آسپارتام، سدیم ساخارین و سیکالمات را ندارد.

حجم  افزایش  و  تخریب  از  است  قادر  استویا  عصاره  افزود:  وی 

ساختارهای کلیوی در بیماران دیابتی جلوگیری کند. همچنین استویا 

موجب افزایش هورمون کورتیزول می شود که در تنظیم فشار خون، 

سیستم ایمنی بدن و سوخت و ساز مناسب قند، چربی و پروتئین در 

می تواند  طوالنی  مدت  به  استویا  مصرف  همچنین  دارد.  نقش  بدن 

از طریق افزایش سطح کورتیزول موجب کاهش فشار خون شود؛ به 

طوری که در افراد مبتال به فشار خون با مصرف چای شیرین شده با 

میزان  روز،  دو  مدت  به  استویا  تصفیه شده  یا شکر  برگ های خشک 

فشار خون بدون عوارض جانبی کاهش می یابد.

مرادی تصریح کرد: استویا عالوه بر مفید بودن برای افراد دیابتی و حتی 

درمان بیماری دیابت قادر است به بهبود برخی دیگر از بیماری ها هم کمک 

کند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که استویوزاید که مسئول مزه تلخ در برگ 

استویا است، موجب افزایش مرگ سلول های سرطانی می شود و سیستم هایی 

را که به رشد سلول های سرطان کمک می کنند، تضعیف می کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه افزود: براساس یافته های تیمی از محققان 

تضعیف  استویوزاید خاصیت  استویا خصوصا  ژاپنی، شیرین کننده های 

کنندگی تومورها را داشته و قادرند سلول های سرطانی پوست را کنترل 

نمایند. عالوه بر این، برگ های استویا دارای اثرات مفید دیگری از جمله 

که  است  قارچی  ضد  و  اکسیدان  آنتی  باکتریال،  آنتی  ترکیبات  وجود 

فعالیت آنتی اکسیدانی آن در کاهش ابتال به سرطان موثر است.

از  این که درحال حاضر شـیرین کننـده طبیعی استویا  بیان  با  مرادی 

خارج کشـور وارد مـی شـود، اظهار داشت: با توجـه بـه اهمیـت این 

اجرای  بـه  اقدام  کارآمدسـازی  راهبرد  با  پژوهشگاه  شیرین کننده ها، 

برنامـه افزایش عملکـرد اندام هـای هوایـی و ماده موثره اسـتویوزاید 

در گیاه اسـتویا کرده که از دستاوردهای آن کمـک بـه کاهش واردات 

شـیرین کننده های قـوی مصنوعی و جایگزینـی آنهـا با شـیرین کننده 

طبیعی بـدون کالری، کاهـش میـزان واردات شـکر بـا جایگزیـن کردن 

بخشـی از شـکر مصرفـی در صنایـع بـا شـیرین کننده اسـتویا،  توسعه 

کشت گیاه جدید و افزایش درآمد کشاورزان و اشتغال زایی در بخش 

صنایع تبدیلی است.

در گفت وگو با دکرت مرادی، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطرح شد:

موفقیت محققان پژوهشگاه در افزایش عملکرد گیاه استویا / 
معرفی جایگزینی برای شیرین کننده های مصنوعی
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تکثیر خرمای  پروتکل  به  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  محققان 

رقم مجول از طریق جنین زایی غیرجنسی دست یافتند.

دکتر رضا ضرغامی، عضو هیات علمی پژوهشگاه،که به مدت هفت 

سال به تحقیق و پژوهش در زمینه دستیابی به پروتکل تکثیر خرمای 

رقم مجول به شیوه فناوری کشت بافت گیاهی مشغول بوده، در این 

با روابط عمومی پژوهشگاه اظهار داشت: تکثیر  زمینه در گفت وگو 

در  بار  نخستین  برای  مستقیم،  اندام زایی  روش  از  خرما  مجول  رقم 

کشور در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز شد و همچنین در 

سال های  از  غیرجنسی  جنین زایی  طریق  از  خرما  ارقام  تولید  جهت 

گذشته تاکنون، طرح های متعددی توسط پژوهشگاه انجام شده که با 

موفقیت های چشمگیری همراه بوده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون می توان اعالم کرد که پروتکل تکثیر خرمای مجول 

به روش جنین زایی غیرجنسی در ارقام تجاری موجود است و پژوهشگاه 

در صورت تمایل شرکت های خصوصی به دریافت پروتکل های موجود در 

چارچوب قراردادهای رسمی حاضر به آموزش و تحویل آن است.

ضرغامی با اشاره به وجود بیش از سه هزار رقم خرما در دنیا که 400 

رقم آنها در ایران وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 100 

میلیون درخت خرما در 40 کشور دنیا کاشته شده است.

وی افزود: بزرگ ترین تولیدکننده خرما در دنیا، مصر و بعد از آن ایران، 

عربستان و عراق هستند. البته سطح زیر کشت خرما در ایران از مصر 

هم باالتر است ولی به دلیل استفاده از ارقام کم محصول تر، ایران با 

تولید 947 هزار و 809 تن خرما که تقریبا 7.7 درصد صادرات جهانی 

خرما را تشکیل می دهد، در جایگاه دوم قرار دارد.

تا 200   80 بالغ، ساالنه حدود  نخل خرمای  از هر  اینکه  بیان  با  وی 

کیلوگرم میوه برداشت می شود، تصریح کرد: عمده تولید خرمای ایران 

سیستان  و  هرمزگان  کرمان،  فارس،  بوشهر،  خوزستان،  استان های  در 

نیز  ایران  خرمای  صادراتی  مقاصد  مهم ترین  و  است  بلوچستان  و 

کشورهای هند، مالزی و روسیه هستند.

ضرغامی در بیان اهمیت کشت خرمای مجول گفت: از بین صدها رقم 

خرمای موجود در دنیا سه رقم در بازار جهانی بیشترین معروفیت و 

مقبولیت را دارد که خرمای رقم »مجول« به دلیل اندازه بزرگ و ظاهر 

مشتری پسند آن و رقم های »برحی« و »دگلت نور« به دلیل طعم لذیذ و 

مرغوبیت آنها این سه رقم را تشکیل می دهند.

مراکش  بومی  که  مجول  خرمای  افزود:  وی 

و  بوده  کشور  به  وارداتی  رقمی  است، 

کشور  در  آن،  نخل های  از  معدودی  تعداد 

موجود است و از آنجایی که از کیفیت 

آن  تکثیر  است،  برخوردار  باالیی 

بسیار سودمند است.

علمی  هیات  عضو 

پژوهشگاه با بیان اینکه 

روش های مختلفی برای تکثیر 

نخل خرما وجود دارد، گفت: نخل 

)بذر(  جنسی  طریق  از  می تواند  خرما 

تکثیر شود که از زمان کاشت تا ظهور میوه 

حدود هشت تا 10 سال زمان می برد و در نهایت هم 

منجر به تولید درختانی با میوه نه چندان مرغوب می شود. 

روش دیگر تکثیر غیرجنسی با استفاده از پاجوش ها است که 

مناسب تر از روش جنسی است زیرا درختانی دقیقا مشابه پایه مادری و 

میوه هایی با همان کیفیت تولید می کنند؛ با این حال تعداد پاجوشی که 

توسط هر نخل خرما تولید می شود بسیار کم، متغیر و غیرقابل کنترل است. 

به همین دلیل استفاده از تکنیک های ریزازدیادی به ویژه روش جنین زایی 

غیرجنسی و اندام زایی مستقیم در مورد ارقام تجاری و بومی و همچنین 

ارقام نر از اهمیت خاصی برخوردارند.

وی کاهش مدت زمان موردنیاز برای تکثیر نهال ها، مقاومت باال در 

برابر عوامل بیماری زا، تکثیر ارقام ماده سالم تر و تولید انبوه پایه های 

نر پرگرده را از جمله مزایای روش جنین زایی غیرجنسی عنوان کرد.

ضرغامی که جایزه تحقیقات کاربردی جشنواره بین المللی خوارزمی را 

نیز در کارنامه خود دارد، اظهار داشت: طرح تکثیر غیرجنسی خرمای 

مجول، پروژه تحقیقاتی مستمر چند دانشجوی ارشد و دکتری است که 

ثمره آن، چاپ مقاالت متعدد در مجالت و کنگره های داخلی بوده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این پروتکل بتواند در زمینه های 

ایجاد  به  خصوصی  شرکت های  به  فنی  دانش  ارائه  و  تحقیقاتی 

کارآفرینی در کشور منجر شود.

دکرت رضغامی خرب داد:

دستیابی محققان پژوهشگاه به پروتکل تکثیر خرمای مجول
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محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج به روش جدید صنعتی 

برای تولید نانوسیلیکا دست یافتند.

بخش  رئیس  مامنی،  لیال  دکتر  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

نانوتکنولوژی کشاورزی و مسئول پروژه نانوسیلیکا با اشاره به اینکه 

نانوذرات سیلیس،  به شکل  که  است  ماده مهم صنعتی  سیلیس یک 

یکی از کاربردی ترین مواد شیمیایی به عنوان کاتالیست است، گفت: 

یک  برنج  زایدات  از  باال  خلوص  درجه  با  سیلیکا  نانوذرات  استخراج 

روش مقرون به صرفه برای تولید این محصول از دورریز های کشاورزی 

است چرا که کاه و به ویژه سبوس برنج از جمله مواد خام کشاورزی 

هستند که دارای مقادیر بسیار باالیی سیلیکا هستند.

اساس شستشوی  بر  نانو سیلیکا که  تولید  این روش جدید  افزود:  وی 

صرفه جویی  بر  عالوه  می گیرد،  صورت  مختلف  مراحل  در  دورریز ها 

اقتصادی و تولید با ارزش افزوده، حل مشکالت دفع این زایدات به عنوان 

پسماند و جلوگیری از آلودگی محیط زیست را نیز به همراه دارد.

