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بـه نام نوروزآفرین

ایام ز دیدار شمایند مبارک              نوروز بمانید که ایام شمایید

بـار دیگـر در آسـتانه تولـد دوبـاره طبیعـت و تحـول دل هـا قـرار 

گرفتیـم؛ مجالـی زیبـا تـا روزمـان را نـو کنیـم و کهنگی و سـکون را 

از روح و روانمـان بزداییـم؛ مجالـی دیگر برای بندگی و شـکرگزاری 

خالـق هسـتی. ایـن ویژگی نـاب نوروز اسـت که همه چیـز را تازه 

می خواهـد و بـه همـه چیـز تازگی می بخشـد. نـوروز دیرینه ای که 

بـه رغـم  کهنسـالی، رویـش و جوانـی را بـه همگان هدیـه می کند 

و غبـار خسـتگی و پژمردگـی را از پیرامـون خـود می زدایـد.  تاکیـد 

بـر مهـر و دوسـتی، دور ریختـن کینه هـا و آشـتی دوباره بـا خود و 

دیگـران از جملـه ماندگارتریـن معناهـا و کارکردهای نوروز اسـت. 

کارکـردی کـه در ترکیـب بـا آموزه های اسـامی جلوه هایـی معنوی 

و متعالی به نوروز بخشـیده اسـت. بزرگداشـت نوروز بزرگداشـت 

در  کـه  اسـت  بشـری  درخشـان  تمدن هـای  تاریـخ  و  ریشـه ها 

طـول قرن هـا ارزش هـای انسـانی را منتقـل سـاخته اند. بـا چنیـن 

ویژگی هایـی، نـوروز بیـش از پیش می درخشـد و شـکوه و عظمت 

خـود را بـه جهانیـان می نمایاند.آغـاز بهـار همچنین فرصتی اسـت 

بـرای مـرور بـر آنچه در یک سـال گذشـته بـر ما گذشـت و فرصتی 

بـرای اندیشـیدن بـه آنچه در سـال آینـده پیـش رو داریم.

روزهایـی  اقتصـادی  مشـکات  و  تحریم هـا  تشـدید  بـا   97 سـال 

سـخت بـرای دولـت و مـردم رقـم زد کـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی هـم از تبعـات آن مصـون نبـود امـا خرسـندیم کـه بـه 

لطـف خـدا و با همدلی و تـاش مضاعف تمامی همـکاران نه تنها 

خللـی در رونـد توسـعه و کاربردی کـردن دسـتاوردهای تحقیقاتی 

پژوهشـگاه ایجـاد نشـد که بـا توجه به انعقـاد و اجـرای قراردادها 

و واگـذاری دانـش فنـی پروژه هـای متعـدد بـه بخـش خصوصـی 

اثربخشـی دسـتاوردهای پژوهشـگاه  می  تـوان سـال 97 را »سـال 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی« دانسـت.

افتتـاح سـاختمان جدیـد پژوهشـگاه و برخـورداری از امکانـات و 

از  نیـز  تحقیقاتـی  حوزه  هـای  در  پیشـرفته  تر  و  نویـن  تجهیـزات 

جملـه اقداماتـی اسـت کـه انشـاالله بـا پیگیری  هـای انجام  شـده، 

در سـال آینـده صـورت خواهـد گرفت.عـاوه بـر اینهـا، بـا توجـه 

بـه مشـکات فزاینـده در حوزه  هـای اقتصـادی، اشـتغال و زیسـت 

محیطـی، و تـاش همه جانبـه مسـئوالن بـرای حـل ایـن مشـکات، 

همـراه  بـه  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  ویـژه  اهتمـام 

اسـتمرار  بـر  تبریـز، رشـت، اصفهـان،  تابعـه در  پژوهشـکده های 

پژوهش هـای کاربـردی و خروجی  محـور با اسـتفاده از فناوری های 

نویـن بـه منظـور کاهـش دغدغه  هـای زیسـت  محیطـی و رشـد 

اشـتغال زایی بـا توسـعه شـرکت های دانش بنیـان متمرکـز خواهـد 

بـود تـا از ایـن رهگذر، تاثیرگـذاری بـر افزایش تولیـد ناخالص ملی 

در راسـتای توسـعه پایـدار کشـور محقـق شـود.

امـروز بـا نهایـت امیـدواری بـه تحقـق خواسـته  ها و برنامه  هـای 

پیش ـرو، حلـول سـال 1398 و بهـار پرطـراوت را کـه نشـانه قـدرت 

الیـزال الهـی، پیـام  آور مهـر و مهربانـی و نیـز پاسداشـت نیکی  هـا 

و پاکی  هاسـت، بـه همـکاران ارجمنـد در پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

عـرض  تهنیـت  و  تبریـک  محترم شـان  خانواده  هـای  و  کشـاورزی 

می  کنـم و سـالی سرشـار از سـامتی و شـادابی، برکـت و معنویـت 

بـرای تمامـی عزیـزان آرزومنـدم.

پیام تربیک رییس پژوهشگاه به مناسبت 

نوروز باستانی و آغاز سال 1398
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1397

پژوهشگاه  دستاوردهای  از  جمهور  رییس  معاون  تقدیر  و  بازدید 
کشاورزی  بیوتکنولوژی 

دکرت نوبخت: پیرشفت های ایران در بیوتکنولوژی از دستاوردهای شاخص جمهوری اسالمی است

معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه در بازدیـد 

از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا امیدبخـش توصیـف کـردن 

دسـتاوردها و محصـوالت ایـن پژوهشـگاه در حوزه هـای بیوتکنولوژی 

و نانوتکنولـوژی و تقدیـر از تاش هـای محققـان پژوهشـگاه اظهـار 

داشـت: دسـتیابی ایـران به جایگاه نخسـت منطقـه و چهاردهم جهان 

در حـوزه بیوتکنولـوژی در کنـار پیشـرفت های حاصل شـده در فناوری 

فضایـی و نانوفنـاوری از دسـتاوردهای جمهوری اسـامی در چند دهه 

اخیر اسـت.

کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 

دکتـر نوبخـت، بعدازظهـر شـنبه، 6 بهمـن مـاه97 بـه منظـور بازدیـد 

احـداث  رونـد  مشـاهده  و  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  از 

سـاختمان جدید پژوهشـگاه در پژوهشـگاه حاضر شده بود در حاشیه 

بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردهای محققـان پژوهشـگاه در گفت و گـو 

بـا خبرنـگاران اظهـار داشـت: در سـال های اخیـر شـاهد رشـد علمـی 

تحسـین برانگیـز کشـور هسـتیم کـه از یکـی از فناوری هـای نوینی که 

در آن جایـگاه رفیعـی داریـم، بیوتکنولـوژی اسـت.

وی بـا ابـراز خرسـندی از ایـن کـه  بـرای دومیـن بـار از پژوهشـگاه 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد کـرده اسـت، اظهـار داشـت: محققان 

ایـن پژوهشـگاه در کنـار فعالیت هـای موفقـی کـه در حـوزه زیسـت 

کـه  دارنـد  فعالیـت  هـم  نانوفنـاوری  زمینـه  در  داشـته اند  فنـاوری 

تلفیقـی ایـن دو فنـاوری در پژوهشـگاه محصوالت بسـیار امیدبخشـی 

داشـته اسـت.

ــگاه  ــراه از پژوهش ــات هم ــت و هی ــر نوبخ ــد دکت ــدای بازدی در ابت

ــر خــاوازی، معــاون  ــرز، دکت ــا حضــور اســتاندار الب در نشســتی کــه ب

وزیــر جهــاد کشــاورزی و رییــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج 

کشــاورزی و جمــع دیگــری از مدیــران وزارت جهــاد کشــاورزی و 

رییــس  خوش خلق ســیما،  دکتــر  شــد،  برگــزار  اســتان  مســووالن 

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه 

ســخنانی  در  کشــاورزی 

از  گزارشــی 

و  فعالیت هــا 

دستاوردهای 

ارائــه  پژوهشــگاه 

داد.

وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه 

ــا  ــال 1378 ب ــه در س ــگاه ک پژوهش

هــدف توســعه و اســتفاده از فناوری های 

نویــن کشــاورزی در جهــت حــل مشــکات 

بخــش کشــاورزی تاســیس شــده اظهــار داشــت: بــا 

ــا  ــه ای آن ب ــز منطق ــکده، مراک ــاختار پژوهش ــعه س توس

تمرکــز بــر حوزه هــای تخصصــی بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــه 

ترتیــب در ســال 83 در تبریــز و اصفهــان،  در ســال 84 در رشــت 

و در ســال 96 در مشــهد راه انــدازی شــدند. ســاختمان جدیــد مرکــز 

ــوری( در ســال 95  ــوژی جان منطقــه ای رشــت )پژوهشــکده بیوتکنول

ــا  ــه زودی ب ــم ب ــاح شــد کــه امیدواری ــر نوبخــت افتت ــا حضــور دکت ب

حمایــت و حضــور معــاون محتــرم رییــس جمهــور، ســاختمان مرکــزی 

ــم. ــاح کنی ــرج را هــم افتت ــد پژوهشــگاه در ک جدی

خوش خلق سـیما بـا بیـان ایـن کـه ماموریت پژوهشـگاه تامیـن امنیت 

غذایـی و توسـعه پایـدار کشـاورزی کشـور بـا غلبـه بـر چالش هایـی 

چـو ن تنش هـای محیطـی، هزینه هـای تولیـد، آلودگـی محیط زیسـت 
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و ارتقـای کمیـت و کیفیـت محصـوالات اسـت بـا تبییـن بروندادهـای 

پیش بینی شـده برای پژوهشـگاه در افق 1400 اظهار داشـت: رویکرد 

اصلـی تحقیقـات پژوهشـگاه، عرضـه دسـتاوردهای قابل تجاری سـازی 

اسـت و در ایـن راسـتا بـه اثربخشـی پژوهش ها توجه ویـژه داریم. 

بـر ایـن اسـاس، طبـق بررسـی صـورت گرفتـه، تنهـا یکـی از 

پروژه هـای پژوهشـگاه کـه طـرح خودکفایـی در تولیـد 

غـده بـذری عـاری از ویـروس ارقـام سـیب زمینی 

بافـت  کشـت  روش  بـه 

بخـش  بـه  عرضـه  بـا  اسـت 

خصوصـی و تجاری سـازی بالـغ بر 

29 میلیـون دالر صرفه جویـی ارزی در 

پی داشـته اسـت.

طـرح دیگـر مـا کـه تکثیـر انبـوه پایه هـای سـیب 

مالینـگ مرتـون اسـت با صـرف تنها 88 میلیـون تومان 

بودجـه اجـرا شـده کـه تاکنون 78 میلیـارد تومان اثربخشـی 

داشـته است.

ــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: یکــی  رییــس پژوهشــگاه بیوتکنول

ــادی در  ــان زی ــه خواه ــی پژوهشــگاه ک ــای تحقیقات ــر از طرح ه دیگ

بخــش خصوصــی دارد طــرح جامــع کشــاورزی هالوفیــت مبنا )کشــت 

گیــاه شورپســند ســالیکورنیا( اســت کــه بــا ســه میلیــارد تومــان اعتبــار 

ــان  ــارد توم ــش از 320 میلی ــادی آن بی ــی ارزش اقتص ــده ول ــرا ش اج

ــی  ــوان اراض ــرح می ت ــن ط ــتاوردهای ای ــری از دس ــا بهره گی ــت. ب اس

نامســاعد کشــور را کــه امــکان کشــاورزی در آنهــا وجــود نــدارد 

زیرکشــت گیاهــان شورپســند بــا کاربردهــای مختلــف بــرد کــه تاکنون 

اراضــی وســیعی در جنــوب کشــور، حاشــیه دریاچــه ارومیــه و گــرگان 

زیــر کشــت ایــن گیــاه رفتــه اســت.

غیرجنسـی،  جنین زایـی  روش  بـه  مجـول  خرمـای  تکثیـر  طـرح  وی 

دسـتیابی بـه سیسـتم هاپلوئیـدی موفـق بـرای تولیـد الین هـای اینبرد 

تامیـن  و  تولیـد  خیـار،  در  هیبریـد  بـذور  والدینـی  هاپلوئیـد  دبـل 

جملـه  از  پـروری  ابـزی  نیـاز صنعـت  مـورد  ریزجلبک هـای  اسـتوک 

واحدهـای پـرورش میگو، تولید شـیر تخمیری فراسـودمند پروبیوتیک، 

آنزیم بـری جوانـه گنـدم بـه روش پاسـمای سـرد را از دیگـر طرح های 

تجاری سازی شـده و واگـذار شـده بـه بخش خصوصی عنـوان کرد 

و گفـت: طـرح سالم سـازی پایه هـا و ارقـام باغـی نیـز طـی 

تفاهم نامـه ای چهارجانبـه با موسسـه باغبانـی، معاونت 

و  ثبـت  موسسـه  و  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  باغبانـی 

گواهـی نهـال و بـذر در حـال اجراسـت.

دکتـر خوش خلق سـیما طـرح تولیـد آنزیم هـای مـورد اسـتفاده 

آنزیم هـای  تولیـد  و  شـتر  از شـکمبه  آبزیـان  و  در خـوراک طیـور 

جهـت  )بتاگلوکوسـربروزیداز(  هویـج  سـلول  در  دارویـی  نوترکیـب 

درمـان بیمـاری گوشـه، تولیـد بیوراکتـور ارزان بـرای کشـت سـلول ها 

و بافت هـای گیاهـی و تولیـد انـواع متابولیت هـای ثانویـه و همچنین 

تولیـد پنبـه تراریختـه مقـاوم بـه کـره غـوزه کـه بـا حداکثـر یـک بـار 

سمپاشـی میانگیـن عملکـردی بیش از 4 تن در هکتـار دارد و بهره وری 

دسـتاوردهای  دیگـر  از  اسـت  غیرتراریختـه  پنبـه  برابـر   1.6 آن  آب 

پژوهشـگاه عنـوان کـرد.

وی در ادامـه از راه انـدازی و توسـعه مراکـز رشـد در پژوهشـگاه خبـر 

داد و گفـت: سـه مرکـز نـوآوری نیـز تـا سـال 99 بـه ترتیـب در کـرج 

و پژوهشـکده های منطقـه ای تبریـز و اصفهـان راه انـدازی می شـوند.

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی در ادامه بـه روند طوالنی 

احـداث سـاختمان جدیـد پژوهشـگاه کـه با زیربنـای 34 هـزار و 882 

مترمربـع در نزدیکـی محـل فعلـی پژوهشـگاه در حـال احداث اسـت 

اشـاره کرد و گفت: طرح احداث سـاختمان جدید پژوهشـگاه در سـال 

1382 و در زمان ریاسـت دکتر قره یاضی مطرح شـد و مطالعات طرح 
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به یک شـرکت مشـاور واگذار شـد اما با تغییر ریاسـت پژوهشـگاه در 

پاییـز 84 رونـد پیگیـری پروژه یک سـال متوقف شـد و پـس از مناقصه 

جدیـد در سـال 85 از سـال بعـد عملیـات احـداث سـاختمان مجـددا 

آغـاز شـد که تا سـال 88 ادامه داشـت و از سـال 90 عمـا کار متوقف 

شـد بـه طـوری که تا سـال 94 تنهـا 110 میلیون تومان اعتبـار به پروژه 

اختصـاص داده شـد. از بهمـن 94 مجـددا پـروژه فعـال شـد و از سـال 

95 کار رسـما شـروع شـد کـه تـا دی ماه امسـال در مجمـوع 77 درصد 

پیشـرفت فیزیکی داشـته است.

وی بـا بیـان ایـن کـه طی سـال هـای 85 تا 93 حـدود 11 

میلیـارد تومـان و طـی سـال های 94 تاکنـون 14.7 میلیارد 

تومـان صـرف ایـن پـروژه شـده اسـت خاطرنشـان کـرد: 

یکی از مشـکات اساسـی پروژه در زمینه زیرسـاخت آب 

و برق و گاز سـاختمان اسـت که اسـتاندار پیشـین دستور 

رفـع مشـکل را داده بودنـد کـه مجـددا با مشـکل مواجه 

شـده کـه امیدواریـم بـا مسـاعدت اسـتاندار جدیـد ایـن 

مشـکل برطرف شـود.

کامـا  پژوهشـگاه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  خوش خلق سـیما 

مشـکات اقتصـادی دولـت را درک مـی کنـد در زمینـه 

اعتبـار مـورد نیـاز بـرای اتمـام پـروژه گفـت: در صـورت 

مرکـزی  سـاختمان  می توانیـم  اعتبـار  تومـان  میلیـارد   19 تخصیـص 

پژوهشـگاه را بـا تمـام آزمایشـگاه ها و محوطـه و نمـا آمـاده کنیـم و 

در صـورت اختصـاص 20 میلیـارد تومـان دیگـر تمـام طبقـات اداری و 

بخش هـای دیگـر سـاختمان را تا شـهریورماه آینـده به پایـان می بریم.

رییس پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی در پایان با مقایسـه بودجه 

اختصاصـی بـه پژوهشـگاه و بودجـه پارک هـای علـم و فنـاوری گفت: 

پژوهشـگاه ها و موسسـات تحقیقاتـی مثـل پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

پارک هـا  کارکـرد  همـان  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  دل  در  کشـاورزی 
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را بـرای وزارت جهـاد کشـاورزی دارنـد و اگـر حمایـت کافـی از آنهـا 

صـورت گیـرد می تواننـد به انـدازه پارک ها در ایجاد اشـتغال و توسـعه 

اقتصـاد دانـش بنیـان موثر باشـند.

موسـوی، رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان البـرز هـم بـا تاکیـد 

بـر اهمیـت حمایـت از تحقیقـات کشـاورزی اظهـار داشـت: متوسـط 

عملکـرد محصـوالت زراعی که در کشـور 12 تن اسـت در اسـتان البرز 

25 تـن اسـت و متوسـط عملکـرد محصـوالت باغـی هـم کـه کشـور 

10 تـن اسـت در اسـتان البـرز 20 تـن اسـت کـه ناشـی از توجـه بـه 

دسـتاوردهای تحقیقاتـی اسـت.

در ادامـه، دکتـر نوبخـت بـه همـراه معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی، 

اسـتاندار البرز و دیگر مسـئوالن و مدیران از نمایشـگاه دسـتاوردهای 

تحقیقاتـی پژوهشـگاه بازدیـد کردنـد و توضیحـات الزم در خصـوص 

پژوهشـکده های  و  تحقیقاتـی  مختلـف  بخش هـای  دسـتاوردهای 

مجریـان  و  علمـی  هیـات  اعضـای  سـوی  از  پژوهشـگاه  منطقـه ای 

پروژه هـا ارائـه شـد.

تولیـد  پروژه هـای  نمایشـگاه  در  معرفی شـده  طرح هـای  جملـه  از 

نانوبیوسـیلیکا از کاه و کلـش برنـج، نانوآفـت کش هـای گیاهـی، کـود 

زیسـتی بـر پایـه استرپتومایسـس، کـود بیوکمپوسـت و نانوکـود، تولید 

غـذای آبزیـان بـا ریزجلبـک هـا، پروتـکل تکثیـر و تولیـد پداژک هـای 

گایـول کشـت بافتـی و سـازگاری بـا آنهـا در خـاک بـه منظـور تولیـد 

پـداژه هـای گل دهنـده،  معرفـی گیاهـان سـازگار و متحمل به شـوری 

و خشـکی از جملـه سـورگوم و ارزن اصـاح شـده بـود.

پایـان بخـش ایـن برنامه بازدید دکتـر نوبخت و همراهان از سـاختمان 

مرکـزی در حال احداث پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی بود.