پزشکی،  مختلف  زمینه های  در  سیلیکا  نانو  از  کرد:  اظهار  مامنی 

دارویی، غذایی و کشاورزی استفاده می شود و در حال حاضر این تیم 

تحقیقاتی در مرحله پایه ریزی پایلوت نیمه صنعتی قرار دارند و منتظر 

حمایت های بخش خصوصی هستند.

گفتنی است مصارف کشاورزی )ریزمغذی در گیاهان(، مصارف پزشکی 

بسیار  الکترونیکی  قطعات  و  نانوبیوسنسورها  تهیه  دارورسانی،  و 

نانوکامپوزیت های  تهیه  و  صنعتی  نانوکاتالیزورهای  تهیه  حساس، 

پلیمری، سرامیکی و فلزی و مواد عایق الکتریکی، تهیه و تولید بتن های 

آب گریز و مصالح ساختمانی از جمله کاربردهای این فناوری است.

در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  موفقیت 
تولید نانوسیلیکا از ضایعات محصوالت کشاورزی

مصاحبه متقاضیان جذب هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

23 تیرماه 97، در محل پژوهشگاه در قالب سه کمیته برگزار شد.

نهایی  متقاضی   22 مجموع  از  پژوهشگاه،  عمومی  روابط  گزارش  به 

جذب هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که در بهمن ماه 

سال گذشته ثبت نام کرده بودند، 18 نفر در پژوهشگاه به عنوان محل 

برگزاری مصاحبه حضور یافتند.

پژوهشگاه  علمی  هیات  متقاضیان  مصاحبه  گزارش،  این  اساس  بر 

بیوتکنولوژی کشاورزی در قالب سه کمیته زبان انگلیسی، بیوانفورماتیک و 

علمی - تخصصی انجام شد. ریاست پژوهشگاه و معاون پژوهشی، برخی 

از اعضای هیات علمی پژوهشگاه و برخی از اساتید سایر دانشگاه ها و 

موسسات به عنوان داوران این کمیته ها، نسبت به ارزیابی و سنجش 

توانمندی های علمی – تخصصی داوطلبان حاضر در مصاحبه اقدام کردند.

برگزیده یا برگزیدگان از بین داوطلبان حاضر در مصاحبه جذب هیات 

نانوتکنولوژی کشاورزی مشغول به فعالیت خواهد  علمی، در بخش 

پژوهشگاه  تحقیقاتی  بخش  شش  از  یکی  عنوان  به  بخش  این  شد. 

بیوتکنولوژی کشاورزی به ریاست دکتر لیال مامنی است.

اصل و تصویر شناسنامه تمام صفحات، اصل و تصویر کارت ملی )پشت 

کارشناسی،  گواهینامه  شامل  تحصیلی  مدارک  تصویر  و  اصل  رو(،  و 

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با ارائه معدل هر مقطع، اصل و 

)گواهی  نخبگان  بنیاد  از  نخبگی  گواهی  شامل  مدارک خاص  تصویر 

مشمول بند "پ" ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه از مراجع ذیربط، 

اصل و تصویر گواهینامه زبان انگلیسی معتبر(، اصل و تصویر مدرک 

از رساله مقطع دکتری تخصصی  یا صورتجلسه دفاع  التحصیلی  فارغ 

از  دفاع  تاریخ  اعالم  بر  مبنی  دانشگاه/دانشکده  نامه رسمی  ارائه  یا 

رساله برای فارغ التحصیالن داخل کشور و ارائه اصل مدرک ارزشیابی 

برای  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  موردتایید  خارجی  تحصیالت 

فارغ التحصیالن خارج از کشور از جمله مدارک موردنیاز برای متقاضیان 

جذب هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی بوده است.

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  جـذب  داوطلبـان  مصاحبـه 
شـد برگـزار  کشـاورزی 
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محققان پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و پژوهشـگران دانشـگاه 

تهـران، موفـق بـه تولیـد نانـوذرات نقـره بـا اسـتفاده از گیـاه دارویـی 

فـروال شـدند. ایـن گیـاه یکـی از گیاهـان خـودرو و بومـی ایران اسـت 

کـه در مناطـق سردسـیر به وفـور یافـت می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی پژوهشـگاه، بـه نقـل از معاونـت علمـی 

فنـاوری ریاسـت جمهـوری، دکتـر الهـه معتمـدی، عضـو هیـات علمـی 

بخـش نانوتکنولـوژی کشـاورزی، گیـاه فـروال را یـک گیـاه دارویی مهم 

سرشـار از ترکیبـات آنتی اکسـیدانی خواند و افـزود: گیاه فروال یک منبع 

غنـی طبیعـی از ترکیبات زیسـت فعال ارزشـمند اسـت کـه می تواند به 

عنـوان احیاکننده هـای زیسـتی و سـبز، یون هـای نقـره را بـه نانـوذرات 

نقـره تبدیـل کننـد. از آنجایی کـه ترکیـب اجـزای فعـال در اندام هـای 

مختلـف گیـاه متفاوت اسـت، ریشـه و برگ ایـن گیاه به طـور جداگانه 

جهـت تولیـد نانـوذرات نقـره مـورد مطالعه قـرار گرفته اسـت.

وی ادامـه داد: بـه دلیل اسـتفاده از یک منبع طبیعی و فـراوان به عنوان 

ماده اولیه، هزینه نهایی سـنتز کاهش چشـمگیری نسـبت به روش های 

سـنتز شـیمیایی دارد. از سـوی دیگـر، نانـوذرات سـنتز شـده هـم بـه 

لحـاظ انـدازه و شـکل و هم بـه لحاظ میـزان خلوص از کیفیـت باالتری 

برخـوردار هسـتند. همچنیـن، ایـن نانـوذرات نسـبت به نانـوذرات نقره 

کـه بـه روش شـیمیایی سـنتز شـده اند از سـمیت کمتـری برخوردارند.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه در خصـوص نـوآوری موجـود در ایـن 

پژوهـش گفـت: در مقاالت عموماً عصـاره آبی/اتانولـی از برگ گیاه تهیه 

 شـده و نانوذرات به روش محلول سـنتز می شـوند. در این تحقیق، عالوه 

بـر اینکـه از بـرگ و ریشـه گیـاه فـروال عصـاره آبـی تهیـه شـده و روش 

محلـول بـرای تولیـد نانـوذرات بـه کار گرفتـه شـده اسـت، امـکان احیای 

یون هـای نقـره توسـط پـودر خشـک حاصـل از بـرگ و ریشـه گیـاه در 

سـنتز فـاز جامـد در دماهای متفاوت نیز بررسـی شـده اسـت. به  منظور 

مشـخصه یابی نانـوذرات سـنتز شـده از روش  هـای گوناگونـی از جملـه 

میکروسـکوپ  های الکترونی عبوری، روبشـی و نشـر میدانی و همچنین 

پـراش پرتـو ایکـس و طیف سـنج مادون قرمـز اسـتفاده شـده اسـت.

معتمـدی افزود: بر اسـاس نتایج به دسـت آمده و مقایسـه  های انجام شـده 

بیـن نانـوذرات سـنتز شـده از اندام هـای مختلـف گیـاه و بـه روش فـاز 

جامـد و محلـول، مشـخص شـده اسـت که سـنتز فـاز جامـد از پـودر برگ 

گیـاه فـروال هـم بـه لحـاظ خلـوص و هم بـه لحـاظ انـدازه بهتریـن نتایج 

را در بـر دارد. تحـت ایـن شـرایط بهینـه، انـدازه نانـوذرات تولیـد شـده 

بیـن 10 تـا 30 نانومتـر قـرار داشـته و آگلومـره شـدن در آن ها رخ 

نمی دهـد. به عـالوه آزمون هـای ارزیابی سـمیت نشـان داده 

 500 ppm ایـن نانـوذرات در دوزهـای مختلف 100 تـا

در جوانه زنـی گیـاه ریحان و بابونـه اختالل ایجاد 

نمی کننـد، درحالی کـه اسـتفاده از نانوذرات 

نقـره تجاری حتـی در دوزهای پایین تر 

از ppm 200 نیـز مانع جوانه زنی 

گیاه می شـوند.

را  نقـره  نانـوذرات 

یکـی  می تـوان 

پرکاربردتریـن  از 

پزشـکی  حـوزه  در  ذرات 

نانـوذرات  ایـن  آورد.  شـمار  بـه 

خاصیـت  از  برخـورداری  دلیـل  بـه 

ضدباکتـری، کاربـرد فراوانـی در تولیـد مـواد 

اخیـر  سـال های  در  دارنـد.  ضدعفونی کننـده 

روش هـای سـنتز سـبز جهـت تولیـد نانـوذرات مختلف 

مـورد توجـه محققـان بسـیاری بـوده اسـت. ایـن روش هـا 

بـا  نانـوذرات،  زیسـت محیطی  مخاطـرات  کاهـش  بـر  عـالوه 

به کارگیـری مـواد اولیـه طبیعـی و در دسـترس، روش هایـی اقتصـادی 

و قابـل انجـام به منظـور تولیـد صنعتـی نانـوذرات به حسـاب می آیند.

گفتنـی اسـت دکتـر الهـه معتمـدی عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی ایـران، دکتـر محمدرضـا نقـوی عضـو هیـات 

تهـران، دکتـر  دانشـگاه  منابـع طبیعـی  پردیـس کشـاورزی و  علمـی 

جابـر نصیـری محقـق پسـادکتری، محسـن رحیمـی و زکریا همـه زاده، 

دانشـجویان مقطـع کارشناسـی ارشـد دانشـگاه تهـران در انجـام ایـن 

 Journal کار، در مجلـه  ایـن  نتایـج  داشـته اند.  تحقیقـات همـکاری 

of Cleaner Production بـا ضریـب تأثیـر 5.651 )جلـد 192، سـال 

2018، صفحـات 514 تـا 530( بـه چـاپ رسـیده اسـت.