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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در قالب قراردادی سه جانبه آنزیم های صنایع غذایی و شوینده با 
مشارکت بخش خصوصی به تولید آزمایشگاهی می رسد

جانبه،  سه  موافقت نامه ای  طی  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

تولید آزمایشگاهی هفت آنزیم مصرفی در شوینده ها، صنایع غذایی 

از  حمایت  صندوق  مشارکت  و  سرمایه گذاری  با  را  دام  خوراک  و 

سرمایه گذاری زیست فناوری و یک شرکت خصوصی اجرا می کند.

کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

موافقت نامه این طرح، 15 بهمن ماه 97، در مراسم بزرگداشت چهلمین 

سالگرد پیروزی انقاب اسامی که در محل سازمان آموزش، تحقیقات 

و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد به امضای دکتر 

از  حمایت  صندوق  نمایندگان  و  پژوهشگاه  رییس  خوش خلق سیما، 

سرمایه گذاری زیست فناوری و شرکت بین المللی محصوالت پارس رسید.

زیست  توسعه  ستاد  دبیر  قانعی،  دکتر  حضور  با  که  مراسم  این  در 

فناوری، حجت االسام سیدرضا تقوی، نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  خاوازی،  دکتر  کشاورزی، 

کشاورزی و جمعی از معاونان و روسای موسسات تحقیقاتی سازمان 

برگزار شد، هفت قرارداد دیگر واگذاری دانش فنی هم بین موسسات 

پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت های خصوصی امضا شد.

ایام  تسلیت  با  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون  خاوازی  کاظم  دکتر 

پیروزی  سال  چهلمین  تبریک  و  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  سوگواری 

انقاب اسامی، طی سخنان خود به تشریح توانمندی های علمی 20 

توفیقات  و  پرداخت  سازمان  ترویجی  و  آموزشی  تحقیقاتی،  موسسه 

محققان سازمان در  قیاس با  قبل از پیروزی انقاب اسامی را، دارای 

رشدی چشمگیر توصیف کرد. 

وی تصویب سه قانون بخش کشاورزی شامل قانون ثبت و گواهی بذر، 

قانون حفاظت خاک و قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی 

را از دستاوردهای بخش کشاورزی در دوران بعد از انقاب برشمرد. 

رئیس سازمان با اشاره به این موضوع که در سال 1357 کل تولیدات 

به  کشاورزی حدود 26 میلیون تن بوده، حجم آن را در سال 1392 

میزان 97  میلیون تن و برای سال 97 به میزان 122 میلیون تن اعام 

کرد که از رشد بسیار باالیی برخوردار بوده است.

تحقیقـات،  سـازمان  افـزود:  وی   

آمـوزش و ترویـج از سـال 1358 

رقـم   220 تعـداد  تاکنـون 

بـه  جدیـد  بـذر  و 

بخش کشـاورزی 

کرده  معرفی 

کـه  اسـت 

امـر، حاصـل  ایـن  

و  موسسـه ها  پشـتیبانی 

از  مراکـز تحقیقاتـی سـازمان 

بخـش تولیـد بوده اسـت، همچنین 

در حـوزه آموزش و ترویج از سـال 1392 

تـا 1397 سـرانه آمـوزش بهره برداران  

بـه 110 دقیقـه  از 21 دقیقـه 

اسـت؛  یافتـه  افزایـش 

پربرکتی  رویدادهای 

نیز در جذب و 

ساماندهی 

مروجین 

کشاورزی 

حاصـل شـده و  بیش 

از 10 هـزار نفـر از آنان در 

مراکز خدمات دهسـتان مسـتقر 

و بـرای هریـک از آنـان  پهنه بنـدی 

اسـت.  شـده  انجـام 

و  روستائیان  اطاعات  جمع آوری  خاوازی   

کشاورزان را یکی دیگر از دستاوردهای سازمان نام 

برد که تدوین آن برای بخش کشاورزی حائز اهمیت است. 

وی انتقال 270 دانش فنی به بخش خصوصی را از اقدام های 
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با تقدیر از دستاورد شاخص پژوهشگاه در کشت سالیکورنیا دبیر ستاد توسعه زیست فناوری:

بیوتکنولوژی می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند

مهم سازمان در راستای برون سپاری وظائف غیر حاکمیتی نام برد که 

68 درصد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است.

حجت االسام سعیدیان مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، 

درخشش انقاب اسامی ایران را حاصل از خود گذشتگی ملت قهرمان 

خصوصا شهدای انقاب اسامی نام برد و با  تقدیر از رئیس سازمان، 

فنی  خدمات  دفتر  عمومی،  روابط  ریاست،  حوزه  مدیرکل  معاونان، 

و همکارانی که در برگزاری چهلمین سالگرد انقاب اسامی فعالیت 

داشتند، برگزاری مراسم را کاری بزرگ و دارای نتایج مثبت دانست.

 وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بیان داشت: باید همگی به پیمانی 

هم  و  اعتقادات  هم  صورت  این  در  که  باشیم  وفادار  بسته ایم  که 

اعمالمان صالح خواهد بود.  مهمترین موضوعی که باید بدانیم این 

است که همراه انقاب بوده و تمام تاش مان را برای همراهی انقاب 

و والیت در همه زمینه ها به کار بندیم.

حجـت االسـام و المسـلمین تقـوی نماینده ولی فقیـه در وزارت جهاد 

کشـاورزی نیـز طـی سـخنانی بـا توصیـف فجـر انقـاب اسـامی، آن را 

پایـان سـیاهی، آغـاز روز و روشـنایی و نویددهنـده تـاش و جنبشـی 

دوبـاره عنـوان کـرد و بیـان داشـت: اگـر در جامعـه ای کـه ظلمـت 

حکم فرمـا اسـت فـردی بـا اعتـراض خـود موجـی از آزادی برانگیزد  که 

سـنگینی سـتم را در هم شـکند، می توانیم آن را فجر اجتماعی بنامیم،  

انقـاب اسـامی مـا بـه رهبـری امـام خمینـی)ره( چنیـن رویـدادی را 

علیـه نظـام طاغوتـی رقـم زد. مبـارزات امـام خمینـی)ره( از فیضیـه 

شـروع و بـا ورود ایشـان در 12 بهمـن سـال 1357 بـه پیـروزی رسـید 

و آن همـه مبـارزات و تاش هـا بـا حضـور مـردم قهرمـان ایـران به ثمر 

نشسـت، ایشـان یکـی از شـخصیت های بی بدیـل زمـان ما اسـت که با 

هنرمنـدی، انسـجام و وحـدت را بوجـود آورد، تـا همـگان  حـول یـک 

محـور گـرد آمـده و حرکـت انقـاب اسـامی را بوجـود آورند.

را  تهدیدها  بیوتکنولوژی می تواند  فناوری:  توسعه زیست  دبیر ستاد 

از  تقدیر  با  فناوری  توسعه زیست  دبیر ستاد  کند.  تبدیل  به فرصت 

گیاه  کشت  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  دستاورد 

طرح  این  از  کشور  یزرع  لم  و  شور  اراضی  در  سالیکورنیا  شورپسند 

تبدیل  در  زیستی  فناوری های  توانایی  از  شاخص  نمونه ای  عنوان  به 

تهدیدها به فرصت یاد کرد.

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

قانعی که در جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی و امضای 

پنبه  از دو رقم موتانت  انتقال دانش فنی و رونمایی  هشت قرارداد 

کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  فجر  سالن  در  جدید 

سخن می گفت، خاطرنشان کرد: کار زیست فناوری این است که با 

کمک دانشمندان، بهره وری را افزایش داده و هزینه معیشت مردم را 

از چنین  آمادگی دارد  فناوری هم  کاهش دهد. ستاد توسعه زیست 

ارزآوری  و هم  می کند  مردم کمک  معیشت  به  که هم  هایی  پروژه 

دارند حمایت کند.

وی با بیان این که زیست فناوری، تقلید از کار خداوند است اظهار 

داشت: در مخلوقات خداوند چیزی به عنوان آفت و انگل وجود ندارد 

و همه مصنوعات خدا، احسن هستند و به نوبه خود باارزش هستند. 

اگر موجوداتی به عنوان آفت مطرح هستند به دلیل نقص علمی ما 

است که نتوانسته ایم گیاه را در مقابل آنها مقاوم کنیم.

قانعی با اشاره به رونمایی از دو رقم جدید پنبه متحمل به بیماری و 

شوری در این مراسم گفت: محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

در اراضی شور و با آب شور، گیاهی پرورش داده اند که از گندم گران 

شور  اراضی  از  هکتار   50 در  که  بودم  شاهد  خود  و  است  قیمت تر 

خوزستان با بدترین آب شور، چنین محصولی اقتصادی دارند که علت 

آن توجه به پیوست اقتصادی طرح های پژوهشی است.

جهاد  وزارت  در  که  تحقیقاتی  و  علمی  بدنه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 

فناوری های  با  را  تهدیدها  از  بسیاری  می توان  دارد  وجود  کشاورزی 

زیستی به فرصت تبدیل کرد.

قانعی در عین حال با اشاره به هشدار یکی از دانشمندان غربی که 

پیش بینی کرده در صورت ناتوانی دانشگاه ها در رفع مشکات مردم 

تا سال 2050 شاهد جنبشی عمومی علیه دانشگاه ها خواهیم بود بر 

نیازها و کمک به معیشت  ضرورت سوگیری مراکز پژوهشی به رفع 

مردم تاکید کرد.
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شیرینی کام کشاورزان با »منک سبز«
دانش فنی کشت گیاه شورپسند سالیکورنیا از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 

بخش خصوصی منتقل شد.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  مهم  دستاورد  تجاری سازی  با 

از  بخش هایی  سالیکورنیا،  شورپسند  گیاه  تکثیر  زمینه  در  کشاورزی 

بخش  همت  به  کرمان  و  بوشهر  هرمزگان،  استان های  شور  اراضی 

خصوصی زیر کشت این گیاه خواهد رفت. 

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، قرارداد 

و  تولید  فنی  دانش  از  استفاده  حق  غیرانحصاری  لیسانس   اعطای 

بوشهر  هرمزگان،  استان های  شور  اراضی  در  سالیکورنیا  گیاه  استقرار 

و کرمان و فروش 500 تا هزار کیلو گرم بذر گیاه سالیکورنیا به مدت 

برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تقدیر  جشنواره  با  همزمان  سال   15

وزارت جهاد کشاورزی به امضای دکتر نیراعظم خوش خلق سیما، رییس 

آیسان  شرکت  رییس  نایب  لری  شمس الدینی  حسام  و  پژوهشگاه 

صنعت سام رسید.

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رییـس  خوش خلق سـیما،  دکتـر 

در  )سـالیکورنیا(  مبنـا  هالوفیـت  کشـاورزی  جامـع  طـرح  مجـری  و 

گفت و گـو بـا روابـط عمومی پژوهشـگاه اظهار داشـت: در حال حاضر 

800 میلیـون هکتـار از اراضـی دنیـا تحـت تأثیر شـوری اسـت و منابع 

آب شـیرین بـه کـم تـر از 2.5 درصـد در دنیـا کاهـش یافتـه اسـت. بـا 

توجـه به مشـکات تغییرات اقلیم، متاسـفانه بخش عظیمـی از اراضی 

و آب های کشـور به سـمت شـور شـدن پیش می روند و براساس اعام 

سـازمان خواروبـار جهانـی در سـال 2000 میـادی وسـعت خاک هـای 

شـور ایـران با شـوری متوسـط حـدود 25.5میلیـون هکتار و  با شـوری 

بـاال در حـدود 8.5 میلیـون هکتار اسـت 

فناوری های  و  از روش های شورورزی  استفاده  با  این که  بیان  با  وی 

نوین، خاک و آب شور دیگر نمی تواند مانعی برای کشاورزی باشد، 

و  خاک ها  در  سالیکورنیا  جمله  از  هالوفیت  گیاهان  تولید  و  کشت 

بر  آمدن  فائق  برای  کارآمد  راهبردهای  از،  یکی  را  شور  آب های 

چالش کشت و زرع در مناطق دارای خاک و آب شور عنوان کرد و 

علوفه  از  بخشی  تامین  بر  سالیکورنیا عاوه  گیاه  انبوه  گفت: کشت 

نیاز کشور که در حال حاضر 90 درصد واردات  دام مورد  و خوراک 

آن صورت می گیرد در تولید روغن خوراکی و سایر 

از  جلوگیری  همچنین  و  زیستی  فرآورده های 

ریزگردها  کاهش  و  خاک  بادی  فرسایش 

که مشکل بسیاری از مناطق کشور 

است موثر خواهد بود.

پژوهشـگاه  رییـس 

بیوتکنولوژی 

بـه  اشـاره  بـا  کشـاورزی 

رونـد اجرای طـرح تولیـد گیاه 

شورپسـند سالیکورنیا در پژوهشگاه 

از  سـالیکورنیا  کشـت  داشـت:  اظهـار 

سـال 1394 به صورت آزمایشـی در 

بعضـی از نقـاط کشـور آغـاز 

حـدود  تاکنـون  و  شـده 

از  هکتـار   150

شـور  اراضـی 

کشـور با 

موفقیـت زیر 

گیـاه  ایـن  کشـت 

اسـت.  رفتـه 

سـالیکورنیا  وی،  گفتـه  بـه 

اسـت  گوشـتی  اصطاحـا  گیاهـی 

کـه قابلیـت کشـت در زمین هـای غیـر 

زراعـی و آبیـاری با آب دریا، پسـاب و زهاب 

را دارد و پـس از برداشـت عـاوه بـر تازه خـوری 

و مصـرف بـه عنـوان چاشـنی غـذا همـراه بـا سـاالد و 

کنسـرو بـه صـورت فـرآوری شـده نیـز قابـل اسـتفاده اسـت.

مواد  از  برخورداری  دلیل  به  سالیکورنیا  کرد:  اضافه  خوش خلق سیما 
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زمره  در  روی  و  منگنز  آهن،  مس،  پتاسیم،  منیزیم،  مانند  معدنی 

غذاهای »فراسودمند« به حساب می آید و به دلیل برخورداری از 78 

درصد اسید چرب غیر اشباع، امکان استحصال روغن با کیفیت مطلوب 

خوراکی و به دلیل برخورداری از ویتامین های آ و سی و خواص آنتی 

قابلیت مصرف در فرآورده های  اکسیدان، ضدباکتریایی و ضدقارچی 

مختلف غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی را نیز دارد. 

تن   26 تا   17 سالیکورنیا   مزرعه  هکتار  هر  از  داشت:  اظهار  وی 

می شود  حاصل  گیاهی  نمک  تن  چهار  تا  سه  بین  و  بیولوژیک  جرم 

از  استفاده  با  دامداران  و  کشاورزان  برای  خوبی  درآمد  منبع  که 

زمین های غیرزراعی و آب های شور و نامتعارف مثل آب دریا یا پساب 

دیگر  و  سالیکورنیا  کشت  توسعه  با  است.  میگو  پرورش  استخرهای 

گیاهان شورپسند عاوه بر افزایش درآمد کشاورزان فرصت های شغلی 

زیادی در مناطقی از کشور که کشت سایر ارقام زراعی ممکن نیست 

ایجاد می شود و اقتصاد این مناطق که بعضا مبتنی بر قاچاق است در 

مسیر تولید رونق می گیرد.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی در پایان با بیان این که کشت 

گیاه سالیکورنیا با موفقیت در مناطق ساحلی بوشهر، چابهار، گرگان و 

چند منطقه در استان آذربایجان غربی انجام شده، جلوگیری از طغیان 

نمک در دریاچه ارومیه و حاشیه دریای عمان را از دیگر قابلیت های 

این گیاه معرفی کرد وی ابراز امیدواری کرد با انتقال دانش فنی تولید 

این گیاه به بخش خصوصی زمینه گسترش کشت سالیکورنیا و دیگر 

ارقام گیاهان شورپسند در مناطق مستعد سراسر کشور فراهم شود. 

با دهه مبارک فجر،  بیوتکنولوژی کشاورزی همزمان  پژوهشگاه 

طی مراسمی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 

فناوری در حال توسعه زیست  برونداد و  کتابچه معرفی 40  از 

فناوری کشاورزی رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر 

پژمان آزادی، قائم مقام فناوری پژوهشگاه طی سخنانی در این مراسم 

که همزمان با روز درب های باز پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 

محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای پژوهشگاه اظهار داشت: رویکرد 

اصلی تحقیقات پژوهشگاه، عرضه دستاوردهای قابل تجاری سازی 

است و در این راستا به اثربخشی پژوهش ها توجه ویژه داریم. 

رومنایی از 40 دستاورد و فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
در 40 سالگی انقالب اسالمی
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خصوصی  بخش  به  فناوری  انتقال  قرارداد  چهار  جاری  سال  در 

گذشته  سال  برابر  چندین  ما  مذاکرات  ولی حجم  کردیم  منعقد 

الین های  تولید  فنی  دانش  زمینه  در  مثا  که  طوری  به  است 

والدینی بذور هیبرید که با یک شرکت قرارداد بسته ایم در حال 

حاضر با چهار شرکت متقاضی دیگر هم در حال مذاکره هستیم. 

وی خاطرنشان کرد: اخیرا موفق شدیم مشارکت بخش خصوصی 

تومانی  با حمایت 1.5 میلیارد  را طی موافقت نامه ای سه جانبه 

صندوق توسعه زیست فناوری برای توسعه فناوری تولید هفت 

آنزیم مورد استفاده در صنایع شوینده ها، مواد غذایی و خوراک 

دام جلب کنیم. در حوزه میکروجلبک ها و استخراج متابولیت هایی 

مثل بتاکاروتن هم در همکاری با شیات با پنج شرکت خصوصی 

برای انتقال دانش فنی تولید انبوه میکروجلبک ها در حال مذاکره 

هستیم که امیدواریم حداقل با دو، سه شرکت به توافق برسیم.

شده  تجاری سازی  طرح های  باالی  اثربخشی  بر  تاکید  با  وی 

طرح  که  پژوهشگاه  پروژه  های  از  یکی  تنها  گفت:  پژوهشگاه 

خودکفایی در تولید غده بذری عاری از ویروس ارقام سیب زمینی به 

روش کشت بافت است با عرضه به بخش خصوصی و تجاری سازی 

بالغ بر 29 میلیون دالر صرفه جویی ارزی در پی داشته است.

طرح دیگر ما که تکثیر انبوه پایه های سیب مالینگ مرتون است 

با صرف تنها 88 میلیون تومان بودجه اجرا شده که تاکنون 78 

میلیارد تومان اثربخشی داشته است.

پژوهشگاه  تحقیقاتی  طرح های  از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  آزادی 

که خواهان زیادی در بخش خصوصی دارد طرح جامع کشاورزی 

با  که  است  سالیکورنیا(  شورپسند  گیاه  )کشت  مبنا  هالوفیت 

بهره گیری از دستاوردهای این طرح می توان اراضی نامساعد کشور را 

که امکان کشاورزی در آنها وجود ندارد زیرکشت گیاهان شورپسند 

با کاربردهای مختلف برد که تاکنون اراضی وسیعی در جنوب کشور، 

حاشیه دریاچه ارومیه و گرگان زیر کشت این گیاه رفته است.

وی دانش فنی تولید شیرتخمیری فراسودمند پروبیوتیک، فناوری 

جنین  روش  از  استفاده  با  خرما  تجاری  ارقام  نهال های  تولید 

بومی  سویه های  تولید  فناوری  مجول(،  )رقم  غیرجنسی  زدایی 

پروبیوتیک های لبنی سازگار با ذائقه ایرانی را از دیگر فناوری های 

عرضه شده جهت تجاری سازی عنوان کرد.

برای تجاری سازی دانش  از شرکت های خصوصی  با دعوت  آزادی 

فنی و فناوری های حاصل از تحقیقات پژوهشگاه تصریح کرد: طیف 

پژوهشگاه  در  تجاری سازی  قابل  زیستی  فناوری های  از  وسیعی 

البته  و  است  و سرمایه گذاران عاقمند  به شرکت ها  آماده عرضه 

قراردادهای انتقال دانش فنی پژوهشگاه با شرکت های دانش بنیان 

به نحوی است که تا زمانی که محصول فناوری به بازار عرضه نشود 

رویالیتی از آنها دریافت نمی شود و سرمایه گذاران می توانند با خیال 

راحت در این زمینه سرمایه گذاری کنند. ستاد توسعه زیست فناوری 

هم حمایت های خوبی از شرکت هایی که وارد عرصه تجاری سازی 

فناوری های زیستی می شوند انجام می دهد.

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه در 

پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که درباره شایعات استفاده از 

تراریخته در برخی محصوالت خوراکی فرآوری شده  ذرت دامی 

ذرت  جمله  از  تراریخته  محصوالت  تمام  گفت:  پرسید  ذرت  از 

تراریخته، وارداتی است و متاسفانه محصول تراریخته تولید داخل 

تولید  در  دام  خوراک  ذرت  از  استفاده  مساله  مورد  در  نداریم. 

پژوهشگاه  با  ارتباطی  هیچ  طبعا  که  هم  پفک  مثل  محصوالتی 

ندارد صرفا مطالبی را از رسانه ها شنیده ام که در صورت صحت 

این ادعا، مشکلی که می تواند مطرح باشد از این باب است که 

ذرت با گرید خوراک دام و طیور نسبت به ذرت هایی که مورد 

میکروبی  آزمایش های  و  قرار می گیرند، تست ها  انسان  استفاده 

متفاوتی را می گذرانند و از این لحاظ ذرت های دامی ممکن است 

از لحاظ مصرف تغذیه ای برای انسان آلوده تلقی شوند. 

وی افزود: در واقع در ادعای استفاده از ذرت دامی در تولید پفک 

و دیگر فرآورده های ذرت، مساله ای که جای تامل و بررسی دارد، 

استفاده از گرید دامی ذرت و نگذراندن تست های میکروبی الزم 

در ذرت های خوراک انسانی است و بدیهی است که تراریخته یا 

تراریخته نبودن آن هیچ فرقی ندارد.

همچنان که تقریبا تمام روغن خوراکی موجود در کشور که عمدتا 

منشاء وارداتی دارند تراریخته هستند و بدون هیچ گونه نگرانی و 

مشکلی مصرف می شوند.

گفتنی است همزمان با پنجمین روز از دهه فجر انقاب اسامی، 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درب های خود را به روی عموم 

گروه های  و  شهروندان  از  جمعی  پذیرای  و  بازکرد  عاقمندان 

مختلف دانش آموزی و دانشجویی بود که با حضور در بخش های 

مختلف پژوهشگاه و با توضیحات اعضای هیات علمی و محققان 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فعالیت های  با  نزدیک  از  پژوهشگاه 

کشاورزی آشنا شدند.
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گزارش تصویری گرامیداشت ایام دهه فجر در پژوهشگاه 
کشاورزی بیوتکنولوژی 
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بازدید روز درب های باز مبناسبت دهه مبارک فجر در پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی

با  همزمان  سه شنبه  روز  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

روز  مراسم  برگزاری  با  اسامی  انقاب  فجر  دهه  روز  پنجمین 

دانشجویان،  از  تن  ده ها  پذیرای   )open day( باز«  »درب های 

دانش آموزان و عاقمندان و عموم مردم بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، این 

از  بسیاری  پذیرای  سال  در طول  معمول  به طور  که  پژوهشگاه 

دانشگاه ها، موسسات و مراکز پژوهشی، مقامات و... برای بازدید 

از بخش های تحقیقاتی و دستاوردها و محصوالت خود است، هر 

ساله در هفته پژوهش با اعام روزی به عنوان روز درب های باز 

پژوهشگاه در فراخوانی از اقشار مختلف مردم دعوت می کند با 

حضور در پژوهشگاه از بخش های مختلف آن بازدید کرده و از 

نزدیک با فعالیت ها و دستاوردهای محققان پژوهشگاه آشنا شوند.  

از  گروهی  صورت  به  باز  درب های  روز  در  که  بازدیدکنندگانی 

پژوهشگاه بازدید کردند از دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید 

نفر   87  ،2 فرزانگان  دبیرستان  دانش آموزان  از  نفر   63 بهشتی، 

از  نفر   85 کرج،   3 فرزانگان  دخترانه  دبیرستان  دانش آموزان  از 

دانش آموزان دبیرستان آرمان نو، 55 نفر از دانش آموزان دبیرستان 

دبیرستان  دانش آموزان  از  نفر   25 نو،  رشد  اول  دوره  متوسطه 

دبیرستان  دانش آموزان  از  نفر   20  ،3 سلطانی  شهید  تیزهوشان 

تیزهوشان شهید سلطانی 5 شهید جدید هشتگرد و ... بودند.

اجتماعات  سالن  در  بازدید  ابتدای  در  دانش آموزی  گروه های 

و  فعالیت  ها  با  پژوهشگاه  معرفی  فیلم  تماشای  با  پژوهشگاه 

دستاوردهای بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه آشنا شده 

و در ادامه با حضور در بخش های مختلف تحقیقاتی با توضیحات 

اعضای هیات علمی و محققان هر بخش با فعالیت های تخصصی 

آنها آشنا شدند.
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بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  از  جمعی  و  رییس  عیادت 
کشاورزی از جانبازان رسافراز جنگ تحمیلی

انقاب اسامی، رییس و  الله دهه فجر  ایام  از  در ششمین روز 

جمعی از اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی با حضور در بیمارستان میاد شهریار از جانبازان اعصاب 

و روان بستری در این بیمارستان عیادت کردند.

 به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر 

و  یاد  گرامیداشت  با  دیدار  این  در  همراهان  و  خوش خلق سیما 

خاطره امام راحل و شهدای سرافراز انقاب اسامی و دفاع مقدس 

به مقام شامخ جانبازان ادای احترام کردند.

اشاره  با  این دیدار  بیوتکنولوژی کشاورزی در  رییس پژوهشگاه 

به این که پیروزی و سربلندی روزافزون انقاب و نظام اسامی، 

ثمره خون مطهر شهدا و فداکاری ها و از خودگذشتگی جانبازان و 

ایثارگران است که دین بزرگی بر گردن همه ما دارند بر ضرورت 

حفظ و پاسداری از آرمان ها و دستاوردهای انقاب اسامی تاکید 

کرد.
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پژوهشگاه  در  فجر  دهه  ویژه  ورزشی  مسابقات  برگزاری 
بیوتکنولوژی کشاورزی

انقاب  پیروزی  ایام دهه فجر و چهلمین سالگرد  به مناسبت 

اسامی، مسابقات ورزشی ویژه کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی، به همت امور اداری و پشتیبانی، از 9 تا 16 بهمن 

ماه 97 به مدت هشت روز در محل پژوهشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در 

این مسابقات که در سه رشته فوتبال دستی، دارت و تنیس روی 

میز برگزار شد، بیش از 70 نفر شرکت کردند که 42 نفر آنها را 

آقایان و 8 نفر را خانم ها تشکیل دادند. البته خانم ها فقط در 

رشته دارت شرکت کردند اما آقایان در رشته های فوتبال دستی، 

دارت و تنیس روی میز حضور یافتند.

بر اساس این گزارش:

در مسابقه دارت خانم ها، خانم سارا قاسم زاده مقام اول را کسب نمود.

در مسابقه فوتبال دستی آقای امید جعفری مقام اول را به خود 

اختصاص داد.

در مسابقه دارت آقای سیدمحمد حسینی حایز رتبه اول شد.

ایام  گرامیداشت  مناسبت  به  ورزشی  مسابقات  یافتن  پایان  با 

برگزیدگان  از  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  فجر  دهه 

مسابقات تقدیر به عمل خواهد آمد.

مراسـم روز درختکاری با حضور دکرت خوش خلق سـیام، در پژوهشـگاه 
بیوتکنولوژی کشـاورزی برگزار شد

 بـه مناسـبت روز درختـکاری، طـی مراسـمی رییس 

و  اسـاتید  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

دانشـجویان و کارکنـان اداری بـه کاشـت درختـان 

همـت گـامرده و برسـعی وتاش در حفظ و توسـعه 

طـراوت و رسسـبزی طبیعـت تاکیـد می مناینـد.

 بـه گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی، 

بـا رسارس  همزمـان  و  اسـفندماه   15 مناسـبت  بـه 

رییـس  حضـور  بـا  درختـکاری  روز  مراسـم  کشـور 

از  جمعـی  و  خوش خلق سـیام  دکـرت  پژوهشـگاه، 

مجموعـه  ایـن  دانشـجویان  و  کارمنـدان  اسـاتید، 

برگـزار شـد.
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تحقیقاتی  مختلف  بخش های  مدیران  مشترک  نشست  در 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و یکی از بزرگترین واحدهای 

مشترک  همکاری  زمینه های  کشور  خصوصی  صنعت  و  کشت 

فیمابین به منظور استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های علمی 

و فناوری پژوهشگاه در رفع نیازهای این واحد بزرگ کشاورزی و 

صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

مدیران  و  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  و  رییس  شامل  هیاتی 

پژوهشگاه  تجاری سازی  و  تحقیقاتی  مختلف  بخش های 

بیوتکنولوژی کشاورزی با حضور در گروه کشت و صنعت آدینه 

در شهرستان زرندیه از کارخانه در شرف تاسیس سم و کود آرمان 

سبز آدینه، کارخانه تولید و فرآوری بذر، واحدهای صنایع غذایی 

و مزارع تحقیقاتی و زراعی گروه بازدید و از نزدیک با فعالیت ها 

و زمینه های همکاری پژوهشی و فناوری فیمابین آشنا شدند. در 

ادامه این بازدید که در پی حضور و بازدید چندی پیش مدیران 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  تولیدی  بزرگ  واحد  این 

انجام شد در نشستی که با حضور هیات عالی پژوهشگاه و رییس 

با  برگزار شد طرفین  آدینه  و صنعت  مدیران مجموعه کشت  و 

تاکید بر عاقمندی به همکاری های مشترک، محورهای مختلف 

این همکاری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. در پایان این 

جلسه مقرر شد با پیگیری مذاکرات و بررسی زمینه های تخصصی 

طرح ها و محورهای مشخص همکاری ها مشخص شود.

مهندس شریفی، رییس گروه کشت و صنعت آدینه در این نشست با 

تشکر از حضور رییس و مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

علمی  حمایت  در  پژوهشگاه  آمادگی  اعام  و  مجموعه  این  در 

نیازهای صنعت  تامین  به  از بخش خصوصی و کمک  تحقیقاتی 

از توانمندی ها و دستاوردهای قابل توجه پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در حوزه های مختلف تحقیقاتی تمجید کرد.

وی گفت: متاسفانه به نظر می رسد در کشور ما هر بخشی که 

هم  کشاورزی  بخش  و  دارد  بیشتری  حق  دارد  بلندتری  صدای 

در این زمینه بسیار محروم است و کمترین سهم را از اقتصاد و 

اشتغال و ... دارد. حتی در شرایط دشوار کنونی که فشار 

تحریم ها به اوج رسیده و اهمیت کشاورزی و تامین 

و  شده   مشخص  پیش  از  بیش  غذایی  امنیت 

تحرکی هم در این زمینه ایجاد شده، دغدغه 

کشاورزی  محصوالت  واردات  اصلی 

پایه  ملزومات  تامین  و  است 

کشور  در  کشاورزی  تولیدات 

در  کود  و  سم  قبیل  از 

تخصیص  دوم  اولویت 

ارز هستند.

محصوالت  تولیدکننده  این 

و نهاده های کشاورزی در ادامه 

با اشاره به تولید انبوه بذر در مناطق 

اظهار  شرکت  این  توسط  کشور  مختلف 

داشت: تجربه سال ها تولید به ما ثابت کرده که 

در هر مقوله ای واردات بسیار به صرفه تر از تولید 

است و هزینه تولید چند برابر واردات است 

داده ایم  ترجیح  همیشه  حال  این  با 

که در تولید سرمایه گذاری کنیم 

زودی  به  راستا  این  در  و 

کود  کارخانه  بزرگترین 

و سم منطقه را با 

استاندارد کمپانی 

در  آلمان  بایر 

شهرستان زرندیه استان 

مرکزی افتتاح می کنیم.

که  این  بر  تاکید  با  وی   

بهره گیری  برای  زیادی  زمینه های 

توانمندی های  از  آدینه  صنعت  و  کشت 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی وجود دارد 

و  ظرفیت ها  از  می تواند  متقابا  نیز  پژوهشگاه  و 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  دستاوردهای  و  توامنندی ها  معرفی 
کشاورزی در بازدید از مجتمع بزرگ کشت و صنعت خصوصی
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ارتباطات و امکانات گسترده این مجموعه در زمینه کشت آزمایشی، 

این  از همکاری مشترک  استفاده کند   ... پایلوت، ترویج و  تولید 

دو مجموعه در حوزه های مختلف استقبال کرد و گفت: در حال 

حاضر جلبک مورد نیاز خود را از کانادا وارد می کنیم که با توجه 

به ظرفیت های خوب پژوهشگاه امیدواریم زمینه تامین جلبک از 

منابع داخلی فراهم شود. همچنین با توجه به تولید حجم قابل 

از  مجموعه  در  گلخانه  هکتار   10 احداث  برنامه  و  بذر  توجهی 

همکاری پژوهشگاه در این زمینه ها استقبال می کنیم. 

شریفی تصریح کرد: با توجه به دستاوردهای قابل توجه پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی  نانو،  مثل  حوزه هایی  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

میکروبی و محصوالت جایگزین امیدواریم از ظرفیت های باالی 

پژوهشگاه در این بخش ها نیز بهره مند شویم. 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  خوش خلق سیما،  دکتر 

از  تشکر  با  سخنانی  در  هم  کشاورزی 

مهمان نوازی گرم این مجموعه و تقدیر 

دستاوردهای  و  فعالیت ها  از 

صنعت  و  کشت  امیدبخش 

حوزه های  در  آدینه 

تولید  مختلف 

داشت:  اظهار 

مطمئنا 

این 

ظرفیت 

نیروی  در 

و  متخصص 

ایرانی  پژوهشگران 

یک  اگر  که  دارد  وجود 

که  مبلغی  از  درصد  هزارم 

نیروهای  روی  می شود  واردات  صرف 

سرمایه  گذاری شود تحقیقات در این حوزه جانی داخلی 

با  وی  دهیم.  نشان  را  خود  توان  می توانیم  و  می گیرد  دوباره 

تامین  بیوتکنولوژی کشاورزی تحقیق و  این که پژوهشگاه  بیان 

با  مرتبط  زمینه های  در  حوزه  این  صنعتگران  و  کشاورزان  نیاز 

پژوهشگاه  کرد:  تصریح  را وظیفه خود می داند  ماموریت هایش 

می تواند در زمینه هایی مثل اصاح بذور خصوصا بذر کلزا، تولید 

بذر هیبرید سبزی و صیفی جات، تولید کودهای آهسته رهش و 

نانوریزمغذی ها و سموم زیستی، رفع پساب و آالینده های زیست 

پروبیوتیک های  و  آنزیم ها  داخلی  تولید  کارخانه ها،  محیطی 

مجموعه  با  علوفه ای  مصرف  کم  گیاهان  جایگزینی  و  وارداتی 

کشت و صنعت همکاری کند.

دکتر عنایتی شریعت پناهی، رییس بخش کشت بافت پژوهشگاه 

و  فنی  دانش  تبیین  به  سخنانی  در  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

و  پرداخت  زمینه  این  در  پژوهشگاه  انتقال  قابل  توانمندی های 

گفت: دانش تولید الین های دبل هاپلوئید )منبع والدینی تولید 

بذر( از بذور هیبرید تجاری برای گیاهان زراعی مثل کلزا و گندم 

در پژوهشگاه وجود دارد که آمادگی داریم در زمینه اصاح بذر با 

شما همکاری کنیم. در زمینه سبزی و صیفی جات هم که حدود 

98 درصد بذرهای مورد نیاز برای کشت آنها از خارج وارد می شود 

با استفاده از روش هیبریدی و اصاح معکوس، زمان رسیدن به 

الین های پایه را از پنج، شش نسل به یک سال کاهش داده ایم. با 

توجه به پتانسیل باالی کشت و صنعت آدینه می توانید در زمینه 

ظرفیت  و  بوده  سودآوری  بسیار  زمینه  که  هم  بذور  این  تولید 

خوبی برای صادرات به کشورهای آسیای میانه دارد پیشگام باشید.

 دکتر مامنی، رییس بخش نانوتکنولوژی پژوهشگاه هم با اشاره 

فرموالسیون  زمینه  در  بخش  این  توانمندی های  و  تجارب  به 

آهسته  کودهای  مختلف،  نانوسموم  و  نانوکودها  فرمون ها، 

محیطی  زیست  حذف  به  کمک  و  بذور   پوشش دهی  رهش، 

حال های شیمیایی کارخانه تولید سم و کود از قبیل زایلن تاکید 

زمینه  در  دارد  آمادگی  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  کرد: 

فناوری های مختلف نانو و میکرو در حوزه کشاورزی با مجموعه 

کشت و صنعت همکاری کند.

سوابق  که  نیز  پژوهشگاه،  فیزیولوژی  بخش  رییس  ناخدا،  دکتر 

زیادی در زمینه گیاهان جایگزین خصوصا ارزن و سورگوم دارد با 

اشاره به ضرورت جایگزینی گونه های زراعی مقاوم به خشکی و 

کم آبی با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها اظهار داشت: 

توسعه  و  سورگوم  و  ارزن  تجاری  هیبریدهای  تولید  ما  هدف 

کشت آنهاست که عاوه بر استفاده به عنوان خوراک دام، ارزش 

در  دارد  آمادگی  پژوهشگاه  دارند.  انسان  برای  باالیی  تغذیه ای 

زمینه کشت گیاهان جایگزین با کشت و صنعت همکاری کند.

بخش های  همکاری  زمینه های  شد  مقرر  جلسه  این  ادامه  در 

مدیران  توسط  آدینه  صنعت  و  کشت  و  پژوهشگاه  مختلف 

بخش ها به نحو دقیق تر بررسی و طی نشست های آتی در قالب 

تفاهم نامه تدوین و اجرایی شود.
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پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

بیوتکنولوژی کشاورزی، حمید ظهرابی، 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 

زیستی سازمان حفاظت محیط 

همراه  هیات  و  زیست 

بهمن ماه97،   24 در 

پژوهشگاه  از 

بیوتکنولوژی 

کشاورزی بازدید 

و در نشستی با حضور 

رییس و معاونان پژوهشگاه 

مختلف  بخش های  مدیران  و 

تحقیقاتی با توامندی ها و ظرفیت های 

کمک  در  پژوهشگاه  مختلف  بخش های 

به حفاظت از محیط زیست کشور 

آشنا شده و در ادامه با حضور 

مختلف  بخش های  در 

گفت و گو  و  تحقیقاتی 

و  علمی  هیات  اعضای  با 

محققان هر بخش از پروژه های 

در حال اجرا و دستاوردهای آنها مطلع 

شدند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان 

حفاظت محیط زیست در بازدید از پژوهشگاه 

و  دستاوردها  از  تقدیر  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

توانمندی های  از  بهره گیری  بر  پژوهشگاه  فعالیت های 

از  پژوهشگاه در زمینه های مختلف حفاظت محیط زیست 

جمله حفظ گونه های در معرض انقراض کشور تاکید کرد.

- پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در خدمت محیط زیست و 

توسعه پایدار

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  خوش خلق سیما،  دکتر 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  که  این  بیان  با  نشست  این  ابتدای  در 

در  خود  باالی  توانمندی های  و  تجارب  به  توجه  با  کشاورزی 

از  بسیاری  رفع  به  می تواند  فناوری  زیست  مختلف  زمینه های 

مشکات زیست محیطی کشور کمک کند تاکید کرد که فعالیت ها 

و پروژه های پژوهشگاه تماما در راستای حفاظت از محیط زیست 

و توسعه پایدار است و اساسا یکی از محورهای عمده ماموریت 

پژوهشگاه کاهش آلودگی های زیست محیطی است.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون  حسینی سالکده،  دکتر 

و  شکل گیری  تاریخچه  به  اشاره  با  سخنانی  در  هم  کشاورزی 

کشاورزی  فناوری  زیست  تحقیقات  پیشروی  مرکز  این  توسعه 

کشور گفت: پژوهشگاه در سال 78 با ارتقای بخشی از موسسه 

بیوتکنولوژی  تحقیقات  موسسه  قالب  در  بذر  اصاح  تحقیقات 

دو  از  کمتر  طی  فعالیت ها  توسعه  با  و  شد  تشکیل  کشاورزی 

دهه در حال حاضر عاوه بر پژوهشکده مرکزی مستقر در کرج   

پژوهشکده هایی  است،  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  شامل  که 

جانوری،  بیوتکنولوژی  غذایی،  صنایع  حوزه های  در  تخصصی 

متابولیت های ثانویه و گیاهان دارویی در تبریز، رشت و اصفهان 

و  واحدی تحقیقاتی در حوزه منابع طبیعی در مشهد دارد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های پژوهشگاه در راستای اولویت های 

تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی بر رفع چالش های عمده بخش کشاورزی متمرکز 

امنیت  تامین  پژوهشگاه،  ماموریت  راستا،  این  در  است.  شده 

بر چالش هایی  غلبه  با  کشاورزی کشور  پایدار  توسعه  و  غذایی 

چون تنش های محیطی، هزینه های تولید، آلودگی محیط زیست 

و ارتقای کمیت و کیفیت محصوالت است. 

حسینی سالکده تصریح کرد: رویکرد اصلی تحقیقات پژوهشگاه، 

به  راستا  این  در  و  است  تجاری سازی  قابل  دستاوردهای  عرضه 

اثربخشی پژوهش ها توجه ویژه داریم. 

تولید  و  ژنتیک  مهندسی  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

محصوالت تراریخته به عنوان یکی از موثرترین  فناوری های بخش 

در بازدید معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از پژوهشگاه تاکید شد

در  گونه های  حفظ  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همکاری 
معرض انقراض کشور
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از  تنها  تراریخته  محصوالت  جهانی  بازار  ارزش  گفت:  کشاورزی 

لحاظ سود حاصله برای شرکت ها بالغ بر 30 میلیارد دالر در سال 

است و سودی که از محل کشت این محصوالت عائد کشاورزان 

می شود به مراتب بیشتر است چرا که این فناوری امکان می دهد 

که محصوالت زراعی با هزینه کمتر و عملکرد ببیشتر تولید شوند. 

وی با اشاره به گسترش فزاینده سطح زیرکشت محصوالت تراریخته 

در دنیا که به بیش از 180 میلیون هکتار رسیده است اظهار داشت 

جای تاسف است در حالی که این فناوری با چنین پذیرش و گسترش 

وسیعی در سراسر دنیا مواجه شده و هر روز پیشرفت های بیشتری 

در زمینه انتقال ژن و تولید محصوالت تراریخته صورت می گیرد 

هنوز عده ای در ایران علیه این قبیل محصوالت که هنوز امکان 

پا می کنند. مهندسی  نیافته اند جنجال به  تولید در کشور را هم 

ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته از بحث انتقال یک ژن و ایجاد 

محصولی با یک صفت برتر به تدریج به انتقال چند ژن توسعه 

یافته است. مثا تحقیقاتی برای تولید گیاهانی با 40 درصد عملکرد 

بیشتر  به روش انتقال چند ژن در حال انجام است که با به نتیجه 

رسیدن آن و مثا کشت برنجی با 40 درصد عملکرد بیشتر در آن 

کشور معلوم نیست برنج کاران ما به چه سرنوشتی دچار خواهند 

شد. در شرایطی که در مدت دو دهه سطح زیر کشت محصوالت 

تراریخته از مرز 180 میلیون هکتار گذشته چه طور می توان جلوی 

استفاده از این فناوری را در کشور گرفت؟

گزینه ای جز  آینده  افق  در  که  این  بر  تاکید  با  حسینی سالکده 

استفاده از فناوری در مقابل ما نخواهد بود اظهار داشت: از 10 

کنند  تولید  گندمی  تاش اند  در  آمریکایی  دانشمندان  قبل  سال 

از ازت هوا به جای کود استفاده می کند و می تواند تحولی  که 

بزرگ در کشت این محصول، مصرف کود و ... ایجاد کند و اگر 

نتوانیم به چنین فناوری هایی دست پیدا کنیم شانسی برای رقابت 

نخواهیم داشت و کشاورزی ما دچار ورشکستگی خواهد شد.

آسیب پذیری شدید کشاورزی ایران به دلیل عقب ماندگی در کاربرد 

فناوری وی با هشدار نسبت به این که کشاورزی ایران به شدت 

از عقب ماندگی در فناوری در معرض تهدید است اظهار داشت: 

با توسعه فناوری هایی نظیر مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی 

روز به روز از هزینه های تولید محصوالت کشاورزی در دنیا کاسته 

می شود در حالی که در ایران حتی هزینه آب مصرفی هم روز به 

روز بیشتر می شود.  متاسفانه  در کشور ما هنوز به فناوری به 

عنوان یک  پدیده لوکس نگاه می شود در حالی که چاره ای نداریم 

که همسو با تمام دنیا از این فناوری ها در مقابله با چالش های 

روز افزون بخش کشاورزی نهایت استفاده را ببریم. در حالی که 

در ایران سر محصوالتی که نداریم یا به شدت کم داریم دعواست، 

روز به روز بر شتاب پیشرفت فناوری هایی از قبیل مهندسی ژنتیک 
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و تولید محصوالت تراریخته در دنیا افزوده می شود. تصور کنید 

اگر برنج تراریخته که نزدیک به دو دهه از دستیابی به فناوری آن 

در کشور میگذارد از همان زمان امکان تجاری سازی را یافته بود  

چه اثرگذاری باالیی در عرصه برنج ایران داشت و  متاسفانه مشابه 

همین بحث را در پنبه تراریخته هم داریم.

- بیوراکتورها جایگزین مزارع می شوند

حسینی سالکده در ادامه با اشاره به این که یکی 

طبیعی  منابع  و  زیست  محیط  معضات  از 

کشت  برای  عرصه ها  به  هجوم  کشور 

داشت:  اظهار  است  دارویی  گیاهان 

پژوهشگاه برای حل این معضل 

تمرکز خود را در تولید مواد 

دارویی  گیاهان  موثره 

به  مزرعه  از 

آزمایشگاه و 

بیوراکتورها 

که  داده  سوق 

از  حفاظت  ضمن 

منابع طبیعی مصرف آب را 

هم کاهش می دهد. اگر به 

اجرایی شدن این قبیل 

سوبسید   طرح ها 

شود  داده 

کمک 

به  زیادی 

و  اشتغالزایی 

حفظ محیط زیست  

خواهد بود و روستاییان 

خانه  در  بود  خواهند  قادر 

خود از این بیوراکتورها برای تهیه 

مواد موثره استفاده کنند.

- پیشنهاد پژوهشگاه برای کمک به حفظ 

گونه های در معرض انقراض

 دکتر غفاری، رییس بخش سیستم بیولوژی پژوهشگاه 

هم در توضیح فعالیت ها و پروژه های در حال انجام و خاتمه 

یافته بخش  اظهار داشت: با استفاده از دانش سیستم بیولوژی 

با همکاری شیات  را  کپور  و  آزاد  مولد  ماهیان  شناسایی  بحث 

دنبال می کنیم و در طرحی با همکاری موسسه تحقیقات باغبانی، 

بررسی ساختار ژنتیکی انار را در دستور کار داریم.

در  گونه های  توالی  تعیین  امکان  بخش  قابلیت های  به  توجه  با 

معرض انقراض را هم داریم که در این راستا چهار قبل طرحی را 

در مورد پلنگ ارائه دادیم. البته مشابه این طرح را با ثبت خط 

شناسه ژنتیکی در ماهیان انجام داده ایم.

گیاه  ژنوتیپ های  بررسی  و  تک ژن ها  بارکدینگ  افزود:  وی 

سالیکورنیا با فناوری های امیکس جدید، توالی یابی ژنوم و آنالیز 

بیوانفورماتیکی و ایجاد بانک اطاعات ژنتیکی اسب های بومی از 

دیگر طرح ها و برنامه های بخش سیستم بیولوژی است که نشان 

امروز بیشتر به درد محیط زیست  این زمینه تخصصی  می دهد 

می خورد تا کشاورزی. 

 - راه اندازی کلکسیون ذخایر ژنتیک انار

غفاری در ادامه با اشاره به ایجاد کلکسیون ذخایر ژنتیک انار در 

پژوهشگاه گفت: بانک اطاعات ژنتیک انار که ایجاد شده حاوی 

اطاعات کاملی پیرامون صفات مورفولوژیک، پتانسیل متابولیک 

و پتانسیل ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های ژرم پاسم انار ایران است 

که فرایند تکثیر و تولید ارقام و ژنوتیپ های متناسب با اهداف 

تجاری مختلف را تسریع می کند. 

وی خاطرنشان کرد: روش استفاده شده در بخش سیستم بیولوژی 

کمک  که  دهد  نشان  باال  دقت  با  را  نمونه ها  قرابت  می تواند 

زیادی به مطالعات زیست محیطی در زمینه تغییرات ایجاد شده 

درتنوع زیستی خواهد بود. 

- شناسایی ژنوم زعفران بومی

غفاری در ادامه به تحقیقات بخش در زمینه توالی یابی و بررسی 

بسیار  معمول  مارکرهای  با  که  کرد  اشاره  زعفران  ژنتیکی  تنوع 

افزایش عملکرد  امکان  نهایت نشان داده که  دشوار است و در 

این محصول با روش های اصاح ژنتیکی وجود دارد و در این راستا 

شناسایی عملکرد خاص ژنها در زعفران در دست اقدام است.

- تایید کشف گونه ها و زیرگونه های جدید با بارکدینگ 

وی با اشاره به قابلیت های روش بارکدینگ در بررسی و مقایسه 

تکنیک  این  از  زراعی گفت:  ارقام مختلف  خویشاوندان وحشی 

می توان در تعیین و تایید گونه ها یا زیرگونه های جدید استفاده 

کرد که خصوصا در  زمینه خزندگان کشور که احتمال شناسایی 
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بسیار طرفدار  دارد  آنها وجود  در  زیرگونه های جدید  و  گونه ها 

محیط  حفاظت  سازمان  به  می توانیم  هم  مورد  این  در  و  دارد 

زیست کمک کنیم. 

هم با تقدیر از دستاوردها و فعالیت های پژوهشگاه در این حوزه 

پژوهشگاه  توانمندی های  از  استفاده  برای  را  سازمان  عاقمندی 

خصوصا در زمینه گونه های در حال انقراض اعام کرد.

- حفظ و تکثیر گیاهان در خطر انقراض با کشت بافت

سلول  و  بافت  کشت  بخش  رییس  پناهی،  شریعت  مهران  دکتر 

زمینه های  خصوص  در  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

همکاری مشترک بخش و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 

گیاهان برخاف جانوران که سلول های بنیادی دارند قابلیت تکثیر 

و تمایز سلول ها و تولید گیاه کامل در تمام اندام ها وجود دارد و 

می توان با در اختیار داشتن قطعه ای از برگ، جوانه، ساقه و ... از 

تکثیر در  این روش  تولید کرد.  را  گیاه کامل  بافت،  طریق کشت 

گیاهانی مثل خرما که روش های معمول تکثیر در آنها سخت و بسیار 

انقراض گونه های  از  زیادی دارد و می تواند  زمانبر است اهمیت 

گیاهی که اتفاقا بیش از گونه های جانوری است جلوگیری کند. 

- ایجاد باغ های مادری سالم، عالج عملکرد پایین محصوالت باغی

برنامه  بافت  کشت  بخش  فعالیت های  دیگر  از  افزود:  وی 

سالم سازی و تکثیر انبوه ارقام و پایه های عاری از ویروس درختان 

باغی است که با توجه به  آلودگی ویروسی باالی نهالستان های 

کشور  باغی  محصوالت  عملکرد  افزایش  قابل  افزایش  به  کشور 

منجر می شود. 

شریعت پناهی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از زمینه های فعالیت 

بخش کشت بافت که اهمیت اقتصادی فوق العاده ای دارد تولید 

بذور هیبرید سبزیجات از طریق مهندسی معکوس است. با روش 

الین های  به  سرعت  به  می توان  معکوس  اصاح  و  هاپلوئیدی 

اینبرد والدینی دست یافت که به روش متعارف حدود 40 تا 50 

سال زمان می برد بدین ترتیب می توان با تولید بذور هیبرید سبزی 

و صیفی در کشور از واردات آنها بی نیاز شد.

- شناسـایی فلـور میکروبـی جنگل هـای بلـوط در راسـتای احیای 

بلوطسـتان ها

دکتر مریم هاشمی، رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه 

هم در سخنانی با اشاره به اهمیت میکروارگانیسم ها در طبیعت 

و تبعات بر هم خوردن تعادل میکروارگانیسم ها بر محیط زیست 

گفت: در این بخش روی سموم و کودهای بیولوژیک کار می کنیم 

که کاربرد سموم و کودهای شیمیایی را که آالینده آب و خاک 

و محیط زیست محدود کنیم. یکی دیگر از پروژه های بخش که 

طرح  جنگل هاست  و حفظ  زیست  محیط  در خدمت  مستقیما 

ایجاد  در  که  است  بلوط   جنگل های  میکروبی  فلور  جداسازی 

نهالستان های سالم بلوط کاربرد دارد.

وی تبدیل پسماندها به محصوالت باارزش به کمک میکروارگانیسم 

با سازمان حفاظت محیط  از دیگر زمینه های همکاری بخش  را 

زمان  میکروبی  پروسه های  با  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  زیست 
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الزم برای تجزیه پسماندها به شدت کاهش می یابد و چون فلور 

ترکیب  با  کمپوستی  به  می توانیم  می کنیم   کنترل  را  میکروبی 

مطلوب برسیم. طرح تولید بیوگاز و پروژه های مرتبط با جلبک 

در  عمدتا  که  است  پژوهشگاه  فعالیت  زمینه های  دیگر  از 

بیوتکنولوژی  بخش  و  می  شود  انجام  تبریز  پژوهشکده 

میکروبی هم در برخی پروژه  ها همکاری دارد. 

هاشـمی خاطرنشـان کـرد: محققان پژوهشـکده 

از  کـه  تبریـز سیسـتمی طراحـی کرده انـد 

دی اکسـید کربـن حاصـل از نیروگاه ها 

و  جلبـک  بیومـس  تولیـد  بـرای 

تصفیـه  و  آن  فرآورده هـای 

آب اسـتفاده مـی کنـد.

شناسایی  ضرورت   -

احیای  در  بومی  میکروارگانیسم های 

فلور میکروبی 

میکروبی  فلور  کنترل  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

بشر دچار  زندگی  تغییر سبک  به  توجه  با  که 

داشت:  اظهار  شده  اساسی  دگرگونی های 

دنیا متوجه شده که برای احیای فلور 

میکروبی در هر منطقه باید از 

همان  میکروارگانیسم های 

کرد.  استفاده  منطقه 

شناسایی  لذا 

ثبت  و 

میکروارگانیسم های 

باالیی  اهمیت  از  کشور 

هاشمی  است.  برخوردار 

غنی  میکروبی  بانک  به  اشاره  با 

جهانی  فدراسیون  عضو  که  پژوهشگاه 

اظهار  هست  هم  میکروبی  کلکسیون های 

داشت: بسیار امیدواریم با توجه به تنوع محیطی 

در ایران کلکسیونی هر چه غنی از میکروارگانیسم ها داشته باشیم. 

- فناوری تمیز در خدمت محیط زیست 

دکتــر مامنــی، رییــس بخــش نانوفنــاوری پژوهشــگاه اظهــار 

داشــت: فنــاوری نانــو کــه از آن بــه عنــوان یــک فنــاوری تمیــز 

)کلیــن تکنولــوژی( هــم یــاد مــی شــود می توانــد در رفع بســیاری 

از مشــکات بخــش کشــاورزی و همچنیــن کاهــش آلودگی هــای 

اثربخشــی و  نانــو،  باشــد. فنــاوری  زیســت محیطــی موثــر 

پایــداری ســموم و کودهــا را کــه در شــرایط عــادی نســبتا پاییــن 

هســتند افزایــش می دهــد و در نتیجــه مصــرف ســموم و کودهــا 

ــه کاهــش آســیب های زیســت محیطــی  ــه ب ــد ک کاهــش می یاب

ناشــی از مصــرف ایــن مــواد نیــز کمــک می کنــد. پوشــش دهــی 

ســموم طبیعــی بــا فنــاوری نانــو هــم بــا افزایــش پایــداری ســموم 

طبیعــی در برابــر نــور خورشــید باعــث اقبــال بیشــتر کشــاورزان 

بــه اســتفاده از ایــن قبیــل ســموم کــم خطرتــر نســبت بــه ســموم 

ــود. ــیمیایی می ش ش

وی افزود: تولید نانومواد از ضایعات کشاورزی مثل کاه و کلش 

مبادرت  آنها  از  شدن  خاص  برای  کشاورزان  معموال  که  برنج 

زیست  آالینده های  کاهش  در  هم  می کنند  آن ها  سوزاندن  به 

ما  برنامه های  از  دیگر  یکی  است.  موثر  آلودگی هوا  و  محیطی 

پتانسیل  از  استفاده  می کند  زیست  محیط  به  شایانی  کمک  که 

نانوجاذب های قابل بازیافت برای تصفیه آب است.

- سازگاری کشاورزی با شرایط نامساعد محیطی با فناوری زیستی

با بیان این که  دکتر ناخدا، رییس بخش فیزیولوژی ملکولی هم 

هدف این بخش شناسایی مکانیسم های سازگاری گیاهان با شرایط 

مختلف محیطی است اظهار داشت: امروزه به دلیل تغییر اقلیم 

با چالش های متعددی در عرصه کشاورزی مواجهیم به طوری که 

عاوه بر مشکل خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی، رتبه اول 

فرسایش خاک در دنیا را نیز داریم. نامساعد شدن روزافزون شرایط 

صرفه  به  مقرون  دلیل  به  ما  کشاورزان  که  شده  باعث  محیطی 

نبودن کشاورزی از روستاها مهاجرت کنند. در بخش فیزیولوژی 

از  ارقامی  موجود  معضات  به  چندجانبه  نگاهی  با  تاشیم  در 

گیاهان زراعی را که سازگاری بیشتری با شرایط نامساعد محیطی 

دارند شناسایی و به کشاورزان معرفی کنیم و همچنین با بررسی 

ژنوم آنها و شناسایی ژن های موثر در صفات برتر از آنها در تولید 

گونه های زراعی با بهره وری اقتصادی باالتر استفاده کنیم.