موفقیت مشرتک محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه تهران 
در تولید نانوذرات نقره از ریشه و برگ یک نوع گیاه دارویی بومی
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تـالش  از  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

دانشـمندان بـرای تولیـد برنـج تراریختـه مقـاوم بـه خشـکی خبـر داد 

کـه نیـاز بـه آب زیـاد بـرای کشـت برنـج را برطـرف می کنـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی پژوهشـگاه نقل از دیده بـان علم، 

دکتر مطهره محسـن پور، متخصـص بیوتکنولوژی و عضو 

هیـات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

در  نویـن  »زیسـت فناوری  کارگاه  در  کـه 

حـوزه محیـط زیسـت، ایمنی زیسـتی و 

قوانیـن ملـی و بین المللـی« سـخن 

ضـرورت  بیـان  در  می گفـت 

مهندسـی  فنـاوری  از  اسـتفاده 

ژنتیـک در جهت تامیـن امنیت غذایی 

گفـت: در سـال 2050 جمعیـت جهـان بـه 

کـه  رسـید  خواهـد  نفـر  میلیـارد   9

بـرای تامیـن امنیـت غذایـی این 

درصـد   50 بایـد  جمعیـت 

غـذا  امـروز  از  بیـش 

تولیـد کنیـم.

خاطرنشــان  وی 

کــرد: امنیــت غذایــی بــه 

ایــن معنــی اســت کــه تمــام 

زمان هــا  همــه  در  جامعــه  آحــاد 

ســالم  و  کافــی  غــذای  بــه  مکان هــا  و 

باشــند. داشــته  دسترســی 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  علمـی  هیـات  عضـو 

کشـاورزی، تغییـرات اقلیمـی و گـرم شـدن کـره زمیـن را 

چالش دیگری برای تامین امنیت غذایی دانسـت و خاطر نشـان 

کـرد: تغیـرات اقلیمی تاکنـون بیش از 25 درصد محصوالت کشـاورزی 

را از بیـن بـرده و براسـاس گـزارش ناسـا، غـرب آسـیا )خاورمیانـه( از 

جملـه مهم تریـن مناطـق جهـان اسـت کـه تـا نیم قـرن دیگـر متاثر از 

پدیـده تغییـر اقلیـم و افزایـش دمـا خواهـد شـد.

محســن پــور بــا بیــان اینکــه 84 درصــد مســاحت کشــور مــا در 

منطقــه خشــک و بیابانــی قــرار دارد، افــزود: در چنیــن شــرایطی بــه 

کارگیــری تنــوع ژنتیکــی موجــود در طبیعــت کلیــد توســعه پایــدار در 

کشــاورزی اســت.

وی بـا اشـاره بـه گیاهانـی کـه در مناطق بسـیار خشـک قادر به رشـد 

هسـتند، گفـت: ایـن گیاهـان دارای ژن های مقاوم به خشـکی هسـتند 

کـه بـا اسـتفاده از مهندسـی ژنتیـک می تـوان ایـن ژن ها را بـه گیاهان 

زراعـی فاقـد ایـن صفـت منتقـل کـرد و ارقـام زراعـی تراریختـه تولید 

کـرد کـه در شـرایط خشـکی هـم قادر به رشـد هسـتند.

بـه تولیـد ذرت تراریختـه مقـاوم بـه حشـکی  ادامـه  محسـن پور در 

در ایـاالت متحـده اشـاره کـرد و گفـت: سـطح زیـر کشـت ایـن ذرت 

تراریختـه کـه اولیـن بار در سـال 2013 در ایالت متحده آمریکا کشـت 

شـد، در طـول تنهـا سـه سـال 15 برابر شـد و از پنجاه هـزار هکتار در 

2013 بـه 810 هـزار هکتـار در سـال 2015 رسـید.

عضـو هیـات علمـی پژوهشـگاه بـه گونه هایـی از برنـج اشـاره کرد که 

قادر هسـتند در شـرایط بسـیار خشـک رشـد کنند.

وی توضیـح داد کـه ایـن ارقـام وحشـی برنـج به خاطر داشـتن سیسـتم 

ریشـه ای قـوی می تواننـد در شـرایط خشـکی و بدون نیاز به آب رشـد 

کننـد امـا محصـوالت آنهـا بی کیفیـت و غیـر قابـل خـوردن اسـت. وی 

افـزود: بـا اسـتفاده از مهندسـی ژنتیـک می تـوان ژن هـای مقـاوم بـه 

خشـکی از را از ایـن رقم هـای وحشـی بـه گیـاه زراعـی برنـج  - کـه 

محصـول آن بـه مصـرف انسـان می رسـد منتقـل کـرد و بدیـن ترتیـب 

گونه هـای برنـج تراریختـه ای را تولیـد کـرد کـه بـدون شـرایط غرقابـی 

نیـز رشـد می کننـد.

محسـن پور در پایـان بـه یـک نـوع سـیب زمینی شـیرین اشـاره کـرد 

و افـزود: نتایـج یـک مطالعـه در سـال 2015 نشـان می دهـد کـه ایـن 

سـیب زمینی، ژن هـای یـک نـوع باکتـری خاکزی بـه نام آگـرو باکتریوم 

را بـا خـود حمـل می کنـد. وی ادامـه داد: مـا بایـد از طبیعـت الهـام 

بگیریـم و بـا به کارگیـری فنـاوری نویـن مهندسـی ژنتیـک از ظرفیـت 

هـای ژنتیکـی موجـود در طبیعـت بـرای تولید غـذای کافی و سـالم با 

خـواص تغذیـه ای باالتـر بهـره ببریم.

دکرت محسن پور در کارگاه زیست فناوری نوین در حوزه محیط زیست، ایمنی زیستی و قوانین ملی و بین املللی خرب داد:

تولیـد برنـج تراریختـه مقـاوم بـه خشـکی/ ۱۵ برابر شـدن سـطح زیر کشـت ذرت 
تراریختـه در آمریـکا طی سـه سـال
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دوره آموزشـی بین المللـی اصـالح مولکولـی برنـج، از سـوی مرکز برنج 

آسـیای مرکـزی و غربـی )CWA Rice( بـا حضـور کارشناسـان برنـج 

قزاقسـتان،  عـراق،  آذربایجـان،  افغانسـتان،  ایـران،  کشـور  از هشـت 

قرقیزسـتان، تاجیکسـتان و ترکیه، از تاریخ دوشـنبه 8 مردادماه )سـی ام 

جـوالی( تـا یکشـنبه چهاردهم مردادماه 97 )پنجم آگوسـت 2018( در 

شـهر رشـت برگزار شـد. 

پژوهشـکده  از  نقـل  بـه  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بیوتکنولـوژی جانـوری رشـت، در ایـن دوره آموزشـی کـه بـا هـدف 

تبـادل اندیشـه و دانـش و بهره منـدی از تجربیـات متقابـل، بـه انجـام 

اثربخشـی  نیـز همـکاری  رسـید، پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری 

داشـت و چهـار تـن از پژوهشـگران این پژوهشـکده به عنـوان مدرس 

سـخنرانی کردنـد. 

بخـش  پژوهشـگر  وحیـدی  دکتـر  آقـای  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

بیوتکنولـوژی جانـوری، بـا موضـوع »مقدمـه ای بـر تعییـن ژنوتیـپ«  

جـوادی  مهنـدس  خانـم  و   )Introduction to the Genotyping(

آزمایشـگاه«  در  »ایمنـی  موضـوع  بـا  ژنومیکـس،  بخـش  پژوهشـگر 

آقـای  بودنـد. همچنیـن  )Laboratory safety(، سـخنرانان روز دوم 

موضـوع  دو  بـا  ژنومیکـس،  بخـش  پژوهشـگر  پورابراهیـم  مهنـدس 

 Demonstration for( »اسـتخراج آر ان ای و ریـل تایـم پـی سـی آر«

RNA Extraction & Real Time PCR( و »بررسـی داده هـای بیـان 

طالبـی  دکتـر  آقـای  و   )Gene Expression Data Analysis( ژن« 

پژوهشـگر بخـش ژنومیکـس، بـا موضـوع »مقدمـه ای بـر توالـی یابـی 

هفتـم  روز  سـخنرانان   ،)Introduction to RNA-Seq( ای«  ان  آر 

تئاتـر  تـاالر آمفـی  ایـن سـخنرانی ها در  ایـن دوره آموزشـی بودنـد. 

انجـام شـد.  بیوتکنولـوژی جانـوری  پژوهشـکده 

در واپسـین روز ایـن کارگاه، میهمانـان در بازدیـدی از آزمایشـگاه های 

و  امکانـات  بـا  پژوهشـکده،  جانـوری  بیوتکنولـوژی  و  ژنومیکـس 

دسـتگاه های ایـن بخش هـا و شـیوه کار بـا آنهـا از جمله ریـل تایم پی 

سـی آر، دی ان ای آناالیـزر و ... آشـنا شـدند.

 CWA( گفتنـی اسـت مرکـز بین المللـی برنـج آسـیای مرکـزی و غربـی

Rice(، مرکزی با محوریت برنامه های توسـعه ای، پژوهشـی و آموزشی 

اسـت که کشـورهای ایـران، افغانسـتان، عراق، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، 

تاجیکسـتان، ترکیـه، ترکمنسـتان، ازبکسـتان و آذربایجـان در آن 

عضـو هسـتند. اهمیـت ایـن مرکـز در گسـترش فناوری هـای 

نویـن و آمـوزش کارشناسـان و پژوهشـگران اسـت کـه 

ایـن کار می توانـد ایـن فناوری ها را به کشـاورزان 

منجـر  و  کـرده  منتقـل  منطقـه  در  برنـج 

درآمـد  سـطح  و  تولیـد  افزایـش  بـه 

کشـاورزان شـود. 

مصوبـه  پایـه  بـر  مرکـز،  ایـن 

اجـالس  پنجمیـن  هـای 

مدیریـت  کمیتـه 

 )TMC( فنـی 

در  و 

راستای 

مصـوب  برنامـه 

 2018( سـاله  پنـج 

نیازهـای  بـرای   ،)2022 تـا 

پژوهشـی، آموزشـی و توسـعه ای 

کشـورهای عضـو، دوره آموزشـی بیـن 

المللـی اصـالح مولکولی برنـج را برگزار کرد.

• چکیده سخنرانی دکتر طالبی با عنوان »مقدمه ای 

بر توالی یابی آر ان ای«

امروزه پژوهشگران دریافته اند که ژن ها می توانند اثرهای 

برهمکنشی داشته باشند. از این رو، باید به صورت »مجموعه« بررسی 

شوند. این موضوع، پژوهشگران را بر آن داشته تا به جای آنکه روی 

یک ژن متمرکز شوند، بر روی »مجموعه ای از ژن ها« کندوکاو کنند. 

این مجموعه می تواند دربرگیرنده همه ژن هایی باشد که در یک زمان 

ویژه، در یک بافت ویژه و یا یک سلول ویژه از یک جاندار، با همدیگر 

کار کرده و به بیان می رسند. به چنین مجموعه ژنی، »ترانسکریپتوم« 

گفته می شود و دانشی که به کاوش پیرامون ترانسکریپتوم می پردازد، 

»ترانسکریپتومیکس« نام دارد. 

امـروزه ترفندهـای بیشـماری بـرای شناسـایی و بررسـی ترانسـکریپتوم 

در دسـترس اسـت. همـه ایـن ترفندهـا بر پایه یـک رشـته توانایی ها و 

سـخرنانی پژوهشـگران پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری در دوره آموزشـی 
بین املللـی اصـالح مولکولـی برنـج
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کاسـتی ها دسـته بندی می شـوند. از میان ترفندهایی کـه کارایی باالیی 

در بررسـی همزمـان شـمار فراوانـی از ژن هـا دارنـد، دو روش هسـتند 

کـه توانسـته اند بیشـترین فریبندگـی را در ذهن پژوهشـگران زیسـت 

و   )Microarray( ریزآرایـه  کننـد: روش  ایجـاد  ژنتیـک دان  و  شـناس 

 Whole RNA shotgun( روش توالی یابـی ضربتـی کل ترانسـکریپتوم

sequencing(. امـروزه از ایـن دو روش بـه عنـوان ترفندهـای برگزیده 

در بررسـی های ترانسـکریپتوم یـاد می شـود. 

بـا رویکـرد بـه نوآفرینی هایـی کـه در روش هـای مبتنی بـر توالی یابی 

از میانه هـای دهـه اخیـر تاکنـون پدیـد آمـده، روش توالی یابی ضربتی 

کل ترانسـکریپتوم، بـه توالی یابـی آر ان ای )RNA sequencing( و یـا 

بـه کوتاهـی، RNA-seq بـدل شـده اسـت. توالی یابـی آر ان ای، یـک 

روش نوآورانـه اسـت کـه بررسـی ترانسـکریپتوم را بـر پایـه فناورهـای 

نویـن توالی یابـی انجـام مـی دهـد بـه گونـه ای کـه نتیجـه توالی یابی، 

پیشـرفته  )بیوانفورماتیکـی(  زیسـت داده ورزی  ابزارهـای  بـه  وابسـته 

بـوده و گسـترش روزافـزون ایـن ابزارهـا نیـز بـه بهبـود در درسـتی و 

دقـت نتیجه هـا و همچنیـن سـرعت پردازش هـا انجامیـده اسـت. 

پژوهشـگران در زمینـه زیسـت داده ورزی و زیست شناسـی  امـروزه 

سـامانه ها بـرای واکاوی نتیجـه هـای توالی یابـی آر ان ای، بـه یـاری 

زیست شناسـان شـتافته اند تـا نایافته هـای دانـش زیست شناسـی بـه 

می توانـد  یافته هـا  ایـن  دسـتاورد  شـوند.  درک  روشـنی  و  آشـکاری 

شناسـایی شـماری از ژن هـای کاندید باشـد که شـاید ایـن ژن ها نقش 

بی ماننـدی هـم در پایـش و سـاماندهی فرایندهـای زیسـتی داشـته 

باشـند. شناسـایی نشـانگرهایی کـه تـوان اثرگـذاری بـر یـک صفـت 

ویـژه را دارنـد، می توانـد به هموارسـازی راه پژوهشـگران بـه نژادگر 

بـرای بهبـود ژنتیکـی آن صفـت، در آینـده  نـه چنـدان دور بینجامـد.

• چکیده سخنرانی مهندس جوادی برنج با عنوان: »ایمنی در آزمایشگاه«

نیـز  و  گوناگـون  صنایـع  گسـترش  و  دانـش  پیشـرفت  و  گسـتردگی 

بهره گیـری از مـواد شـیمیایی فـراوان، انسـان ها را در معـرض عوامـل 

گوناگـون آسیب سـاز قـرار داده و سـبب شـده کـه موضـوع پیشـگیری 

از آسـیب های محیـط کار بیـش از پیش نمایان شـود. یکـی از جاهایی 

کـه احتمـال بـروز این آسـیب ها به دلیل در دسـترس بـودن همه گونه 

مـاده شـیمیایی و فرآورده هـای خونـی و میـان بافتـی و رعایت نکردن 

اصـول ایمنـی، بسـیار باالسـت، آزمایشگاه هاسـت.

گرچـه تنـوع آزمايشـگاه هایی كـه بـرای هدف هـای گوناگـون طراحـي 

مي شـوند، فراوان اسـت )پژوهشـی، آموزشـی و خدماتی(، ولي همگي 

در يـك اصـل یکسـانند و آن اصـل ایـن اسـت که باید شـرايط مناسـبی 

بـرای افـرادی كـه در آن کار می کنند، فراهم شـود تـا بازدهی 

كافـی و دلخـواه از کارهای آزمایشـگاهی به دسـت آید. 

آزمایشـگاه،  در  موضـوع  مهم تریـن  و  نخسـتین 

تندرسـتی  حفـظ  و  ایمنـی  اصـول  رعایـت 

اسـت. کارکنان 

ــگاه،  ــی آزمایش ــا طراح ــان ب همزم

ســامانه های  طراحــی 

و  ایمنــی  و  حفاظــت 

بــرای  پیش بینــی 

ــی  ــای حفاظت ابزاره

و ایمنــی، پیــش از آغــاز 

و راه انــدازی پــروژه ضــروری 

خطرهــا،  شناســایی  اســت. 

مســئولیت ها،  توزیــع  و  تعریــف 

آمــوزش پی در پــی و بازنگــری در ســامانه 

حفاظــت ایمنــی برپایــه نیــاز، تمریــن دوره ای 

ــا،  ــا رخداده ــورد ب ــی در برخ ــش آمادگ ــرای افزای ب

ــک  ــتی های ی ــایی کاس ــی در شناس ــل مهم عام

ســامانه حفاظــت ایمنــی شــغلی و زدودن 

آنهاســت. بــه کارگیــری ابزارهــا و 

دســتگاه هــای گوناگــون، بــه 

کارگیــری امــواج الکتــرو 

اولتــرا  مغناطیســی، 

ــترش  ــونیک، گس س

دقیــق  روش هــای 

برپایــه  مــواد  جداســازی 

حاللیــت آلــی، عوامــل اصلــی 

در  بالفعــل  و  بالقــوه  آســیب های 

آســیب های  هســتند.  آزمایشــگاه ها 

ســوختگی،  آتش ســوزی،  ماننــد  فیزیکــی 

برق گرفتگــی، انفجــار، از جملــه آســیب های فیزیکــی 

ــای  ــتی، تنفســی و عفونت ه ــوده و حساســیت های پوس ب

ــیمیایی -  ــیب های ش ــای آس ــرطان ها از پیامده ــی و س میکروب

می رونــد. شــمار  بــه  زیســتی 

ماده هـای شـیمیایی می تواننـد سـمی  از  بسـیاری  یـادآور شـد  بایـد 

و آسـیب زا باشـند و تنهـا مقـدار آسـیب زایی آنهـا بـا هـم ناهمسـان 
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اسـت. در هنـگام انجـام آزمایش بـر روی ماده های شـیمیایی و بافتی، 

همچنـان کـه بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت، بایـد از آسـیب های 

احتمالـی دیگـر کـه امنیـت و تندرسـتی را تهدیـد می کنـد، نیـز آگاه 

بود. در آزمایشـگاه ها انواع عوامل بیماری زای زیسـتی با منشـا خونی 

یـا مایعـات بـدن، و نیـز خطرهایـی ماننـد مـواد عفونـی، رادیواکتیـو 

مـواد شـیمیایی، جریـان الکتریکـی، وسـایل مکانیکی، مـواد آتش زا و 

... وجـود دارنـد کـه چنانچـه اصـول ایمنـی، بـه درسـتی رعایـت 

نشـود، می تواند بهداشـت و تندرسـتی کارکنان 

آزمایشـگاه را از راه هایـی ماننـد تـراوش 

و پاشـیدن مـواد، خـوردن و بوییـدن 

بـا  مسـتقیم  برخـورد  مـواد، 

مخاط و پوسـت، بریدگی 

در اثـر وسـایل تیز و 

ایجـاد  برنـده، 

بـه  زخـم 

دلیل 

فرورفتن 

سـوزن در پوست، 

مایعـات  برداشـت 

بوسـیله پی پـت بـا دهـان و 

کنـد. تهدیـد   ...