- نجات گرسنگان با بازگشت فراموش شدگان انقالب سبز

فیزیولوژی  بخش  فعالیت  زمینه های  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 

ملکولی، احیای کشت گیاهان سودمندی از قبیل سورگوم و ارزن 

ولی  اند  شده  فراموش  کشاورزی،  سبز  انقاب  پی  در  که  است 

مجبوریم در شرایط بحرانی کنونی به این منابع سنتی برگردیم. در 

این راستا کمپینی را برای معرفی این قبیل گیاهان به کشاورزان و 
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صنایع غذایی آغاز کرده ایم و در تاشیم ارقامی از این قبیل گیاهان 

را  که در کشور نداریم با کمک سازمان های بین الملی وارد کنیم. 

ارزن  مثل  گیاهانی  از  تولیدی  کرد: محصوالت  ناخدا خاطرنشان 

مرواریدی و دم روباهی و سورگوم و ... که به دلیل ارزش غذایی 

باال به اسمارت فود معروفند خصوصا در بیماران خاص تا افراد 

دیابتی و مادران باردار و شیرده بسیار مفیدند.

وی افزود: پژوهشگاه همچنین در برنامه ای که با همکاری فائو 

برای احیای کشاورزی منطقه جازموریان و بهره برداری پایدار از 

تاشیم  در  و  دارد  مشارکت  اجراست  حال  در  آن  ژنتیک  منابع 

باالتری  درآمدزایی  منطقه  در  کشت  صورت  در  که  را  گیاهانی 

خواهند داشت  شناسایی و به کشاورزان معرفی کنیم.

گیاهـان  شناسـایی  دنبـال  پیـش  سـال  چنـد  از  افـزود:  ناخـدا 

جایگزیـن متحمـل بـه خشـکی  مثـل درخچه هـای علوفـه ای برای 

سـازگاری کشـاورزی کشـور بـا شـرایط بـد اقلیمی هسـتیم. بحث 

کاهـش کربـن در دنیـا کامـا جدی اسـت بـه طوری کـه در برخی 

کشـورهای اروپایی شـرکت های خصوصی هسـتند که با تجهیزات 

خـود دی اکسـید کربـن هـوا را می گیرنـد و در کپسـول هایی بـه 

گلخانـه داران می فروشـند کـه بـرای افزایـش رشـد گیاهـان بسـیار 

موثـر اسـت. بحـث دیگر اسـتفاده از گیاهان شورپسـند اسـت که 

بـا کشـت گیـاه سـالیکورنیا شـروع کرده ایم. 

- پاکسازی زمین های آلوده با کشت جایگزین

وی خاطرنشان کرد: پروژه کان دیگری که داریم استفاده از گیاهان 

در  پاکسازی زمین های آلوده است. با کشت برخی گیاهان علوفه ای 

و گل های زینتی در زمین های آلوده به فاضاب و شیرابه ها مثل 

اراضی جنوب تهران می توان آنها را جایگزین مزارع سبزیجات کرد با 

این تفاوت که این گیاهان جایگزین آلودگی را در ریشه خود تجمع 

می دهند که مشکلی  برای مصرف کننده ایجاد نمی کند. 

دکتر مطهره محسن پور، عضو هیات علمی بخش مهندسی ژنتیک 

و ایمنی زیستی پژوهشگاه نیز که در غیاب دکتر قره یاضی، رییس 

بخش در نشست حاضر بود با اشاره به نقش مهندسی ژنتیک در 

در طبیعت وجود  گیاهانی  برتر گفت:  با صفات  گیاهانی  تولید 

دارند که ویژگی های برتری نسبت به ارقام زراعی دارند یا در برابر 

آفات و شرایط نامساعد محیطی مقاومند. ما در مهندسی ژنتیک 

ژن های مرتبط با این صفات را در گیاهان وحشی شناسایی و به 

گیاهان زراعی مثل برنج منتقل می کنیم تا صفاتی مثل تحمل به 

خشکی در آنها ایجاد شود.

- کاهــش چشــمگیر مصــرف علف کش    هــا و آفت کش هــا بــا 

کشــت تراریخته هــا

وی با اشاره به کشت محصوالت تراریخته مقاوم به آفت یا علف 

کش یا دارای صفات برتر دیگر در نزدیک به 190 میلیون هکتار 

محصوالت  این  کشت  تجربه  گفت:  دنیا  کشاورزی  اراضی  از 

نشاندهنده کاهش قابل توجه مصرف ماده موثره آفت کش ها و 

و محیط  به حفظ سامت  بزرگی  که خدمت  است  علف کش ها 

زیست است.
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بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

کشــاورزی، دکتــر حمیدرضــا طهــوری رییــس گــروه 

ــعه  ــتاد توس ــاوری، س ــاخت و فن ــش و زیرس پژوه

در  فناوری،29بهمن مــاه97،  زیســت 

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  از  بازدیــد 

بــا  نشســتی  در  کشــاورزی 

معاونــان  و  رییــس  حضــور 

مدیــران  و  پژوهشــگاه 

مختلــف  بخش هــای 

بــا  تحقیقاتــی 

نمندی ها  توا

ظرفیت هــای  و 

در  پژوهشــگاه 

توســعه  و  تحقیــق  زمینــه 

آشــنا  تجاری ســازی  و 

بــا حضــور  ادامــه  در  و  شــده 

تحقیقاتــی  مختلــف  بخش هــای  در 

هیــات  اعضــای  بــا  گفت و گــو  و 

بخــش  هــر  محققــان  و  علمــی 

حــال  در  پروژه هــای  از 

دســتاوردهای  و  اجــرا 

شــدند.  مطلــع  آنهــا 

ــش و  ــروه پژوه ــس گ ریی

زیرســاخت و فنــاوری، ســتاد 

توســعه زیســت فنــاوری در بازدیــد 

ــاورزی  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول از پژوهش

فعالیت هــای  و  دســتاوردها  از  تقدیــر  بــا 

پژوهشــگاه بــر آمادگــی گــروه بــرای برقــراری 

ــن پژوهشــگاه و شــرکت های  ــن ای ــر بی ــاط نزدیکت ارتب

کــرد. تاکیــد  بنیــان   دانــش 

بیوتکنولــوژی  پژوهشــگاه  رییــس  خوش خلق ســیما،  دکتــر 

کشــاورزی در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه تاریخچــه 

کــه  مفتخریــم  گفــت:  پژوهشــگاه  توســعه  و  شــکل گیری 

 20 پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا قدمتــی کمتــر از 

ســال زاده انقــاب اســامی و ثمــره تــاش فرزنــدان انقــاب 

بخــش  توســعه  بــا  پژوهشــگاه  ایــن  اولیــه  پایــه  اســت. 

فیزیولــوژی موسســه اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر و تشــکیل 

و  گرفتــه  شــکل  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی  تحقیقــات  موسســه 

ــه  ــه ب ــکل گیری موسس ــد از ش ــال بع ــار س ــه، چه ــه س ــه فاصل ب

ــامل  ــه ش ــرج ک ــتقر در ک ــزی مس ــتاد مرک ــر س ــاوه ب ــج ع تدری

تخصصــی  مدیریتهــای  اســت،  تحقیقاتــی  مختلــف  بخش هــای 

جانــوری،  بیوتکنولــوژی  غذایــی،  صنایــع  حوزه هــای  در 

تبریــز،  در  هــم  دارویــی  گیاهــان  و  ثانویــه  متابولیت هــای 

ارتقــای موسســه  بــا  کــه  اصفهــان شــکل گرفته انــد  و  رشــت 

ــاورزی،  ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــا پژوهش ــکده و نهایت ــه پژوهش ب

ــد.  ــدا کرده ان ــا پی ــکده ارتق ــه پژوهش ــه ای ب ــای منطق مدیریت ه

در کنــار ایــن پژوهشــکده ها مدیریــت تحقیقاتــی دیگــری در 

ــع طبیعــی فعالیــت دارد. ــر شــده کــه در حــوزه مناب مشــهد دای

رفــع  بــر  پژوهشــگاه  فعالیت هــای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ــت. در  ــده اس ــز ش ــاورزی متمرک ــش کش ــده بخ ــای عم چالش ه

ایــن راســتا، ماموریــت پژوهشــگاه، تامیــن امنیــت غذایــی و 

بــر چالش هایــی  بــا غلبــه  پایــدار کشــاورزی کشــور  توســعه 

ــط  ــی محی ــد، آلودگ ــای تولی ــی، هزینه ه ــای محیط ــون تنش ه چ

زیســت و ارتقــای کمیــت و کیفیــت محصــوالت اســت.

ایــن  پژوهشــگاه  هدفگــذاری  کــرد:  تصریــح  خوش خلق ســیما 

قابــل  محصــول   40 بــه  حداقــل   1400 ســال  تــا  کــه  اســت 

و  الیــن   46 دانش فنــی،  انتقــال  قــرارداد   15 تجاری ســازی، 

ثبــت   ،Q1 مقالــه   198 دانش فنــی،   47 امیدبخــش،  ژنوتیــپ 

ــی  ــتورالعمل ترویج ــه 10 دس ــی و ارائ ــد میکروب ــه جدی 20 گون

برســیم. 

 GDP در  اثربخشــی  پژوهشــگاه،  تحقیقــات  اصلــی  رویکــرد 

ــت و در  ــازی اس ــل تجاری س ــتاوردهای قاب ــه دس ــور و عرض کش

تولید آنزیم های صنعتی از باکرتی های استخراج شده از شکمبه شرت

تالش محققان برای تولید برنج مقاوم به خشکی با مهندسی ریشه
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ــم. ــژه داری ــه وی ــا توج ــی پژوهش ه ــه اثربخش ــتا ب ــن راس ای

ــورت  ــی ص ــق  بررس ــاس، طب ــن اس ــر ای ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش

طــرح  کــه  پژوهشــگاه  پروژه هــای  از  یکــی  تنهــا  گرفتــه، 

ارقــام  از ویــروس  عــاری  بــذری  تولیــد غــده  خودکفایــی در 

ــه بخــش  ــا عرضــه ب ــه روش کشــت بافــت اســت ب ســیب زمینی ب

صرفــه  دالر  میلیــون   29 بــر  بالــغ  تجاری ســازی  و  خصوصــی 

ــر  ــه تکثی ــا ک ــر م ــت.طرح دیگ ــته اس ــی داش ــی ارزی در پ جوی

ــا  ــرف تنه ــا ص ــت ب ــون اس ــگ مرت ــیب مالین ــای س ــوه پایه ه انب

ــارد  ــون 78 میلی ــون تومــان بودجــه اجــرا شــده کــه تاکن 88 میلی

تومــان اثربخشــی داشــته اســت.

افــزود: رویکــرد  بیوتکنولــوژی کشــاورزی  پژوهشــگاه  رییــس 

محــوری مــا در تصویــب طرح هــای تحقیقاتــی، امــکان جلــب 

تحقیقــات  از  یــک  هــر  و  اســت  بخــش خصوصــی  مشــارکت 

مــا حداقــل یــک مشــتری دارنــد. مشــارکت بخــش خصوصــی 

ــرار  ــار ق ــا در اختی ــا ی ــت هزینه ه ــورت پرداخ ــه ص ــد ب می توان

دادن زمیــن، تجهیــزات یــا نیــروی انســانی بــرای اجــرای پایلــوت 

باشــد. در مــورد برخــی طرح هــا هــم تــا مرحلــه رســیدن بــه 

می دهیــم  انجــام  پژوهشــگاه  در  را  کار  فنــی،  دانــش 

ــش  ــی بخ ــرکت های متقاض ــه ش ــی را ب ــش فن و دان

برخــی  مــورد  در  می کنیــم.  واگــذار  خصوصــی 

توســط  کامــل  ســرمایه گذاری  هــم  طرح هــا 

بــه  رســیدن  از  پــس  و  می شــود  انجــام  پژوهشــگاه 

دانــش فنــی بــا ایجــاد شــرکت دانش بنیــان، آن را بــه بــازار 

می کنیــم. عرضــه 

فزاینــده  گســترش  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  خوش خلق ســیما 

ــا کــه بــه بیــش از  ســطح زیرکشــت محصــوالت تراریختــه در دنی

180 میلیــون هکتــار رســیده اســت اظهــار داشــت: گــردش مالــی 

ــت  ــارد دالر اس ــر 17 میلی ــغ ب ــه بال ــذر تراریخت ــی ب ــازار جهان ب

کــه تنهــا نصیــب مــا از ایــن بــازار هنگفــت، واردات اســت! 

ــوالت  ــد محص ــی تولی ــش فن ــه دان ــال 1382 ب ــه س ــی ک در حال

تراریختــه نســل اول دســت یافتیــم و قــرار بــود ســال 1384 

ــم. ــت کنی ــه را برداش ــج تراریخت ــول برن ــن محص اولی

وی بــا بیــان ایــن کــه بــه رغــم مخالفت هــا بــا کشــت محصــوالت 

محصــوالت  تولیــد  و  ژنتیــک  مهندســی  ایــران   در  تراریختــه 

ــت و از  ــرفت اس ــال پیش ــه روز در ح ــا روز ب ــه در دنی تراریخت

ــر  ــا یــک صفــت برت ــی ب بحــث انتقــال یــک ژن و ایجــاد محصول

ــه اســت. ــد ژن توســعه یافت ــال چن ــه انتق ــج ب ــه تدری ب

رییــس پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی خاطرنشــان کــرد: 

پژوهشــگاه عــاوه بــر برنــج تراریختــه روی پنبــه، ســیب زمینــی، 

ــه هــم کار کــرده اســت. ــد تراریخت ــزا، ســویا و چغندرقن کل

در  آب  فزاینده  کمبود  و  به خشکی  توجه  با  که  این  بیان  با  وی 

ایران برای تداوم کشاورزی چاره ای جز استفاده از فناوری های 

تحقیقاتی  طرح های  از  یکی  داشت:  اظهار  نداریم،  نو 

با  برنج  ریشه  مهندسی  راستا،  این  در  پژوهشگاه 

گیاه  این  وحشی  خویشاوندان  از  ژن  انتقال 

متحمل  برنج  جدید  رقم  ایجاد  به  که  است 

از  می شود.  منجر  آبی  کم  و  به خشکی 

دیگر  ه دستاوردهای  پژوهشگا

بخش  در  که 

سی  مهند

فت  با

صل  حا

تولید  شده 

هیبرید  بذور 

روش  با  خیار  و  فلفل 

معکوس  اصاح  و  هاپلوئیدی 

است.

یکی  کرد:  خاطرنشان  خوش خلق سیما 

شناسایی  پژوهشگاه  دستاوردهای  از  دیگر 

بارکدینگ  روش  به  ایران  زعفران  ژنتیکی  تنوع 

سنتز  افزایش  خصوصا  گیاه  این  اصاح  در  که  است 

رنگدانه ها موثر است.  شناسایی نقاط پراکنش و محل های 
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تشخیص  و  سالیکورنیا  شورپسند  گیاه  کشت  برای  مناسب 

از  بارکدینگ  روش  به  کشور  در  گیاه  این  مختلف  گونه های 

است. پژوهشگاه  طرح های  دیگر 

آب  با  و  شور  بسیار  خاک های  در  سالیکورنیا  گیاه  وی،  گفته  به 

نمک  تولید  منبع  عنوان  به  می تواند  و  است  کشت  قابل  شور 

شود. استفاده   ... و  علوفه  پتاسیم، 

آنزیم های  تولید  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

از  استفاده  با  دام  خوراک  و  شوینده  صنعت  در  استفاده  مورد 

آنزیم های  تولید  و  شتر  شکمبه  از  شده  استخراج  باکتری های 

تولید  )بتاگلوکوسربروزیداز(،  هویج  سلول  در  دارویی  نوترکیب 

و  گیاهی  بافت های  و  سلول ها  کشت  برای  ارزان  بیوراکتور 

به  مجول  خرمای  تکثیر  طرح  ثانویه،  متابولیت های  انواع  تولید 

ریزجلبک های  استوک  تامین  و  تولید  غیرجنسی،  جنین زایی  روش 

میگو،  پرورش  واحدهای  از جمله  پروری  آبزی  نیاز صنعت  مورد 

جوانه  بری  آنزیم  و  پروبیوتیک  فراسودمند  تخمیری  شیر  تولید 

سازی  تجاری  طرح های  دیگر  از  را  سرد  پاسمای  روش  به  گندم 

طرح  گفت:  و  کرد  عنوان  بخش خصوصی  به  واگذارشده  یا  شده 

سالم سازی پایه ها و ارقام باغی نیز طی تفاهم نامه ای چهارجانبه 

و  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  باغبانی،  موسسه  با 

اجراست. حال  در  بذر  و  نهال  گواهی  و  ثبت  موسسه 

کشاورزی  جهاد  وزارت  منسجم  برنامه  تدوین  خوش خلق سیما، 

رهش،  آهسته  نانوکود  تولید  کشاورزی،  نانوفناوری  حوزه  در 

نانویی  پوشش های  و  برنج  کلش  و  کاه  از  نانوسیلیکا  تولید 

بخش  دستاوردهای  از  نیز  را  مواد  ماندگاری  افزایش دهنده 

کرد. عنوان  پژوهشگاه  نانوفناوری 

دکتر طهوری، مدیر گروه تولید، تجاری سازی و بازار ستاد توسعه 

دستاوردها  از  تقدیر  با  نشست  این  پایان  در  فناوری  زیست 

با  و  انسانی  نیروی  حداقل  با  که  پژوهشگاه  فعالیت های  و 

بهره وری باال حاصل شده اظهار داشت: گروه در راستای برقراری 

پژوهشی  مراکز  سایر  و  پژوهشگاه  این  بین  نزدیکتر  ارتباط 

نقشه ای  است  درصدد  بنیان  دانش  با شرکت های  فناوری  زیست 

همچنین  ستاد  کرد.  تاکید  را  حوزه  این  در  فعال  شرکت های  از 

شرکت های  و  پژوهشگاه  بین  همکاری  و  تعامل  هرگونه  از 

وسیعی  برنامه های  که  همچنان  می کند.  حمایت  بنیان  دانش 

و  شرکت ها  در  آموختگان  دانش  اشتغال  از  مالی  حمایت  برای 

دارد. فناوری  زیست  حوزه  در  فعال  صنعتی  واحدهای 

با حضور در بخش های مختلف  پایان  طهوری و هیات همراه در 

با  گفت وگو  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  تحقیقاتی 

حال  در  پروژه های  از  بخش  هر  محققان  و  علمی  هیات  اعضای 

شدند. مطلع  آنها  دستاوردهای  و  اجرا 
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1397

بــه گــزارش روابط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، دکتر 

ــای  ــی و همکاری ه ــط علم ــر رواب ــرکل دفت ــب مدی ــی نس ــورج ول ت

بین المللــی ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، 22 دی 

مــاه 97 بــا حضور در پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی در نشســتی 

بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی و محققــان پژوهشــگاه بــه تشــریح 

ــای  ــه همکاری ه ــازمان در زمین ــی س ــای حمایت ــات و برنامه ه اقدام

ــازمان  ــه س ــه جانب ــت هم ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــت. ب ــی پرداخ بین الملل

ــال  ــان، انتق ــی محقق از گســترش ارتباطــات و همکاری هــای بین الملل

ــن  ــی ای ــت اساس ــور را اولوی ــه کش ــد ب ــای جدی ــش و فناوری ه دان

دفتــر عنــوان کــرد.

 دکتـر حسینی سـالکده، معـاون پژوهشـی پژوهشـگاه طـی سـخنانی 

در ایـن نشسـت اظهـار داشـت: در دوره مدیریـت اخیـر دفتـر روابط 

علمـی و همکاری هـای بین المللـی سـازمان، شـاهد تحولـی چشـمگیر 

بـرای  خوبـی  بسـیار  فرصـت  کـه  هسـتیم  حمایتـی  برنامه هـای  در 

محققـان خصوصـا همـکاران جـوان سـازمان فراهـم کـرده اسـت.