ایمنی  و  حفاظت  کمیته های  ایجاد 

کارمندان  و  کارشناسان  مدیران،  از  متشکل 

ایمنی  و  سامانه حفاظت  ایجاد یک  برای  بخش 

بویژه  ایمنی  و  حفاظت  مختلف  سطوح  در  آموزش  است.  الزم 

در  شاغل  کارکنان  تمامی  و  کارآموزان  وارد،  تازه  کارمندان  درباره 

کارآمد  ایمنی  و  حفاظت  سامانه  یک  از  گریزناپذیر  بخشی  واحدها، 

باید به صورت یک  ایمنی  به شمار می رود. سامانه های حفاظت و 

درك جمعی  از  و  درآید  محور  عنوان  به  کتبی  )پروتکل(  نامه  شیوه 

این شیوه نامه و از اجرای درست آن اطمینان حاصل شود و همچنین 

بازنگری های الزم در آن پیش بینی شود.

• سخنرانی مهندس پورابراهیم در دوره آموزشی بین المللی با عناوین: 

»استخراج آر ان ای و ریل تایم پی سی آر« و » بررسی داده های بیان ژن«

ــی  ــام پ ــل ت ــه ری ــول اولی ــه اص ــود، ب ــت خ ــخنرانی نخس وی در س

ســی آر اشــاره کــرد کــه ایــن روش، هماننــد روش پــی ســی آر اســت؛ 

ــا ایــن تفــاوت کــه در آن، همچنــان کــه یــک توالــی ویــژه تکثیــر  ب

ــن  ــود. در ای ــام می ش ــز انج ــی نی ــی« توال ــنجش کم ــود، »س می ش

ترفنــد، بــا بکارگیــری نشــانگرهای فلورســنت، میــزان تکثیــر فــراورده 

ــود.  ــی می ش ــز ردیاب نی

ایـن نشـانگرهای فلورسـنت بـه گونـه ای طراحـی شـده اند که بـا پیوند 

نـور،  ایـن  کـه  می کننـد  آزاد  فلورسـنت  نـور  تکثیـری،  فـراورده  بـه 

توسـط دسـتگاه ریـل تایـم خوانـش می شـود. بنابرایـن میـزان بازتابش 

نـور بیشـتر و افزایـش ثبـت آن در دسـتگاه، برابـر بـا تکثیـر بیشـتر 

محصـول بـوده و رابطـه مسـتقیمی میـان ایـن دو وجـود دارد. ایـن 

نشـانگرها یـا غیـر اختصاصی هسـتند؛ همچون سـایبرگرین یـا اِواگرین 

و یـا اختصاصـی؛ همچـون نشـانگرهای تکمـن )Taqman Probes( و 

 .)scorpion primers( اسـکورپیون  آغازگرهـای 

کاربردهـای روش ریـل تایـم را در مـواردی همچـون بررسـی بیـان ژن، 

شناسـایی بیماری هـا و آزمایـش مـواد خوراکـی ماننـد منابـع GMO و 

نیـز بـه نـژادی جانوران و گیاهان با بهره گیری از شـمار رونوشـت های 

ژن )gene copy numbers( اسـت.

پژوهشـگر پژوهشـکده بیوتکنولوژی جانوری ضمن اشـاره به منحنی 

رشـد پی سـی آر و نمودار )گراف( رسـم شـده از رشـد تکثیر فرآورده 

نمـودار همچـون  ایـن  تایـم و مـوارد کلیـدی در  در دسـتگاه ریـل 

 exponential( نمایـی  مرحلـه   ،)base line region( پایـه  منطقـه 

پایـه ای  مفاهیـم  بـه   ،)plateau phase( فـالت  مرحلـه  و   )phase

بـر روی نمـودار از جملـه CT )Cycle of Threshold( بـه عنـوان 

چرخـه ای کـه از یـک حـد آسـتانه در ریـل تایـم پـی سـی آر فراتـر 

مـی رود، اشـاره کـرده و مفهـوم CT کمتـر یـا بیشـتر بـر روی نمودار 

را بـا ذکـر مثـال بازگـو کرد.

کارایـی  تاثیـر  و  آن  پـردازش  شـیوه   ،)fold change( نسـبی  تغییـر 

آغازگرهـای بـکار رفتـه در ریـل تایـم، اجـزای دسـتگاه ریـل تایـم پی 

سـی آر و سـامانه موجود در پژوهشـکده، روند آماده سـازی دسـتور 

کار و پلیـت و گـردآوری داده هـا و واکاوی آنهـا از دیگـر مـوارد طرح 

شـده بـرای حاضـران در نشسـت بود.

ژن«  بیـان  »بررسـی  موضـوع  بـه  خـود،  دوم  سـخنرانی  در  وی 

پرداخـت و بـا اشـاره بـه روش هـای پایه ای همچون سـنجش مسـتقل 

)Absolute quantification( کـه در مـواردی چـون تعییـن شـمار 

رونوشـت ها از ژن یـا کرومـوزوم و همچنیـن میـزان مـاده ژنتیکـی 

 )relative quantification( ویـروس کاربـرد دارد و سـنجش وابسـته
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و  ژن  در چندیـن  ژن  بیـان  نسـبت  بررسـی  مـواردی چـون  در  کـه 

همچنیـن بررسـی SiRNAهـا کاربرد دارد، به تشـریح آنهـا پرداخت. 

چگونگـی بهره گیـری از داده هـای به دسـت آمده از دسـتگاه ریـل تایم 

پـی سـی آر )داده هـای CT(، مفهـوم بـه کارگیـری ژن کنتـرل داخلـی 

)ژن رفرنـس( در روش ریـل تایـم، سـنجش بیان ژن به صـورت نرمالیزه 

رفرنـس،  ژن  و  کالیبراتـور  بـه  نسـبت  به دسـت آمده  C هـای  کـردن 

بـه کارگیـری روش هـای LIVAK و Pfaffle و کاربردهـای هـر کـدام 

و فرمول هـای بـکار رفتـه در آنهـا و سـنجش کارایی هـای هـر یـک و 

 REST، همچنیـن نـرم افزارهـای کاربـردی بـرای بررسـی داده ماننـد

Q-Gene و ... از مـوارد دیگـری بـود کـه درباره آنها سـخن گفته شـد.

گفتنــی اســت بخشــی از ایــن ســخنرانی ها، همــراه بــا نمایــش 

کلیپــی از اســتخراج آر ان ای، ســاخت cDNA و کار بــا دســتگاه 

ــگاهی  ــد آزمایش ــورت بازدی ــه ص ــز ب ــی نی ــود و بخش ــم ب ــل تای ری

و انجــام عملــی کارهــا در خــود آزمایشــگاه بخــش ژنومیکــس و 

بیوتکنولــوژی جانــوری پژوهشــکده انجــام شــد.

• ســخنرانی آقــای دکتــر وحیــدی بــا عنــوان: »مقدمــه ای بــر تعییــن 

ژنوتیــپ«

به  ژنوتایپینگ،  فرآیند  از  مقدماتی  تعریف  ضمن  سخنرانی،  این  در 

عنوان مهم ترین  به  و سوم  اول، دوم  نشانگرهای مولکولی نسل های 

ژنوتیپ  تعیین  کاربرد  همچنین  و  افراد  ژنوتیپ  تعیین  برای  ابزار 

به  اشاره  با  محقق  رابطه،  این  در  شد.  اشاره  یک جمعیت  در  افراد 

نشانگرهای مولکولی همچون؛ RFLP )چندشکلی طول قطعات حاصل 

شده(،  تکثیر  قطعات  از  حاصل  طول  )چندشکلی   AFLP هضم(،  از 

Microsatellite )ریزماهواره( و SNP )چندشکلی تک نوکلئوتیدی(، 

به بررسی تفاوت های این نشانگرها، کاستی ها و توانایی های هریک، 

 )Banding patterns( شیوه تمایز آللی و آشکارسازی الگوهای نواری

در آنها پرداخت. 

 Capillary Gel( مویین  الکتروفورز  دستگاه  معرفی  به  سپس  وی 

با آن  کار  Electrophoresis(، قطعه های تشکیل دهنده آن و شیوه 

برای ژنوتیپ یابی و توالی یابی اشاره کرد. در ادامه، درباره راهبردهای 

 ،SNP نشانگرهای  در   )Allele differentiation( آللی  تمایز  عمده 

دورگه   ،)Primer Extension( آغازگر  گسترش  روش های  همچون 

 Oligonucleotide( پیوند الیگونوکلئوتیدی ،)Hybridization( سازی

Ligation( و تقسیم آنزیمی )Enzymatic Cleavage( به گستردگی 

نوکلئوتیدی  نشانگرهای تک  توالی  تعیین  گفته شد. همچنین،  سخن 

 novel( جهشهای تک نوکلئوتیدی نوین ،)Known SNP( شناخته شده

SNP( و چگونگی بکارگیری فناوری های qPCR، Array و توالی یابی 

از دیگر موضوعاتی بود که به آنها پرداخته شد.
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ــالن،  ــاوری گی ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ ــاوری و ن ــاون فن ــس و مع رئی

13 مردادمــاه 97 از مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور بیوتکنولــوژی 

ــد. ــد کردن ــت بازدی ــور در رش ــمال کش ــه ش ــاورزی منطق کش

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بــه نقــل از مرکز رشــد منطقه 

شــمال کشــور )رشــت(، در ایــن بازدیــد، دکتــر باســتی، رئیــس پــارک 

ــده  ــات انجام ش ــندی از اقدام ــراز خرس ــا اب ــالن ب ــاوری گی ــم و فن عل

ــد  ــه اندوخته شــده مفی ــش و تجرب ــی دان ــز گفــت: زمان ــن مرک در ای

اســت کــه از آن بــه عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد ارزش افــزوده 

اســتفاده شــود.

وی افــزود: یکــی از مهم تریــن وظایــف مجموعــه پــارک علــم و 

ــگاه  ــه دانش ــه ب ــرد کارآفرینان ــه رویک ــد، ارائ ــز رش ــاوری و مراک فن

ــت. اس

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گیــالن بــا اعــالم اینکــه یکــی از مهم ترین 

مراکــز تغذیــه مراکــز رشــد و پارک هــا از دانشــگاه های ســطح اســتان 

و کشــور اســت، خواســتار ارتبــاط جدی تــر و اثــر بخش تــر ایــن 

ــا دانشــگاه ها شــد. مرکــز ب

ــه زودی  ــده ب ــای انجام ش ــا هماهنگی ه ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب

شــاهد پیوســتن مرکــز رشــد دانشــگاه گیــالن بــه مجموعــه پــارک علــم 

و فنــاوری و ایجــاد هم افزایــی بیشــتر در بیــن ایــن مراکــز باشــیم.

دکتــر ملــک علی پــور، معــاون فنــاوری و نــوآوری پــارک علــم و 

فنــاوری گیــالن نیــز بــا بیــان لــزوم ایجــاد هم افزایــی و همــکاری بیــن 

مجموعــه پــارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد، پیشــنهاد کــرد 

از توانمندی هــای نیروهــای کارآمــوزی دانشــگاه ها در جهــت کمــک 

ــن مراکــز اســتفاده شــود. ــه ایده هــای مســتقر در ای ب

ــت  ــب کش ــه قط ــت ب ــد رش ــز رش ــل مرک ــرای تبدی ــدواری ب • امی

بافــت در منطقــه

دکتــر فضل اللــه افــراز، مســئول راه انــدازی مرکــز رشــد بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی منطقــه شــمال کشــور نیــز بــا ابــراز خرســندی از انتصــاب 

ــات و  ــالن از زحم ــاوری گی ــم و فن ــارک عل ــس پ ــتی، رئی ــر باس دکت

تالش هــای دکتــر متقی طلــب، رئیــس پیشــین ایــن پــارک بــرای 

ــرد. ــی ک ــز رشــد در رشــت قدردان ــدازی مرک راه ان

رشــد  مرکــز  راه انــدازی  لــزوم  و  اهمیــت  تشــریح  ضمــن  وی 

بیوتکنولــوژی، خالصــه ای از اقدامــات ســخت افزاری و نرم افــزاری 

ــرد. ــه ک ــته ارائ ــاه گذش ــد م ــی چن ــد را ط ــز رش ــن مرک ای

افـراز بـا مهـم شـمردن حمایت هـای مـادی و معنـوی مدیـران 

پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و پارک علم و فناوری 

ابـراز امیـدواری کـرد در ماه هـای آینـده و بـا اجـرای 

سیاسـت های حمایتـی، ایـن مرکز رشـد به قطب 

کشـت بافت در منطقـه تبدیل شـود.

مسئول راه اندازی مرکز رشد واحدهای 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  فناور 

کشور  شمال  منطقه 

برگزاری  از  همچنین 

با  همایشی 

حضور 

و  فارغ التحصیالن 

این  هدف  شرکت های 

بیان  جهت  در  رشد  مرکز 

اهداف و توانمندی های مرکز رشد 

و پژوهشگاه برای حمایت از شرکت های 

نوآورانه  ایده های  و صاحبان  دانش بنیان 

خبر داد.

واحدها،  بازدید،  این  ادامه  در 

و  فناور  هسته های 

شرکت های مستاجر 

مرکز  در  مستقر 

فناور  واحدهای  رشد 

و  ایده ها  بیوتکنولوژی 

و  کردند  ارائه  را  خود  محصوالت 

برای بررسی راهکارهای  همفکری الزم 

گرفت.  صورت  مشکالت  این  از  رفت  برون 

اتاق های  آزمایشگاه ها،  از  بازدیدکنندگان  سپس 

اداری و فضای های تحت اختیار مرکز رشد بازدید کردند.

از مرکز رشد واحدهای فناور  بازدید رئیس پارک علم و فناوری گیالن 
بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شامل کشور
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مدرسان دوره آموزشی GWAS و انتخاب ژنومی در اصالح 

کارآموزان  به همراه  دانشگاه گیالن،  دام در  نژاد 

این دوره آموزشی و چند نفر از اعضای هیات 

علمی گروه علوم دامی دانشگاه گیالن، 

 ،97 ماه  شهریور   21 چهارشنبه، 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  از 

بازدید  رشت  جانوری  

کردند.

ــط  ــزارش رواب ــه گ ب

ــگاه از  ــی پژوهش عموم

رشــت، در ایــن دیــدار، 

پروفســور  آقــای 

و دکونینــگ 

از  ســوئد،  درکشــور   SLU دانشــگاه از  مورســان  دکتــر  خانــم   

همچنیــن  و  جانــوری  بیوتکنولــوژی  و  ژنومیکــس  بخش هــای 

مجریــان  و  کردنــد  بازدیــد  پژوهشــکده  گیاهــی  کشــت بافت 

ــان  ــه در جری ــور خالص ــه ط ــدگان را ب ــا، بازدیدکنن ــئول طرح ه مس

انجــام خــود قــرار دادنــد. طرح هــا و پروژه هــای در دســت 

دکتــر مجیــد متقی طلــب، رئیــس پژوهشــکده نیــز در ایــن دیــدار، 

ضمــن اشــاره بــه اینکــه پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری از 

جملــه پژوهشــکده های زیرمجموعــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

پژوهش هــای  حــوزه  در  آن  مســئولیت  کــه  اســت  کشــاورزی 

ــام  ــتار انج ــت، خواس ــی اس ــرات صنعت ــان و حش ــور، آبزی دام، طی

 SLU ارتبــاط نزدیک تــر میــان دانشــگاه طرح هــای مشــترک و 

ســوئد و همچنیــن دانشــگاه گیــالن بــا ایــن پژوهشــکده در آینــده 

ــک شــد. نزدی

گفتنــی اســت دوره آموزشــی GWAS و انتخــاب ژنومــی در اصــالح 

نــژاد دام، بــه همــت دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه گیــالن از 

ــگران  ــن از پژوهش ــه ت ــد و س ــزار ش ــت ماه برگ ــا 21 اردیبهش 17 ت

پژوهشــکده بیوتکنولــوژی جانــوری کشــور در آن حضــور داشــتند.

پژوهشکده  از   GWAS آموزشی  دوره  کارآموزان  و  مدرسان  بازدید 
جانوری بیوتکنولوژی 
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مسئوالن سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت، به دعوت 

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور، روز سه شنبه، 20 شهریورماه 

97، از این پژوهشکده بازدید کردند.

پژوهشـکده  از  نقـل  بـه  پژوهشـگاه،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

بیوتکنولـوژی جانـوری رشـت، در آغـاز ایـن نشسـت کـه بـه منظـور 

معرفـی یکـی از دسـتاوردهای پژوهشـکده در حـوزه علـوم گیاهـی 

انجـام شـد، دکتر مجیـد متقی طلـب، رئیـس پژوهشـکده بیوتکنولوژی 

ایـن پژوهشـکده و پژوهشـگاه  بـه فعالیت هـای  اشـاره  بـا  جانـوری 

آنهـا،  تخصصـی  و ظرفیت هـای  توانایی هـا  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی 

از  بخشـی  شـدن  کاربـردی  بـرای  مقدماتـی  گامـی  را  نشسـت  ایـن 

دانسـت. پژوهشـکده  پژوهشـی  فعالیت هـای 

قرارداد،  برای مذاکره و گفت وگو و عقد  آمادگی  به  اشاره  وی ضمن 

آماده شنیدن مشکالت  بیوتکنولوژی جانوری،  پژوهشکده  کرد:  اعالم 

شهری و کمک به کاهش یا حل آنهاست و در این زمینه، می تواند هم 

از توانایی های خود و هم امکانات پژوهشگاه و حتی بخش های دیگر 

کشوری یا بین المللی بهره مند شود.

مراکز  یا  اجرایی  دستگاه های  میان  ارتباط  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 

نتیجه  گفت:  رسید،  مردم خواهد  به  آن  باشد، سود  برقرار  پژوهشی 

و  کارهای علمی  برد، دیده شدن   - برد  ایجاد ساختار  ارتباطی  چنین 

در  رقابت  قدرت  و  توانمندی ها  ارتقای  و  کشور  درون  در  پژوهشی 

سطح جهانی است.

سـبز  فضـای  و  منظـر  سـیما،  سـازمان  رئیـس  محجـوب،  مهنـدس 

دکتـر  دعـوت  از  تشـکر  بـا  نشسـت  ایـن  در  نیـز  رشـت  شـهرداری 

متقی طلـب، ابـراز امیـدواری و عالقـه کـرد کـه همـکاری میـان آن 

سـازمان بـا پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری، در راسـتای گسـترش 

شـود. برقـرار  فنـی  و  علمـی  فعالیت هـای 

علمی  هیات  عضو  آبکنار،  اسدی  اسد  دکتر  نشست،  این  ادامه  در 

گیاهی،  بافت  کشت  بخش  در  جانوری،  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

ارائه و  پاورپوینت درباره درخت زینتی ساپیوم توضیحاتی  در قالب 

گیاه در شهر رشت و مناطق  این  به کارگیری  پیشنهادهایی در زمینه 

دیگر استان مطرح کرد.

دکتر کاوه، مشاور عالی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 

رشت نیز در سخنانی با اشاره به اینکه پیشنهاد به کارگیری این درخت 

استقبال  مورد  می تواند  و  بوده  ارزنده  بسیار  پژوهشکده،  سوی  از 

قرار گیرد، خواهان بررسی مسائلی همچون، آفات و بیماری های 

از  گواهینامه  داشتن  نبودن،  مهاجم  درخت،  این  مشترک 

مراجع معتبر، بررسی داشتن سیستم ریشه ای مناسب، 

تحمل حداقل درجه حرارت و تنش آبی آن شد.