دکتـر ولـی نسـب هـم بـا بیـان ایـن کـه حضـور در سـفرهای علمـی و 

همکاری هـای تحقیقاتـی بین المللـی، دیـد محققـان کشـور را نسـبت 

بـه فضـای ارتباطـات علمـی متحـول مـی کنـد اظهـار داشـت: در حال 

و  بین المللـی  همکاری هـای  بـرای  خوبـی  بسـیار  زمینه هـای  حاضـر 

تبـادل دانـش و فنـاوری بیـن ایـران و کشـورهای خارجـی از جملـه بـا 

کشـورهای منطقـه وجـود دارد کـه باید از این فرصت ها اسـتفاده کرد.

 وی بـا بیـان این که یکی از اشـکال ارتباطات علمـی بین المللی حضور 

اظهـار  اسـت  کشـور  خـارج  علمـی  همایش هـای  و  کنفرانس هـا  در 

داشـت: تـا سـال گذشـته مبلـغ هفـت میلیـون تومـان برای حضـور در 

کنفرانس های کشـورهای دور و سـه و نیم میلیون تومان برای  حضور 

در کنفرانس هـای علمـی در کشـورهای نزدیـک پرداخـت می شـد کـه 

امسـال آن را بـه نـه و چهـار و نیـم میلیـون تومـان افزایـش داده ایم و 

بـه دنبـال افزایش بیشـتر مبلـغ اعطایی هسـتیم تا محققان مـا بتوانند 

راحت تـر در نشسـت های علمـی خارجـی شـرکت کنند. البتـه در مورد 

موسسـات مـادری مثـل پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی نیمـی از 

ایـن مبلـغ توسـط موسسـه و نیمـی دیگـر 

توسـط سـازمان پرداخـت می شـود که 

پژوهشـگاه در ایـن زمینـه کامـا 

فعال اسـت.

بــا  ولی نســب 

کــه  ایــن  بیــان 

تسهیات 

در  شــرکت 

همایش ها 

ارائــه  بــه  منــوط 

مقالــه اســتخراج شــده 

از طــرح پژوهشــی مصــوب 

محققــان اســت اظهــار داشــت: بــه 

منظــور کاهــش هزینه هــای شــرکت در 

ــل  ــم کشــورهایی مث ــا قصــد داری کنفرانس ه

ــک  ــورهای نزدی ــزو کش ــه ج ــد را ک ــیه و هن روس

محســوب می شــوند در گــروه کشــورهای دور قــرار 

دهیــم.

وی درباره فرصت های پژوهشـی محققان موسسـات تحقیقاتی وزارت 

جهـاد کشـاورزی نیـز گفت: امور مربـوط به فرصت های پژوهشـی که 

تـا پیـش از ایـن منـوط بـه گذرانـدن مراحلـی در بین الملـل وزارتخانه 

بـود از امسـال در دفتـر روابـط علمی سـازمان دنبال می شـود. اعطای 

فرصت هـای پژوهشـی کـه از یـک هفتـه تا سـه ماه هسـتند مشـروط 

بـه داشـتن خروجـی علمی اسـت و سـازمان تمـام هزینه هـای مربوط 

بـه بلیـت، ویـزا و ... محققانـی را کـه بـا امضـای رییـس سـازمان بـه 

ایـن ماموریت هـا اعـزام می شـوند متقبـل می شـود. در فرصت هـای 

پژوهشـی تاکیـد سـازمان بـر انتقـال تکنولـوژی به کشـور اسـت و هر 

محقـق یـک بـار در سـال می توانـد از ایـن امـکان اسـتتفاده کند.

 ولـی نسـب دربـاره فرصت هـای مطالعاتـی کـه در اختیـار محققـان 

موسسـات پژوهشـی وزارت جهـاد کشـاورزی قـرار دارد نیـز گفـت: 

مدیرکل دفرت همکاری های بین املللی سازمان:

ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات،  سـازمان  بین امللـل  روابـط  اولویـت 
اسـت کشـور  بـه  جدیـد  فناوری هـای  و  دانـش  انتقـال  کشـاورزی، 
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تـا پیـش از ایـن تنهـا اسـتادان و دانشـیاران می توانسـتند از فرصـت 

مطالعاتـی اسـتفاده کننـد ولی بـه تازگی این امـکان برای اسـتادیارانی 

کـه 70 درصـد نمـره دانشـیاری را کسـب کـرده انـد نیـز فراهـم شـده 

اسـت. مـدت فرصـت مطالعاتـی 9 مـاه اسـت کـه تـا سـه مـاه 

دیگـر نیـز قابـل تمدیـد می باشـد.

 وی با دعوت از محققان پژوهشـگاه برای اسـتفاده از 

تسـهیات فرصت پژوهشـی و فرصـت مطالعاتی 

پژوهشـگاه  توسـط  جـاری  سـال  در  کـه 

در  گفـت:  اسـت  نشـده  اسـتفاده 

طـول فرصـت مطالعاتـی ماهانه 

مبلغـی حـدود چهـار هـزار 

اختیـار  در  هـم  دالر 

قـرار می گیـرد  محقـق 

کـه البته فعا براسـاس 

اسـت  تومـان   4200 نـرخ 

امـا تـاش زیـادی شـده کـه این 

نـرخ را کـه بـرای سـفرها و بازدیدهـا 

اصـاح شـده در مـورد اعـزام محققـان به 

فرصت هـای مطالعاتـی هـم اصـاح کنیـم.  

و  علمــی  روابــط  دفتــر  مدیــرکل 

بین المللــی  همکاری هــای 

ســازمان تحقیقــات، آموزش 

و ترویــج کشــاورزی 

در ادامــه درباره 

تسهیات 

جذب 

نخبــگان نیــز 

ــورت  ــت: در ص گف

جــذب نخبــگان مــورد 

تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان 

ــه  ــی، ماهان در موسســات تحقیقات

4 میلیــون و 300 هــزار تومــان بابــت 

حقــوق فــرد و مبلغــی جزئــی بــه عنــوان 

موسســه  بــه  امکانــات  و  آزمایشــگاه  هزینــه 

بــرای  پرداخــت می شــود. جــذب مشــموالن نخبــه 

گذرانــدن دوره ســربازی نیــز از دیگــر شــیوه های جــذب نخبــگان بــا 

اســت. نخبــگان  ملــی  بنیــاد  و  ســازمان  حمایــت 

 وی افـزود: دعـوت از اسـتادان ایرانـی مقیـم خـارج هـم کـه ماننـد 

جـذب نخبـگان در پژوهشـگاه بـه خوبـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه از 

برنامه هـای مـورد تاکیـد سـازمان اسـت مشـروط بـه ایـن که بـا انتقال 

دانـش و تکنولـوژی بـه کشـور همـراه باشـد. بنیـاد ملـی نخبـگان در 

صـورت تاییـد  علمـی اسـتادان ایرانـی مقیـم خـارج از سـفر آنهـا بـه 

ایـران حمایـت می کنـد و در مـورد دعـوت از اسـتادان خارجـی نیـز 

کـه حمایتـی از سـوی بنیـاد نمی شـود، هـم موسسـات تحقیقاتـی و 

هـم سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج حمایت هـای خوبـی انجـام 

می دهنـد.

 ولی نســب بــا دعــوت از موسســات تحقیقاتــی و اعضــای هیــات 

علمــی خصوصــا محققــان جــوان بــه عضویــت در انجمن هــا و 

ــا  ــت در انجمن ه ــت: عضوی ــار داش ــی اظه ــی بین الملل ــل علم محاف

نقــش موثــری در شناســاندن محققــان مــا در ســطح بین المللــی 

ــورد  ــه در م ــی دارد. البت ــای خارج ــعه همکاری ه ــه توس ــک ب و کم

ــد  ــه بای ــی ک ــی خارج ــات علم ــا موسس ــم ب ــت تفاه ــاد یادداش انعق

بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجــه باشــد توصیــه می کنیــم کــه 

ــی  ــای بین الملل ــور در اجاس ه ــد. حض ــدام نکنن ــا اق ــات راس موسس

بــه عنــوان نماینــده ایــران نیــز اگــر بــا حکــم ماموریــت از وزارتخانــه 

نباشــد منــوط بــه تاییده هــا و تشــریفات خــاص در وزارت امــور 

ــت. ــه اس خارج

از  اســتفاده  بــه  محققــان  توجــه  ضــرورت  بــر  ادامــه  در  وی   

ــد کــرد و گفــت: در حــال حاضــر هــر 15  گرنت هــای پژوهشــی تاکی

میلیــون تومــان گرنــت یــک امتیــاز در ارتقــای اعضــای هیــات علمــی 

دارد و در ارزیابــی موسســات تحقیقاتــی نیــز فاکتــور قابــل توجهــی 

اســت. در مــورد همــکاری در پروژه هــای بــزرگ بین المللــی نیــز 

می تــوان بخش هایــی کــه توســط محققــان ایرانــی انجــام مــی شــود 

ــرد.   ــت ک ــه ثب ــامانه مربوط ــف و در س ــی تعری در قالب های

 ولــی نســب در پایــان خاطرنشــان کــرد: ســتادهای فنــاوری معاونــت 

ــرای  ــاوری ریاســت جمهــوری هــم بودجه هــای خوبــی ب علمــی و فن

حمایــت از طرح هــای تحقیقاتــی مصــوب خــود دارنــد کــه محققــان 

مــا می تواننــد از ایــن ظرفیــت نیــز بــه خوبــی بهــره ببرنــد.

 گفتنــی اســت در خــال ســخنان و توضیحــات دکتــر ولی نســب، 

ــی و  ــات علم ــای هی ــوی اعض ــز از س ــی نی ــه نظرات ــواالت و نقط س

محققــان حاضــر در نشســت مطــرح شــد کــه مدیــرکل دفتــر روابــط 

ــوزش و  ــات، آم ــازمان تحقیق ــی س ــی و همکاری هــای بین الملل علم

ــخ داد. ــا پاس ــه آنه ــاورزی ب ــج کش تروی
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مجموعه ای از دستاوردهای پژوهشی منتخب پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی،  دستاوردهای  چهاردهه  بین المللی  نمایشگاه  در  کشاورزی 

و  صادرات  غذایی،  پیشرفته  فناوری های  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 

فعالیت های تشکل های جهادی در مغرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، نمایشگاه 

بین المللی چهاردهه دستاوردهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی 

فناوری های پیشرفته غذایی، صادرات، فعالیت های تشکل های جهادی 

کشاورزی،  بهره وری  جهادی،  مدیریت  محورهای  با  حال  پاویون  و 

توسعه پایدار و تجارت حال از 12 تا 14 اسفند ماه 97 در محل مصلی 

بزرگ امام خمینی تهران، پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.

دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 

از  نمایشگاه  این  افتتاحیه  مراسم  در  سخنانی  کشاورزی  طی  جهاد 

وضعیت  گفت:  و  داد  خبر  مردم  نیاز  مورد  کالری  درصد   83 تامین 

ذخایر کاالهای اساسی مطلوب است و 83 درصد کالری مورد نیاز مردم 

با اتکا به تولید داخلی تامین می شود.

حوزه  اهتمام  خصوصا  نمایشگاه  این  برگزارکنندگان  از  تشکر  با  وی 

نمایندگی ولی فقیه در این زمینه گفت: آنچه که در 4 دهه گذشته در 

بخش کشاورزی روی داده است، باعث شده که امنیت غذایی کشور 

به عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی محقق شود.

بخشنده با اعام اینکه 82 تا 83 درصد کالری مورد نیاز مردم در داخل کشور 

تامین می شود و کمتر از 15 درصد آن وراداتی است افزود: طبق تعریف 

فائو، ما از امنیت غذایی باالیی برخوردار هستیم و این بحث باعث شده 

است که امروز که کشور ما در تحریم ظالمانه دشمنان است، سرداران 

دیپلماسی کشورمان با پشتوانه این امنیت غذایی در مقابل دشمنان بایستند.

وی یکی از اهداف دشمنان را ایجاد قحطی در کشور دانست و گفت: 

مواد غذایی و نیازهای مردم، در بازار و در انبارها اشباع است و به 

لطف خدا از این پیچ عبور خواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: 

بر اساس ارزیابی های سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی 

در پروژه های اقتصاد مقاومتی مقام اول را کسب کرده است.

وی تولیدات بخش کشاورزی را 122 میلیون تن اعام کرد و افزود: ما 

توانسته ایم تولید محصوالت را از طریق افزایش 

متر  هر  ازای  به  گرم   830 از  بهره وری، 

مکعب به 1320 گرم افزایش دهیم.

پایان سخنان خود  بخشنده در 

با تاش  انشااله که  گفت: 

همه دست اندرکاران 

خصوصاً 

کشاورزان و 

کارشناسان 

مدیران،  و 

دست به دست هم 

خواهیم داد و به اهداف 

ششم  برنامه  در  نظر  مد 

توسعه خواهیم رسید.

نمایشگاه  است  گفتنی 

بین المللی چهاردهه 

دستاوردهای 

کشاورزی، 

و  تبدیلی  صنایع 

فناوری های  تکمیلی 

و  صادرات  غذایی،  پیشرفته 

جهادی  تشکل های  فعالیت های 

محل  در  جاری  اسفندماه    12 از  که 

مصلی بزرگ امام خمینی تهران آغاز به کار 

کرده بود در 14 اسفندماه 97، با برگزاری مراسم 

اختتامیه به کار خود پایان داد.

ارائـه دسـتاوردهای پژوهشـگاه در منایشـگاه بین املللـی چهـار دهـه 
دسـتاوردهای کشـاورزی، صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی
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بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

ــات علمــی و  ــی اعضــای هی کشــاورزی، دوره معرفت افزای

محققــان پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی توســط 

در  فلســفه  اســتاد  اشــکوری،  فنائــی  دکتــر 

روزهــای 6 و 7 بهمن مــاه 97 بــه مــدت دو 

روز در محــل آمفــی تئاتــر پژوهشــگاه 

ــزار شــد. برگ

فنائــی  محمــد  دکتــر 

اســتاد  اشــکوری، 

فلســفه غــرب و 

دوره  مــدرس 

گفت و گــو  در 

بــا روابــط عمومــی 

ــوژی  ــگاه بیوتکنول پژوهش

از  دربــاره هــدف  کشــاورزی 

ــت:  ــار داش ــن دوره اظه ــزاری ای برگ

ــارف و  ــه مع ــود ب ــی خ ــه تخصص ــار زمین ــان در کن ــاتید و محقق اس

دانش هــای دیگــر خصوصــا بحث هــای معرفتــی و اعتقــادی نیــاز 

ــور  ــاره ام ــناخت کاملتــری درب ــا ش دارنــد تــا بــا بهره گیــری از آنه

پیرامــون خــود و مســائل جهانــی داشــته باشــند. در ایــن دوره تــاش 

می شــود ضمــن ارائــه برخــی مباحــث زمینــه جلــب اســاتید بــه 

شــود. فراهــم  حوزه هــا  ایــن  در  بیشــتر  مطالعــات 

وی خاطرنشــان کــرد: هــدف نهایــی ارتقــای مباحــث معرفتــی 

ــی و  ــی، اخاق ــادی، دین ــث اعتق ــی از مباح ــت. آگاه ــاتید اس اس

معرفتــی نیــاز هــر انســانی اســت و داشــتن یــک تخصــص نــه تنهــا 

ــل  ــن قبی ــه ای ــن ب ــرورت پرداخت ــه ض ــت ک ــاز نیس ــن نی ــی ای ناف

مباحــث را بیشــتر می کنــد.

فنائــی اشــکوری تصریــح کــرد: از آنجــا کــه اســاتید در معــرض ســواالت 

ــی  ــای معرفت افزای ــرکت در دوره ه ــتند ش ــجویان هس ــف دانش مختل

ــه  ــه ب ــد ک ــک می کن ــا کم ــه آنه ــاتید ب ــرت اس ــای بصی ــن ارتق ضم

ــر پاســخگوی ســواالت دانشــجویان باشــند. نحــوی هــر چــه بهت
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آشنایی کارکنان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
)Indesign( با نرم افزار نرش

بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـکده بیوتکنولوژی کشـاورزی، دوره 

آموزشـی آشـنایی بـا نـرم افزارهـای نشـر Indesign با حضـور جمعی از 

اعضـای هیـات علمی و محققان، کارشناسـان پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

کشـاورزی، ایـن دوره آموزشـی بـه مـدت دو روز،  1 تـا 2 بهمن ماه به 

مـدت 16 سـاعت، در محـل آمفـی تئاتر پژوهشـگاه برگزار شـد.  

در ایـن دوره آموزشـی کـه توسـط مهنـدس محمـد جـداری، کارشـناس 

واحـد فنـاوری ارتباطـات و  انتشـارات پژوهشـگاه برگـزار شـد و طـی 

آن، شـرکت کننـدگان بـا مهمتریـن مسـایل و مباحـث مربـوط بـه نـرم 

افزارهـای نشـر Indesign بـه صـورت کاربـردی آشـنا شـدند.

در همیـن رابطـه، جـداری اظهـار داشـت:  نـرم افـزار ایندیزایـن بدلیـل 

گسـتردگی امکانات جهت ترکیب بندی حرفه ای صفحات کتاب، مقاله و 

پوسـترهای علمـی و در عیـن حال کاربری سـاده آن ضمن ایجاد خروجی 

هـای متنـوع با باالتریـن کیفیت تصویری، در حال حاضـر بعنوان یکی از 

رایج تریـن نرم افزارهـای نشـر، مورد اسـتفاده اسـت. و خاطر نشـان کرد : 

یادگیـری ایـن نرم افـزار، درک مفاهیـم و اصطاحات کاربردی انتشـارات، 

در نتیجـه ارتقـاء کیفی محصـول را در پی دارد.

همچنیـن مـواردی  آشـنایی بـا رنـگ و مـدل هـای رنگـی، آشـنایی بـا 

گرافیک و سیسـتم های گرافیکی، آشـنایی مقدماتی بـا نرم افزار ایندیزاین 

و امکانـات موجـود و نحـوه تبـادل اطاعـات میـان نرم افزارهـای مرتبـط 

آمـوزش داده شـد.

گفتنـی اسـت هـدف برگـزاری دوره آموزشـی دو روزه نرم افزارهای نشـر 

Indesign بـا بیـان اینکـه آشـنایی همـکاران بـا مفاهیـم و اصطاحـات 

در زمینـه رنـگ و گرافیـک از طرفـی و نیـز امکانـات نـرم افـزار از قبیـل 

ورودی هـا، خروجی هـا و ابـزار در دسـترس از طـرف دیگر سـبب خواهد 

شـد با نهادهای داخلی و  بین المللی منتشـر کننده مقاالت و پوسـترهای 

علمـی ارتبـاط بهتـری برقـرار شـود. لـذا جهـت بـه روز کـردن اطاعـات 

همـکاران جهـت تهیـه مقـاالت و پوسـترها با باالتریـن اسـتاندارد کیفی، 

دوره مذبـور طراحـی و اجرا شـد. 
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انتصاب دکرت صالحی جوزانی به رسدبیری مجله بازتاب تات

بازدید هیات عالی رتبه سوئیسی از پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی

صالحی جوزانــی،  غامرضــا  دکتــر 

ــات علمــی پژوهشــگاه  عضــو هی

طــی  کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی 

مجلــه  ســردبیر  عنــوان  بــه  حکمــی 

بازتــاب تــات منصــوب شــد.

پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

کاظــم  دکتــر  حکــم  در  کشــاورزی،  بیوتکنولــوژی 

تحقیقــات،  ســازمان  رئیــس  و  وزیــر  معــاون  خــاوازی، 

آمــوزش و ترویــج کشــاورزی خطــاب بــه دکتــر صالحــی جوزانــی 

اســت: آمــده 

ــن  ــار اولی ــی و انتش ــمند در تدون ــای ارزش ــکر از تاش ه ــا تش " ب

شــماره مجلــه »بازتــاب تــات« در پاییــز ســال 1397؛ بدین وســیله 

ــات«  ــاب ت ــه بازت ــدت دو ســال، »ســردبیر مجل ــه م ــی ب جناب عال

ــد  ــوآوری و پیام ــرد ن ــا رویک ــت، ب ــد اس ــوید. امی ــوب می ش منص

محــوری بــرای اطاع رســانی شایســته از دســتاوردهای ســازمان 

در مجلــه یــاد شــده بــه طــور مســتمر مــورد توجــه قــرار گیــرد."

آقــای دکتــر لهمــان رئیــس دفتــر فــدرال کشــاورزی 

از   ،97  ، اســفندماه   13 همــراه،  هیــات  و  ســوئیس 

کردنــد. بازدیــد  پژوهشــگاه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی 

کشــاورزی، در ایــن بازدیــد کــه بــا هماهنگــی دفتــر 

ارتباطــات علمــی و همکاری هــای بین المللــی ســازمان 

تحقیقــات انجــام شــد، هیــات عالی رتبــه سوئیســی بــا 

حضــور در  بخش هــای تحقیقاتــی شــامل فیزیولــوژی 

ــک و  ــی ژنتی ــلول، مهندس ــت و س ــت باف ــی، کش مولکول

ایمنی زیســتی، نانوتکنولــوژی کشــاورزی، بیوتکنولــوژی 

فعالیت هــا،  بــا  زیست شناسی ســامانه ها،  و  میکروبــی 

دکتــر  توســط  پژوهشــگاه  محصــوالت  و  دســتاوردها 

ــت  ــوزه زیس ــی در ح ــاون پژوهش ــالکده مع ــینی س حس

فنــاوری کشــاورزی آشــنا شــدند. 

همچنیــن در ایــن بازدیــد روســای بخش هــا و اعضــای 

هیــات علمــی هــر بخــش توضیحــات الزم را دربــاره 

اقدامــات و پروژه هــای تحقیقاتــی در دســت اجــرا بــا توجه 

ــای  ــن چالش ه ــه مهم تری ب

ایــران،  کشــاورزی 

پروژه هــای تجاری شــده و در 

ــگاه  ــازی پژوهش ــال تجاری س ح

ارائــه کردنــد.

در  اســت  گفتنــی 

 12 مــورخ 

اسفند 

مــاه، طــی 

نشستی 

ســازمان  در 

آمــوزش  تحقیقــات 

ــج کشــاورزی بظــا  و تروی

ــی  ــه ای سوئیس ــات عالی رتب هی

"ســند تمایــل بــه همــکاری  دربخش 

شــد. امضــاء   " کشــاورزی 
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بازدید دبیر سـتاد توسـعه زیسـت فناوری از پژوهشـکده 
بیوتکنولـوژی جانوری

ــای  ــان آق ــور میزب ــوری کش ــوژی جان ــکده بیوتکنول  پژوهش

دکتــر قانعــی دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری کشــور و 

ــود.  همراهــان ایشــان،9 اســفندماه97، ب

در ایــن دیــدار ابتــدا آقــای دکتــر متقی طلــب، بــه میهمانــان 

در  را  نشســت هایی  چنیــن  برگــزاری  و  گفــت  خوش آمــد 

راســتای رشــد پژوهــش در حــوزه زیســت فنــاوری موثــر 

ــان ارشــد  ــدی از کارشناس ــر وحی ــای دکت دانســت. ســپس آق

پژوهشــکده، بــه معرفــی توانمنــدی علمــی و کشــاورزی 

ــکده،  ــذاری پژوهش ــه پایه گ ــور، تاریخچ ــمال کش ــه ش منطق

پژوهشــی  و  علمــی  برنامه هــای  پژوهشــی،  بخش هــای 

بخش هــا و نیــز طرح هــا و پروژه هــای پایــان یافتــه و در 

ــت. ــرا پرداخ ــت اج دس

ــای  ــا، اعض ــران بخش ه ــی از مدی ــت، جمع ــه نشس در ادام

و  توانمندی هــا  بیــان  بــه  کارشناســان  و  علمــی  هیــات 

حــوزه  در  پژوهشــکده  دســتاوردهای 

تولیــد  جملــه  از  خــود،  کاری 

مرکبــات،  تــازه  رقم هــای 

ــی  ــان زینت ــژادی گیاه به ن

ــدی،  ــل هاپلویی و داب

در  پتانســیل 

زمینه 

کلــزا  کشــت 

شــالیزارهای  در 

در  توانایــی  گیــان، 

پروبیوتیک هــا،  زمینــه 

انتقــال ژن، توصیــف ژنتیکــی 

و  آســیا  کوچــک  نشــخوارکنندگان 

پرداختنــد. دام هــا  ژنتیکــی  شناســایی 
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برگزاری جلسـه هم اندیشـی شـورای هامهنگی خانواده بزرگ جهاد 
کشـاورزی استان گیالن

جلسه هم اندیشی شورای هماهنگی خانواده بزرگ جهاد 

کشاورزی استان گیان ، 12 اسفند ماه97، به میزبانی 

در  کشور  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

رشت برگزار شد.

از  پـس  نشسـت،  ایـن  آغـاز  در 

مجیـد  قـرآن  از  آیاتـی  پخـش 

جمهـوری  سـرود  و 

حجت االسـام  اسـامی، 

وحیـدی  والمسـلمین 

حـوزه  مسـئول  نـژاد؛ 

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی 

گیـان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

چهلمیـن  تبریـک  ضمـن  سـخنانی،  در 

سـالروز  و  اسـامی  انقـاب  پیـروزی  سـال 

میـاد حضـرت فاطمـه )س( و روز زن 

و مـادر، نظـام جمهوری اسـامی 

امـت  امـام  از  امانتـی  را 

انقـاب  شـهدای  و 

در  کـه  دانسـت 

ظلـم  برابـر 

اسـتکبار  و 

جهانی ایسـتاده 

و بـا همـه جنگ هـا، 

در  تحریم هـا  و  حـوادث 

طـول چهـل سـال، رشـد علمـی 

و پیشـرفت های کشـاورزی، صنعتی، 

پزشـکی و نظامی درخشـانی داشته است. 

عرصه هـای  در  پیشـرفت  سـرعت  و  رشـد  وی 

آزاداندیشـی  فضـای  مرهـون  را  کشـور  گوناگـون 

در انقـاب اسـامی دانسـت و در ایـن زمینـه کم بینـی و 

برشـمرد. آفـت  را  کوته بینـی 

وی با ذکر روایاتی، ابنای فارس را که ایرانیان هستند، دارای فکر برتر 

انقاب،  برکت  به  که  دانست  مختلف  عرصه های  در  بشریت  جهان 

پرچمدار پیشرفت علم در جهان بوده و چندین برابر سرعت جهانی در 

حال حرکت است. وی آگاهی از این پیشرفت ها و انتقال آن به مردم 

را باعث قدرت و انرژی در جامعه دانست و خواهان تقویت در برابر 

القای دشمنان در بزرگنمایی ضعف ها و جو روانی استکبار جهانی و 

همچنین، از دست ندادن فرصت ها و داشتن برنامه در این زمینه شد. 

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم 

و اهل بیت، بر اهمیت و ارزش نماز و رونق بیشتر آن، بر توجه به 

آن بویژه از سوی مدیران ادارات و سازمان ها و انجام آن برای رضای 

خدا تاکید کرد و برپایی نماز جماعت اول وقت، جایگاه و استحکام 

و ستون دادن به نماز و بها دادن به ارزش های دینی را باعث صافی، 

پاکی، برکت و رضایت در زندگی دانست. 

در ادامه جلسه، دکتر متقی طلب، رییس پژوهشکده جانوری کشاورزی 

ارائه  به  جلسه،  این  میهمانان  به  خوش آمدگویی  ضمن  سخنانی  در 

گزارش عملکرد پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور پرداخت. وی 

در سخنان خود خواهان گرفتن تصمیمات بر مبنای علمی شد، تا در 

عرصه رقابت های بین المللی آنچه که شایسته نظام جمهوری اسامی 

است کسب شود. وی با اشاره به گستردگی و قدمت تاریخی زیست 

فناوری، به ارائه گزارش منتشر شده از سوی سازمان فائو درباره نقش 

این دانش در حوزه های مختلف کشاورزی و همبندی میان بخش های 

مختلف کشاورزی پرداخت. 

شـعبه های  معرفـی  كشـاورزي،  بيوتكنولـوژي  اقتصـادي  اهمیـت 

منطقه ای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی ایران و حوزه ماموریتی 

آنهـا، تاریخچـه پایه گـذاری پژوهشـکده، بخش های سـه گانه پژوهشـی 

برنامه هـا  آنهـا،  تولیـدی  محصـوالت  و  توانمندی هـا  پژوهشـکده، 

از بخش هـای پژوهشـی، معرفـی  ارائـه هـر کـدام  و خدمـات قابـل 

پروژه هـا و طرح هـای پایـان یافتـه و در دسـت انجـام و مصـوب سـال 

97 و همچنیـن مزایـای اقتصـادی و کاربـردی آنهـا، از جملـه مباحـث 

دیگـری بـود کـه وی بـه آنهـا پرداخـت.

خواهان  پژوهشکده،  تجهیزات  زمینه  در  مشکات  به  اشاره  با  وی 

شد  استان  ظرفیت های  از  بهره گیری  و  دستگاهی  بین  همکاری 

یک  تشکیل  قالب  در  را  دستگاهی  بین  ارتباط  پیشنهاد  همچنین  و 
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هسته فکری و علمی که شامل گروه کارشناسی باشد، مطرح کرد تا با 

با برنامه ریزی منظم،  همفکری و هماهنگی در دوره زمانی کوتاه و 

بتواند ظرفیت ها و محصوالت استان را شناسایی کرده و مصوبات را در 

قالب کارگروه های خاص اجرایی نماید.

عملکرد،  گزارش  به  جلسه  اعضای  از  کدام  هر  جلسه،  این  ادامه  در 

بیان دیدگاه ها و ارائه پیشنهادهایی در زمینه پژوهشی و اجرایی در 

مجموعه تحت مدیریت خود پرداختند.

سـخنران پایانـی ایـن جلسـه آقـای مهنـدس درجانـی، رییـس سـازمان 

جهـاد کشـاورزی اسـتان گیـان بـود کـه به جمع بنـدی مطالـب مطرح 

شـده پرداخـت. وی ضمـن خیـر مقـدم بـه حاضـران و تبریـک میـاد 

حضـرت فاطمـه، بـا اشـاره بـه سـفر قریب الوقـوع رییـس جمهـور و 

بـه اسـتان گیـان، خواهـان تقسـیم کار، هماهنگـی  اعضـای دولـت 

و همـکاری میـان مدیـران حـوزه کشـاورزی و نماینـدگان دولـت در 

شهرسـتان ها در ایـن زمینـه شـد همچنین ابراز امیـدواری کرد عاوه بر 

طرح هـا و پروژه هـای کشـاورزی کـه بـه بهره بـرداری خواهنـد رسـید، 

چنـد طـرح تحولـی نیـز در ایـن سـفر مصـوب گـردد.

و  بزرگ  خانواده  در  و همراهی خوب  به همکاری  اشاره  وی ضمن 

و  خانواده  این  جلسات  مصوبات  پیگیری  کشاورزی،  جهاد  توانمند 

ارتباطات بیشتر را در راستای توسعه کشاورزی استان خواستار شد.

از میزبانی  استان گیان، ضمن تشکر  رییس سازمان جهاد کشاورزی 

آقای دکتر متقی طلب از این جلسه، با اشاره به نامگذاری پژوهشکده 

توجه  را  گیان  انتظار سازمان جهاد کشاورزی  بیوتکنولوژی جانوری، 

نیز  جانوری  حوزه  در  و  دانست  باغبانی  و  زراعت  حوزه  به  بیشتر 

خواهان توجه به مزیت های استان شد.

بـا مجموعـه  اسـتانی  را  گیـان  از سـخنانش،  دیگـری  وی در بخـش 

خانـواده تحقیقاتـی بـزرگ و ملـی دانسـت کـه نیـاز بـه تحقیقـات 

نـگاه مسـئله محـور و مشکل گشـا داشـته و همچنیـن  بـا  کاربـردی 

شـورای تحقیقـات آن بایـد دارای خروجـی بـوده و کمیته هـای زیـر 

مجموعـه بـا هـم نشسـت داشـته باشـند. همچنیـن مسـیر و فراینـد 

انتقـال دانـش بایـد در ترویـج و آموزش، پیگیری شـده و نیازسـنجی ها 

بـه درسـتی و براسـاس اصـول علمـی انجـام شـود.

اعتبارات  از سخنان خود به بحث  مهندس درجانی در بخش دیگری 

فرصت  یک  را  آن  و  پرداخت  پژوهشی  درصد  یک  اعتباری  منابع  و 

برای حل مسائل و مشکات کشاورزی دانست و خواهان پیگیری دبیر 

شورای تحقیقات در این زمینه شد و آمادگی سازمان جهاد کشاورزی 

این زمینه اعام کرد. رییس سازمان جهاد کشاورزی  گیان را هم در 

دارد، کمک  قرار  آن  در  که کشور  اقتصادی  به جنگ  اشاره  با  استان 

از سوی مراکز تحقیقاتی دارای اهمیت  را  تولید  پایداری  تولید و  به 

دانست و نگاه برنامه محور و رویکرد و روحیه جهادی را برای عبور 

کشور از این شرایط سخت به ویژه در زمینه کشاورزی، خواستار شد. 

وی اولویت های کشاورزی استان را که مراکز تحقیقاتی می توانند در 

باشند، مسئله کمبود آب، کشت دوم در شالیزارها،  برنامه  آن دارای 

توسعه گیاهان دارویی و توسعه نوغانداری برشمرد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود، آموزش های 

عملی و عملیاتی برای کارکنان و بهره برداران را بسیار ضروری دانسته 

نوین  شیوه های  بکارگیری  و  آموزشی  فرآیندهای  طراحی  خواهان  و 

برای تغییر دیدگاه ها، نگاه و توانمندی فرد آموزش دیده پس از طی 

دوره آموزشی شد.
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سـخرنانی دکـرت متشـفی در خصـوص سـامانه های دوفـازی آبـی در 
زیسـت فنـاوری

ســخنرانی دکتــر حدیــث متشــفی پســادکتری پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا موضــوع » ســامانه های 

 Aqueous two phase  ( آبــی  دوفــازی 

راه کارهــای  از  یکــی   )systems, ATPS

جداســازی  بــرای  پژوهشــگران 

از  بیوتکنولــوژی  محصــوالت 

و  زیســتی  عصاره هــای 

تخمیــر  بــراث  یــا 

 19 اســت«، 

اسفندماه 

حضــور  بــا   97

ــای  ــی از اعض جمع

هیــات علمــی، محققــان 

ســالن  در  دانشــجویان  و 

پژوهشــگاه  پژوهــش 

بیوتکنولوژی 

کشاورزی 

برگزار 

ــد. ش

به 

گزارش 

روابط 

ــگاه  عمومی پژوهش

بیوتکنولوژی 

کشــاورزی، ســخنرانی بــا خیــر 

دکتــر  توســط  معارفــه  و  مقــدم 

هاشــمی آغــاز شــد، دکتــر متشــفی بیــان 

 Aqueous( ــی ــازی آب ــامانه های دوف ــرد س ک

two phase systems, ATPS( یکــی از راه کارهــای پژوهشــگران 

بــرای جداســازی محصــوالت بیوتکنولــوژی از عصاره هــای زیســتی و 

ــا،  ــامانه ها در اســتخراج پروتئین ه ــن س ــر اســت. ای ــراث تخمی ــا ب ی

و  آنتی بادی هــا  اســیدها،  نوکلئیــک  و  ویرووس هــا  آنزیم هــا، 

فیتوکمیکال هــا،  ماننــد  کــم  مولکولــی  وزن  بــا  ارزش  بــا  مــواد 

تحقیقــات  دارنــد.  کاربــرد  غیــره  و  پلی ســاکاریدها  پپتیدهــا، 

ــخیص  ــامانه ها در تش ــن س ــرد ای ــکان کارب ــان دهنده ام ــد نش جدی

باقیمانــده داروهــا در منابــع غذایــی و آب، جداســازی فلــزات 

هســت.   نیــز  مــوارد  دیگــر  و  پســاب  تصفیــه  ارزشــمند، 

ــا از دو  ــی عموم ــامانه های آب ــن س ــد ای ــادآور ش ــفی ی ــر متش دکت

ــا شــامل پلیمــر و دیگــری  ــه یکــی از آنه ــزاج ک ــل امت ــر قاب ــاز غی ف

شــامل پلیمــر یــا نمــک اســت، تشــکیل می شــود. انــواع دیگــر ایــن 

ســامانه ها از نــوع میســلی، مایعــات یونــی و پلیمرهــای حســاس بــه 

دمــا و یــا pH هســتند. ویژگی هــای متفــاوت اجــزای تشــکیل دهنده 

هــر فــاز باعــث می شــود تــا مولکول هایــی زیســتی ماننــد پروتئیــن 

ــا از  ــش آنه ــد و جدای ــع یابن ــاز تجم ــی از دو ف ــا در یک و آنزیم ه

ناخالصی هــا انجــام شــود. جداســازی درجــای محصــول طــی فرآینــد 

ســامانه های  کاربردهــای  دیگــر  از  آنزیمــی  واکنــش  یــا  تولیــد 

دوفــازی آبــی اســت. 

وی در بخــش دیگــری از ســخنرانی خــود گفــت ATPS معمــوال 

و  تغلیــظ  اســتخراج،  امــکان  یکپارچــه ای  ســامانه  بعنــوان 

ماننــد  مزایایــی  دارای  و  فراهــم می کنــد  را  اولیــه  خالص ســازی 

قیمــت کــم اجــزا و هزینــه کــم تجهیــزات، آســانی افزایــش مقیــاس، 

بازدهــی بــاال در زمــان کــم و بازیافــت اجزاســت.

در بخــش پایانــی ســخنرانی گزارشــی از نتایــج پژوهــش ایشــان 

ــازی  ــامانه دوف ــی در س ــاز باکتریای ــم زایان ــتخراج آنزی ــاره اس درب

بــه  میکروبــی  بیوتکنولــوژی  بخــش  در  کــه  پلیمر-نمــک  آبــی 

سرپرســتی خانــم دکتــر هاشــمی و بــا همــکاری خانــم مهنــدس 

پرســش های  بــه  همچنیــن  گردیــد.  ارائــه  انجام شــده  جبــاری 

شــد. داده  پاســخ  شــرکت کنندگان 
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سـخرنانی دکـرت متقی طلـب تاثیـرات علـم تولیـدی بایـد در اقتصـاد و 
زندگـی مردم مشـهود باشـد

بهمن   28 جانوری،  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس  متقی طلب  دکتر 

ماه97، در نشست تخصصی »دستاوردهای انقاب اسامی در زمینه تولید 

علم« که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی گیان، در دانشکده 

چمران برگزار شد، اظهار کرد: بررسی های تاریخی حاکی از ظرفیت های 

بالقوه علمی و فناوری فراوان در بین مسلمین و ایرانیان است. براساس 

گزارشات یونسکو مسلمانان در قبل از رنسانس با علم و فناوری آشنا 

بوده اند و به عبارتی اگر مسلمانان نبودند جهان علم االن اینجا نبود. 