وی در ادامه پیشنهاد تنظیم یک پروپوزال 

و  درخت  این  معرفی  برای  مشترک 

برای  فضایی  ایجاد  همچنین 

کاشت  یا  و  آن  پایلوت 

درخت به صورت تکی 

کرد.  مطرح  را 

همچنین  وی 

ارائه  با 

پیشنهادهای 

مورد  در  بویژه  دیگری 

جانوری  و  گیاهی  گونه های 

همچنین  و  خطر  معرض  در 

گونه های گیاهی مقاوم به آالینده های 

شهری و یا موردنیاز سازمان متبوع خود، 

توانمندی های  از  استفاده  خواهان 

زمینه  این  در  پژوهشکده 

کرد  آمادگی  ابراز  و  شد 

همکاری های  که 

بزرگ تری  و  بیشتر 

و  سازمان  آن  میان 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

جانوری صورت گیرد.

توسط  که  ساپیوم  درخت  از  بازدید 

در  تک نمونه  صورت  به  اسدی،  دکتر  آقای 

محوطه پژوهشکده کاشته شده بود، پایان بخش 

این نشست مشترک بود.

از  فضای سبز شهرداری رشت  و  منظر  سازمان سیام،  بازدید مسئوالن 
بیوتکنولوژی جانوری  پژوهشکده 
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ســـازمان  رئیـــس  و  وزیـــر  معـــاون  خـــاوازی،  کاظـــم  دکتـــر 

آزمایشـــگاه ها  از  کشـــاورزی  ترویـــج  و  آمـــوزش  تحقیقـــات، 

بیوتکنولـــوژی  پیشـــرفته تحقیقاتـــی پژوهشـــکده  و گلخانـــه 

پژوهشـــگاه  بـــه  وابســـته  تبریـــز  غذایـــی  صنایـــع 

کـــرد. بازدیـــد  کشـــاورزی  بیوتکنولـــوژی 

ــه  ــگاه بـ ــی پژوهشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ

نقـــل از پژوهشـــکده بیوتکنولـــوژی صنایـــع 

ــه   ــد کـ ــن بازدیـ ــز، در ایـ ــی تبریـ غذایـ

ــورت  ــاری صـ ــال جـ ــاه سـ 27 تیرمـ

خـــاوازی  دکتـــر  گرفـــت، 

از  مســـرت  ابـــراز  بـــا 

پژوهشـــکده  دســـتاوردهای 

بـــرای  ســـازمان  آمادگـــی  و 

قابـــل  هـــای  فنـــاوری  از  حمایـــت 

تجاری ســـازی، ابـــراز امیـــدواری کـــرد 

کـــه بـــا تدویـــن برنامـــه راهبـــردی 

فعالیت هـــای  هدفمنـــد،  و 

فناورانـــه  و  پژوهشـــی 

ـــکده در  ـــن پژوهش ای

و  معضـــالت  رفـــع 

نیازمندی هـــای  تامیـــن 

ــوزه  ــاورزی در حـ بخـــش کشـ

ــش،  ــش از پیـ ــت، بیـ ــت فعالیـ تحـ

موثـــر و مفیـــد باشـــد. 

رئیـــس  حجـــازی،  دکتـــر  همچنیـــن 

غذایـــی  صنایـــع  بیوتکنولـــوژی  پژوهشـــکده 

ایـــن  تبریـــز و مجریـــان طرح هـــای پژوهشـــی در 

پروژه هـــای  و  طرح هـــا  از  کاملـــی  گـــزارش  بازدیـــد، 

پژوهشـــی در حـــال اجـــرای ایـــن پژوهشـــکده، دســـتاوردها و 

کردنـــد. ارائـــه  را  آن  از  حاصـــل  فناوری هـــای 

ـــکده  ـــان پژوهش ـــه محقق ـــد ک ـــد ش ـــن تاکی ـــد همچنی ـــن بازدی در ای

ــود  ــات خـ ــز در تحقیقـ ــی تبریـ ــع غذایـ ــوژی صنایـ بیوتکنولـ

بومـــی  الکتیـــک  اســـید  باکتری هـــای  زمینـــه  در 

طبیعـــی  نگهدارنده هـــای  تولیـــد  فنـــاوری  بـــه 

مورداســـتفاده در صنایـــع لبنـــی دســـت پیـــدا 

ــد  ــاوری می توانـ ــن فنـ ــه ایـ ــد کـ کرده انـ

ــوالت  ــدگاری محصـ ــش مانـ ــا افزایـ بـ

تخمیـــری لبنـــی ماننـــد ماســـت، 

مشـــکالت  پنیـــر،  و  دوغ 

موجـــود در مانـــدگاری 

بـــا  را  محصـــوالت  ایـــن 

تکیـــه بـــر روش هـــای طبیعـــی 

ــد. ــع نمایـ مرتفـ

محققـــان  اظهـــارات  اســـاس  بـــر 

بیوتکنولـــوژی  پژوهشـــکده 

تبریـــز،  غذایـــی  صنایـــع 

ایـــن  از  اســـتفاده 

نظـــر  از  شـــیوه 

و  مقـــررات 

استانداردهای 

پذیرفتـــه  بین المللـــی 

نقشـــی  می توانـــد  و  شـــده 

بازارهـــای  گســـترش  در  اساســـی 

صادراتـــی و درنتیجـــه پایـــداری تولیـــد 

محصـــوالت لبنـــی و شـــیر خـــام کشـــور ایفـــا 

ــوژی  ــگاه بیوتکنولـ ــی اســـت پژوهشـ ــد. گفتنـ نمایـ

کشـــاورزی در حـــال مذاکـــره بـــا بخش هـــای خصوصـــی 

اســـت. فنـــاوری  ایـــن  ســـازی  تجـــاری  بـــرای  مرتبـــط 

پژوهشکده  از  تحقیقات  سازمان  جدید  رئیس  خاوازی،  دکرت  بازدید 
بیوتکنولوژی صنایع غذایی  تربیز



|  ABRII Institute

خربنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی | تابستان 1397

57

 نشســت تخصصــی گراس هــای علوفــه ای چندســاله و بررســی 

امــکان اســتفاده از آنهــا بــرای کمــک بــه احیــای دریاچــه ارومیــه، 

غذایــی  صنایــع  بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  در   97 تیرمــاه   26

ــد. ــزار ش ــز برگ تبری

ــه نقــل از پژوهشــکده  ــط عمومــی پژوهشــگاه ب ــه گــزارش رواب ب

در  نشســت،  ایــن  در  تبریــز،  غذایــی  صنایــع  بیوتکنولــوژی 

ابتــدا دکتــر محمدامیــن حجــازی، رئیــس پژوهشــکده، ضمــن 

ــر  خوشــامدگویی، موضــوع جلســه را تبییــن کــرد و در ادامــه دکت

ــج  ــدف تروی ــا ه ــه ب ــی ک ــات قبل ــه ای از صورتجلس ــی خال ص توکل

محصــوالت علوفــه ای کم آب بــر برگــزار شــده بــود، ارائــه داد. 

ســپس فعالیت هــای تحقیقاتــی انجام شــده در طــرح پژوهشــی 

به نــژادی گراس هــای سردســیری چندســاله توســط دکتــر رضــا 

ــد. ــزارش داده ش ــدی گ محم

همــکاری  بــا  پایلــوت  مــزارع  ایجــاد  جهــت  برنامــه  ارائــه 

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان های  ترویــج  و  زراعــت  بخش هــای 

ــه  ــی برنام ــتان ها، طراح ــن اس ــی در ای ــرقی و غرب ــان ش آذربایج

جهــت  مراغــه  دیــم  تحقیقــات  مرکــز  بــا  مشــترک  پژوهشــی 

و  اقتصــادی  مطالعــات  دیــم،  شــرایط  در  گر اس هــا  بررســی 

در  آنهــا  نقــش  و  علوفــه ای  گراس هــای  کشــت  اجتماعــی 

ــزاری  ــل از برگ ــدی حاص ــوان جمع بن ــه عن ــاورزان، ب ــت کش معیش

ایــن نشســت مطــرح شــد.

مزرعــه  از  بازدیــد  نشســت،  ایــن  برگــزاری  از  بعــد  همچنیــن 

بــا  آشــنایی  و  چندســاله  سردســیری  گراس هــای  تحقیقاتــی 

گرفــت. صــورت  کشت شــده  گیاهــان 

ــر  ــای دکت ــی، آق ــر توکل ــای دکت ــن نشســت آق ــی اســت در ای گفتن

ترویــج ســازمان  از معاونــت  قاســمی  قاســمی و خانــم دکتــر 

تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، آقــای دکتــر حجــازی 

رئیــس پژوهشــکده بیوتکنولــوژی صنایــع غذایــی، آقــای دکتــر 

ــم  ــر ابوالقاس ــای دکت ــا، آق ــرح گراس ه ــری ط ــدی مج ــا محم رض

معــاون  علیــزاده  دکتــر  آقــای  تبریــز،  دانشــگاه  از  محمــدی 

ــی  ــر لطف ــای دکت ــم کشــور و آق ــات دی پژوهشــی موسســه تحقیق

عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات دیــم کشــور، آقــای دکتر 

منیری فــر رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی 

و منابــع طبیعــی اســتان آذربایجــان شــرقی، آقــای 

دکتــر ســاعی نماینــده ســتاد احیــای دریاچــه 

شــرقی،  آذربایجــان  اســتان  در  ارومیــه 

مدیــر  تالــی  زارع  مهنــدس  آقــای 

زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی 

شــرقی،  آذربایجــان  اســتان 

عیــدی  مهنــدس  آقــای 

زراعــت  مدیــر 

ــاد  ــازمان جه س

کشاورزی 

استان 

آذربایجان 

ــدس  ــای مهن ــی، آق غرب

ــی  ــر هماهنگ ــا مدی نژادرض

ســازمان  کشــاورزی  ترویــج 

ــان  ــتان آذربایج ــاورزی اس ــاد کش جه

ــان  ــدس احمدی ــم مهن ــرقی، خان ش

ترویــج  هماهنگــی  مدیــر 

کشــاورزی ســازمان جهــاد 

اســتان  کشــاورزی 

آذربایجان 

آقــای  غربــی، 

ناخــدا  دکتــر 

برنامــه  هماهنگ کننــده 

آقــای  و  ایکریســات   - ایــران 

زراعــت  مدیــر  نجفــی  مهنــدس 

ــی  ــروری صفای ــاورزی و دامپ ــع کش مجتم

داشــتند. حضــور  ورامیــن 

از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی تربیز برگزار شد:

نشسـت تخصصی بررسـی امکان اسـتفاده از گراس های علوفه ای چندسـاله برای 
کمک بـه احیای دریاچـه ارومیه
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ـــن  ـــم تری ـــریح مه ـــا تش ـــران ب ـــی ای ـــتاندارد مل ـــازمان اس ـــس س رئی

ــال  ــتاندارد ایـــران در یـــک سـ ــازمان ملـــی اسـ ــتاوردهای سـ دسـ

از  را  تراریختـــه  محصـــوالت  اســـتانداردهای  تدویـــن  اخیـــر، 

ـــب  ـــمرد و از تصوی ـــازمان برش ـــن س ـــتاوردهای ای ـــه دس جمل

نهایـــی و ابـــالغ قانـــون تقویـــت و توســـعه نظـــام 

اســـتاندارد بـــه عنـــوان مهم تریـــن دســـتاورد یـــاد 

کـــرد.

ـــط عمومـــی پژوهشـــگاه  ـــزارش رواب ـــه گ ب

ــره  ــت، نیـ ــگاه دولـ ــل از پایـ ــه نقـ بـ

ــار  ــت اظهـ ــه دولـ ــت در هفتـ پیروزبخـ

داشـــت: بـــا توجـــه بـــه مفـــاد مـــاده 6 

»قانـــون تقویـــت و توســـعه نظـــام اســـتاندارد«، 

مســـئولیت ســـازمان ملـــی اســـتاندارد ایـــران، تدویـــن 

ــه  ــوالت تراریختـ ــا محصـ ــط بـ ــی مرتبـ ــتانداردهای ملـ اسـ

ــه  ــی در زمینـ ــتاندارد ملـ ــدود 36 اسـ ــون حـ ــه تاکنـ ــت کـ اسـ

محصـــوالت تراریختـــه تدویـــن شـــده اســـت. در همیـــن راســـتا، 

ــرل واردات  ــه کنتـ ــف بـ ــران موظـ ــتاندارد ایـ ــی اسـ ــازمان ملـ سـ

برخـــی محصـــوالت کشـــاورزی )نظیـــر گنـــدم، جـــو، ذرت و 

برنـــج و همچنیـــن انـــواع کنجالـــه و پـــودر ماهـــی( مطابـــق بـــا 

ــت. ــا اسـ ــاری آنهـ ــتانداردهای اجبـ اسـ

ـــی  ـــر محصوالت ـــر و بیشـــتر ب ـــق ت ـــارت دقی ـــه نظ ـــان اینک ـــا بی وی ب

ــردم اســـت، اهمیـــت  ــا ســـالمت مـ ــتقیم بـ ــاط مسـ ــه در ارتبـ کـ

ـــتانداردها و  ـــق اس ـــرای دقی ـــا اج ـــد ب ـــت: بای ـــدان دارد، گف دوچن

نظـــارت بیـــش از پیـــش از هرگونـــه ســـودجوئی و فرصت طلبـــی 

ـــد،  ـــاد کنن ـــالل ایج ـــه اخ ـــن عرص ـــد در ای ـــد دارن ـــه قص ـــرادی ک اف

جلوگیـــری شـــود.

ــالمت  ــوزه سـ ــت حـ ــه اهمیـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــت افـ پیروزبخـ

از  ناشـــی  جبران ناپذیـــر  گاه  و  هزینه بـــر  مخـــرب،  اثـــرات  و 

ــتر  ــام بیشـ ــای ایـــن بخـــش، اهتمـ پاییـــن آمـــدن کیفیـــت کاالهـ

ــود. در  ــد بـ ــروری خواهـ ــتانداردها ضـ ــت اسـ ــوص رعایـ درخصـ

ــر  ــاد دفاتـ ــا و ایجـ ــایر ارگان هـ ــا سـ ــل بـ ــتا، تعامـ ــن راسـ همیـ

استانداردســـازی در ســـازمان ها بـــرای افزایـــش همکاری هـــای 

ــازمان ها  ــر سـ ــی دیگـ ــوان علمـ ــتفاده از تـ ــازمانی و اسـ ــن سـ بیـ

ــازی در کشـــور یـــک  و در نهایـــت گســـترش ســـطح استانداردسـ

ــکار مناســـب اســـت. راهـ

رئیـــس ســـازمان اســـتاندارد ملـــی ایـــران تصریـــح کـــرد: تدویـــن 

32 هـــزار و 500 اســـتاندارد ملـــی و 30 اســـتاندارد بین المللـــی، 

ــه  ــد 3618 پروانـ ــدور و تمدیـ ــی، صـ ــرح مطالعاتـ ــام 40 طـ انجـ

کارشناســـی، تاســـیس و فعالیـــت 310 کمیتـــه فنـــی متناظـــر 

ــی،  ــن المللـ ــتانداردهای بیـ ــن اسـ ــارکت در تدویـ ــوزه مشـ در حـ

وزارتخانه هـــا،  در  استانداردســـازی  دفتـــر   110 تاســـیس 

راســـتای  در  کشـــور  دانشـــگاه های  و  ادارات  ســـازمان ها، 

اجـــرای مـــاده 4 قانـــون از جملـــه فعالیت هـــای حـــوزه تدویـــن 

اســـتاندارد اســـت کـــه جـــزء مهم تریـــن مســـئولیت های ســـازمان 

ملـــی اســـتاندارد ایـــران بـــه شـــمار مـــی آیـــد.

رئیس سازمان استاندارد ملی ایران خرب داد:

تدوین 36 استاندارد ملی در زمینه محصوالت تراریخته

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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پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی از ســال 94 اقــدام بــه راه انــدازی 

کمیتــه  بــرای  مشــورتی  بازوهــای  به عنــوان  تخصصــی  کمیتــه ای 

ــی  ــه تخصص ــر 9 کمیت ــال حاض ــت. در ح ــوده اس ــی نم ــی- فن علم

ــوژی سیســتم ها، کشــت بافــت و ســلول، صنایــع غذایــی، علــوم  بیول

ــال ژن،  ــی، انتق ــان داروی ــاورزی، گیاه ــوژی کش ــوری، میکروبیول جان

فیزیولــوژی مولکولــی و نانوتکنولــوژی در پژوهشــگاه فعــال هســتند.

انجــام   كشــاورزی،  بيوتكنولــوژی  نويــن  فناوری هــای  توســعه 

و  معضــالت  رفــع  جهــت  در  کاربــردی  و  بنیــادی  پژوهش هــای 

ــور در  ــگاه كش ــای جاي ــن ارتق ــاورزی و همچني ــش كش ــكالت بخ مش

ــم  ــداف مه ــاورزی از اه ــوژی كش ــی بيوتكنول ــدات علم ــه تولي زمين

اســت.  پژوهشــگاه 

بــرای  مولکولــی  اصــالح  روزافــزون  کاربردهــای  بــه  توجــه  بــا 

تولیــد ارقــام جدیــد گیاهــان زراعــی و باغــی و همچنیــن وجــود 

زیرســاخت های الزم در پژوهشــگاه بــرای پیشــبرد موفــق برنامه هــای 

اصــالح مولکولــی، یکــی از برنامه هــای راهبــردی مصــوب پژوهشــگاه 

برنامــه اصــالح مولکولــی گیاهــی اســت. بدین منظــور پژوهشــگاه بــه 

ایجــاد کمیتــه تخصصــی اصــالح مولکولــی گیاهــی اقــدام کــرده اســت 

تــا پروژه هــا و طرح هــای مرتبــط بــا هــدف تولیــد ارقــام جدیــد 

ــا ســرعت و  ــان ممکــن ب ــن زم گیاهــان زراعــی و باغــی در کوتاه تری

ــه تصویــب و اجــرا برســند. ــاال ب دقــت ب

اعضای کمیته عبارتند از: 

- دکتــر قاســم محمدی نــژاد، مشــاور پژوهشــگاه، رئیــس پژوهشــکده 

فنــاوری تولیــدات گیاهــی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان )دبیــر 

ــه( کمیت

ــوم کشــاورزی و  ــتاد دانشــگاه عل ــی نعمــت زاده، اس ــر قربانعل - دکت

ــه( ــع طبیعــی ســاری )عضــو کمیت مناب

- دکتر محمدرضا بی همتا، استاد دانشگاه تهران )عضو کمیته(

ــو  ــان )عض ــی اصفه ــگاه صنعت ــتاد دانش ــی، اس ــد ارزان ــر احم - دکت

ــه( کمیت

- دکتر ابوالقاسم محمدی، استاد دانشگاه تبریز )عضو کمیته(

ــوژی  ــی، اســتادیار پژوهشــگاه بیوتکنول ــر مهرشــاد زین العابدین - دکت

کشــاورزی )عضــو کمیتــه(

راه اندازی کمیته تخصصی اصالح مولکولی گیاهی در پژوهشگاه
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