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور با بیان اینکه تاثیرات علم 

تولیدی باید در اقتصاد و زندگی مردم مشهود باشد، گفت: فعالیت های 

تحقیقاتی مبتنی بر دانش به عنوان یک سرمایه مهم محافظت شده باید 

برای تبدیل شدن به ابر قدرت اقتصادی استفاده شوند.

بیرونی در  ابوریحان  افزود: دست نوشته های  دانشگاه گیان  دانشیار 

یونسکو  توسط  که  است  منابعی  از  یکی  نور  و  ماه  نجوم،  با  ارتباط 

چاپ شد و به عنوان یکی از مستندات در کتابخانه های مرجع حفظ 

شده است که داللت بر توسعه علم در جامعه اسامی دارد.

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری کشور گفت: تا زمان قبل از 

انقاب دیگران به سرعت در مرزهای دانش حرکت می کردند، با شروع 

اتقاب سه موج سیاست، علم و فناوری آغاز شد که ما درگیر 8 سال 

جنگ تحمیلی شدیم که کشور را از تمام منابع عقب انداخت.

وی ادامه داد: قبل از انقاب اسامی در کشور 28 واحد دانشگاه جامع 

داشتیم در حالی که پس از انقاب تا امروز 2500 واحد دانشگاه جامع 

داریم. قبل از انقاب دانشگاه بین المللی نداشتیم که بعد از انقاب 

18 دانشگاه بین المللی در کشور تاسیس شد.

دانشیار دانشگاه گیان اضافه کرد: تا قبل از انقاب حدود 250 هزار 

دانشجو داشتیم که 40 درصد آنها هم خارج بودند اما پس از انقاب 

اسامی تاکنون حدود 4 میلیون و 500 هزار دانشجو داریم که فقط 

1.2 درصد آنها خارج از کشور شدند.

وی با بیان اینکه در قبل از انقاب در کشور مرکز پارک علم و فناوری 

نداشتیم ولی بعد از انقاب 44 پارک علم و فناوری و 196 مرکز رشد 

راه اندازی کردیم، گفت: تاکنون ساالنه بالغ بر 40 هزار مستند علمی 

چاپ کردیم و از این لحاظ از نظر رشد علمی در جهان اول هستیم.

دکتر متقی طلب با بیان اینکه تاثیرات علم تولیدی باید در اقتصاد، 

زندگی مردم و تحوالت اجتماعی مشهود باشد، تصریح کرد: 

از 40 هزار مقاله در کشور چاپ  در سال 96 بیش 

تجاری سازی  تعداد مقاالت چقدر  این  کردیم، 

شده است؟ وی با اشاره به روند شکل گیری 

خاطرنشان  بنیان،  دانش  اقتصاد 

و  انقاب صنعتی قرن 19  کرد: 

از   20 قرن  علمی  انقاب 

کننده  حمایت  عوامل 

بنیان  دانش  اقتصاد 

می شوند،  محسوب 

کار  بنیان  دانش  اقتصاد  در 

حرفه ای و با راندمان باال، مبتنی بر 

یادگیری، آموزش و شناخت و اعتبارسنجی 

بخش های تخصصی بود.

دانشیار دانشگاه گیان ادامه داد: در این اقتصاد، 

نمی باشد،  سرمایه  و  کار  نیروی  تولید  عامل،  مهمترین 

بلکه دانایی و فناوری است. فعالیت های تحقیقاتی مبتنی بر 

دانش به عنوان یک سرمایه مهم محافظت شده باید برای تبدیل شدن 

به ابر قدرت اقتصادی استفاده شوند.

متقی طلب اضافه کرد: نظام اقتصادی و اجتماعی در بخش های دولتی 

و خصوصی با پیوست های مطالعات دقیق به نحوی طراحی و اجرا شد 

که منتج به حمایت از فعالیت های دانش بنیان شد.

علمی  چارچوب های  و  اصول  کشور،  مدیریت  در  اینکه  بیان  با  وی 

و  سیاسی  عینک  با  پدیده ها  همه  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر 

سیاست زدگی نگاه می شود، خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی در سامانه 

علم و فناوری، موازی کاری و خنثی سازی اقدامات مانع از هم افزایی 

در کنشگران عرصه علم و فناوری می شود.

دکتر متقی طلب گفت: علی رغم دستاوردهای علمی و فناوری فراوان 

برای  توانمندی هایی الزم  به  تا رسیدن  انقاب،  از  بعد  در چهل سال 

ورود به عرصه رقابت های بین المللی راه طوالنی باید پیموده شود.
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کمبـود منابـع آبـی و اسرتپتومایسـس ها : افزایـش عملکـرد گیاهـان 
دارویـی بـا اسـتفاده از اسرتپتومایسـس های بومـی

کاهـش منابـع آب بـا افزایـش دمـا و تغییـرات اقلیمـی بـه یکـی از 

مهمتریـن عوامـل تهدیـد کننـده کشـاورزی در مناطـق خشـک تبدیـل 

شـده اسـت. زمیـن همـواره بـا تغییـرات اقلیمـی مواجـه بـوده و در 

طـول میلیاردهـا سـال موجودات زنده سـاکن آن خود را با این شـرایط 

تطبیق داده اند. متاسـفانه توسـعه و یا پایداری کشـاورزی برای تامین 

غـذای انسـان بـا متوسـط طـول عمـر کوتاه تـر از 100 سـال بـر اسـاس 

سـازوکارهای تکاملـی کـه در طـول میلیون هـا سـال اتفـاق می افتـد 

و  تطابـق  از  می توانـد  بشـر  وجـود،  ایـن  بـا  شـد.  نخواهـد  حاصـل 

همزیسـتی باکتری هـای موجود در رایزوسـفر ریشـه و گیاهـان زراعی 

کـه بـر اثـر تکامـل و انتخـاب طبیعـی در شـرایط مختلـف بـه بهترین 

شـکل حفـظ شـده و بـه مـرور کارآمدتر شـده اسـتفاده کنـد. جمعیت 

میکروبـی غالـب خـاک بویـژه در مناطـق گـرم و خشـک از گروهـی از 

باکتری هـا به نام اکتینومیسـت تشـکیل شـده اسـت. بیـش از 70% این 

 )Streptomyces(گـروه باکتریایـی متعلـق بـه جنـس استرپتومایسـس

اسـت کـه بـا سـازوکارهای منحصـر بـه فـرد خـود می تواند سـال ها در 

شـرایط سـخت محیطـی ماننـد شـوری بـاال و رطوبـت کـم دوام آورد. 

برخـی از گونه هـای ایـن جنـس می تواننـد موجـب افزایـش رشـد و 

عملکـرد گیاهـان مختلف شـوند. همچنیـن، این باکتری هـا این توانایی 

را در شـرایط نامسـاعد محیطـی نیـز حفـظ می کننـد. در مطالعـه ای 

کـه اخیـرا در پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی انجـام شـد تاثیر دو 

سـویه بومـی استرپتومایسـس بـر رشـد و عملکـرد نعنـا فلفلـی، یکـی 

از گیاهـان دارویـی کـه در صنایـع گوناگـون کاربـرد دارد بررسـی شـد. 

 801 S. monomycini C نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد اسـتفاده از

تـر و خشـک و همچنیـن روغن هـای  و S. rimosus C-2012 وزن 

مزرعـه  و  گلخانـه  شـرایط  در  را  نعنـا  فـرار(  )اسـانس های  ضـروری 

 2012-C افزایـش داد. وزن خشـک بـرگ گیاهـان تیمار شـده با سـویه

در مقایسـه با نمونه شـاهد 74% و 63% به ترتیب در گلخانه و مزرعه 

بیشـتر بود. کشـاورزان معموال قبل از برداشـت محصول با اعمال یک 

تنـش آبـی مایـم موجـب افزایـش اسـانس گیاهـان دارویی می شـوند. 

ایـن اسـتراتژی اگرچـه مقـدار روغـن حاصـل را افزایـش می دهـد امـا 

کاهـش وزن گیـاه را در پـی دارد. در ایـن تحقیـق نیـز مطابـق انتظار، 

تنـش خشـکی موجـب کاهش معنی دار وزن تر و خشـک شاخسـاره و 

افزایـش اسـانس و همچنیـن درصد منتـول )menthol( موجـود در آن 

شـد. در تنـش کـم آبی اسـتفاده از باکتری، در مقایسـه بـا تیمار بدون 

باکتـری، عـاوه بـر افزایـش وزن تـر و خشـک اندام های هوایـی )%71 

در گلخانـه و 73% در مزرعـه( وزن کل اسـانس و منتـول را نیز افزایش 

بـرای  استرپتومایسـس  از  اسـتفاده  گـزارش  اولیـن  تحقیـق  ایـن  داد. 

افزایـش عملکـرد نعنـا فلفلـی اسـت و نشـان می دهـد که اسـتفاده از 

سـویه های ایـن باکتـری می توانـد عـاوه بـر کاهـش مصـرف آب بـرای 

تولیـد تجـاری آن موجـب افزایـش سـودآوری و صرفـه اقتصـادی در 

مناطـق مختلف کشـور با پتانسـیل های آبـی متفاوت باشـد. نتایج این 

تحقیـق سـال گذشـته در مجلـه Plant and Soil  منتشـر شـد. 

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
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ABRII Institute  |  38

خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1397

سـاخت و ارائـه بیوسنسـور بـر پایـه ترانزیسـتور الیـه نـازک بـرای 
محـل در  پرنـدگان  آنفلونـزای  ویـروس  مسـتقیم  تشـخیص 

سـاخت  در  وسـیعی  کاربـرد  امـروزه  نـازک،  الیـه  ترانزیسـتورهای 

پیـدا  گسـترده  نمایـش  و صفحـات  مصنوعـی  پوسـت  بیوسنسـورها، 

کرده انـد. ایـن سـاختارهای ترانزیسـتوری عمومـا بر روی یـک زیر الیه 

کـه میتوانـد از ترکیبـات عایقـی نظیـر مـواد انعطـاف پذیـر پاسـتیکی 

یـا الم هـای شیشـه ای باشـد سـاخته می شـوند. اتصـاالت فلـزی بـه کار 

رفته در سـاختار ترانزیسـتوری با اسـتفاده از الیه نشـانی فلزاتی مانند 

آلومینیـوم، طـا و یـا نقـره ایجـاد می گردنـد کـه ضخامـت ایـن الیه ها 

بـه طـور متوسـط حـدود 30 نانومتـر اسـت. الیـه نشـانی پلیمرهـای 

عایـق ماننـد PVA و PS بـه ترتیـب بـا ضخامت هـای تقریبـی 200 

نانومتـر و 30  نانومتـر و بـا اسـتفاده از روش الیـه نشـانی گردشـی 

انجـام می شـود. در ادامـه الیه فعـال ترانزیسـتوری که فرآیند تشـکیل 

کانـال هدایـت وانتقـال بـار در آن انجـام می شـود، از یـک مـاده نیمه 

هـادی و بـا روش هـای مختلـف بـا ضخامت بیـن 20-40 نانومتر رشـد 

داده می شـود. بیوسنسـورهای مبتنـی بـر تکنیک ترانزیسـتورهای الیه 

نـازک، علی رغـم مزایـای غیـر قابـل انکارشـان، دارای معایبـی هسـتند. 

بـرای مثـال، حساسـیت ایـن ادوات به نـور، نویز و ارتعاشـات محیطی 

تـا حـدود زیـادی کاربـرد عملی آنهـا را در زمینـه بالینی محـدود کرده 

است.   

محققیـن کـره ای به تازگـی، بـا اسـتفاده از تکنولـوژی ترانزیسـتورهای 

الیه نـازک، موفـق بـه طراحـی و سـاخت یک بیوسنسـور قابـل حمل و 

کارآمـد بـا حساسـیت بـاال و زمـان پاسـخ بسـیار سـریع برای تشـخیص 

ویروس هـای پاتـوژن در محـل شـده اند. بـا اسـتفاده از ایـن تکنیـک، 

بیوسنسـور الکتروشـیمیایی بشـکل یک تراشـه بسـته بندی شـده است 

کـه امکان کوچک شـدن سـایز، قابلیـت حمل و نقل، اسـتفاده در محل 

و اسـتفاده ایمـن از سنسـور نیمـه  هـادی را فراهـم کرده اسـت. عاوه 

بـر ایـن، تراشـه ترانزیسـتوری بـه عنـوان یـک پـروب مینیاتـوری عمل 

می نمایـد کـه حساسـیت دسـتگاه را بـه نویزهـای محیطـی کاهـش 

می دهـد و می توانـد بطـور مناسـبی بـا یـک آناالیـزر قابـل حمـل در 

ارتبـاط باشـد، بگونـه ای کـه در محـل داده هـای آنالیـزی را در اختیـار 

قرار دهد. بیوسنسـور حاضر با رعایت دسـتورات آزمایشـگاهی ایمنی 

زیسـتی سـطح 3، بـه منظور تشـخیص ویروس آنفلونـزای پرندگان بکار 

گرفتـه شـد. ایـن ویـروس بـه سـرعت در یـک میزبـان تجمـع می یابـد 

و بنابرایـن تشـخیص آن در مراحـل اولیـه بـرای جلوگیـری از گسـترش 

مرگبـار بیمـاری بـه سـایر مناطـق بسـیار ضروری اسـت. سنسـورهایی 

کـه تـا کنـون بـه ایـن منظـور اسـتفاده شـده اند، دارای حـد تشـخیص 

کافـی نبـوده )mL/EDI50 106-105( و نتوانسـته اند ویـروس را در 

مقادیـر بسـیار انـدک و در مراحـل اولیـه شناسـایی نمایند. درمقایسـه 

با سنسـورهای پیشـین، این بیوسنسـور جدید قادر اسـت ویروس را با 

حـد تشـخیص بسـیار بـاال )mL/EDI50 104-100( و در مراحـل اولیه 

در محـل تشـخیص دهـد. نتایـج تحقیـق ایـن دانشـمندان، اخیـرا در 

مجلـه ACS Nano بـه چـاپ رسـیده اسـت. 
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سـخرنانی دکـرت احمـد سـبحانی نجف آبـادی در خصوص تنظیـم تولید 
متابولیت هـای ثانویـه در بافت هـای مختلـف گیاه

ســخنرانی دکتــر احمــد ســبحانی نجف آبــادی پســادکتری پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی، بــا موضــوع "  تنظیــم تولیــد متابولیت هــای 

ــا حضــور  ــاه«، 22 اســفندماه 97 ب ــف گی ــه در بافت هــای مختل ثانوی

در  دانشــجویان  و  محققــان  علمــی،  هیــات  اعضــای  از  جمعــی 

ــوژی کشــاورزی منطقــه مرکــزی  ــت بیوتکنول ســالن کنفرانــس مدیری

ــزار شــد. کشــور)اصفهان( برگ

خواص درمانی گیاهان دارویی مدیون طیف وسیعی از ترکیبات آلی به 

نام متابولیت های ثانویه می باشد. این متابولیت ها در پاسخ به شرایط 

محیطی و در قسمت های مختلف گیاه تولید و ذخیره می شوند. 

متابولیت ها،  این  تولید  تنظیم  بر  موثر  مولکولی  عوامل  شناسایی 

می سازد.  هموار  را  ارزشمند  متابولیت های  این  تولید  افزایش  مسیر 

نوین  روش های  از  یکی  مویین  ریشه های  تکنولوژی  مثال  عنوان  به 

برخی  تولید  عدم  اما  می باشد،  ثانویه  متابولیت های  اقتصادی  تولید 

متابولیت های ثانویه در ریشه این روش را محدود می سازد. 

متابولیت های  تولید  تنظیم  مختلف  مکانیسم های  مطالعه،  این  در 

ثانویه در بافت های مختلف و امکان مهندسی این مسیرها به منظور 

این  جمله  از  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  ها  آن  تولید  افزایش 

عوامل تنظیمی می توان به فاکتورهای رونویسی، عوامل اپی ژنتیکی 

)متیاسیون DNA و تغییرات هیستونی( و میکرو RNA ها اشاره کرد. 

فاکتورهای رونویسی به عنوان مهمترین عوامل تنظیم متابولیت های 

ایندول  اطلسی،  گل  و  انگور  میوه  آنتوسیانین های  تنظیم  در  ثانویه، 

آلکالوئیدهای پریوش، نیکوتین توتون و ... نقش دارند.

 عوامل اپی ژنتیکی در تنظیم تولید تاکسول در سرخدار، کوکوربیتاسین 

در آگاروود و فاونوییدهای گل خورشیدی نقش دارند. همچنین نقش 

متیاسیون DNA در تنوع متابولیتی الین های حاصل از کشت بافت 

در گیاه گل خورشیدی مورد بحث قرار گرفت. میکرو RNAها نیز از 

جمله عوامل تنظیمی مهم در دامنه وسیعی از متابولیت های ثانویه از 

جمله ترپن ها، آلکالویید ها و مشتقات فنلی می باشند. 

ژن های  همبیانی  شبکه  موردی،  مطالعه  یک  عنوان  به  براین  عاوه 

عوامل  شناسایی  منظور  به   )Hypericum perforatum( راعی  گل 

ارزشمند  متابولیت  با  مرتبط  ترانسفرازهای  متیل   DNA رونویسی و

هایپرسین مورد بررسی قرار گرفت. 

مختلف  خانواده های  از  رونویسی  فاکتور   9 که  داد  نشان  نتایج 

)عمدتا از خانواده MYB( و یک DNA متیل ترانسفراز با هایپرسین 

هایپرسین  با  رونویسی  فاکتور   3 همچنین  دارند.  مثبت  همبستگی 

همبستگی منفی دارند. از نتایج این مطالعه می توان در جهت افزایش 

هایپرسین در ریشه های گل راعی استفاده نمود.
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1397

سلسـله نشسـت های صمیامنه ریاسـت پژوهشـگاه و 
کارکنـان برگزار شـد

سلسله نشست های صمیمانه ریاست پژوهشگاه با شش بخش تحقیقاتی 

و بخش اداری به منظور بررسی اقدامات انجام  شده و برنامه های آینده، 

از اواخر دی ماه تا اوایل بهمن ماه 97، برگزار شد.

ریاست  بین  برگزارشده  جلسات  از  گزیده هایی  گزارش،  این  در 

کارکنان  کارشناسان،  محققان،  علمی،  هیات  اعضای  با  پژوهشگاه 

اداری، دانشجویان و ... ارائه شده است.

• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش فیزیولوژی مولکولی

در نشست رییس پژوهشگاه با محققان بخش فیزیولوژی مولکولی، 

ملکولی  فیزیولوژی  بخش  رییس  شد،  برگزار    ،97 دی ماه   26

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از هماهنگی و تعامل این بخش 

موازی  از  جلوگیری  منظور  به  شیاتی  علوم  تحقیقات   موسسه  با 

کاری ها خبر داد.

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

ناخدا که در نشست اعضای هیات علمی و محققان بخش با رییس 

تحقیقات  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  می گفت  سخن  پژوهشگاه 

گسترده ای که در زمینه جلبک ها در این بخش در حال اجراست از 

محققان موسسه تحقیقات علوم شیاتی که در حوزه بیوتکنولوژی و 

فرآورده های زیستی فعالیت دارند دعوت کردیم که برای جلوگیری 

که  باشیم  یکدیگر هماهنگ  با  تکراری  تحقیقات  و  کاری  موازی  از 

تحقیقات  موسسه  با  نزدیک تر  همکاری  و  هم افزایی  با  امیدواریم 

علوم شیاتی بتوانیم گپ های تحقیقاتی در این حوزه را پر کنیم.

تمرکـز  پژوهشـگاه  راهبـردی  رویکـرد  براسـاس  کـرد:  تصریـح  وی 

فرآورده هـای  تولیـد  هـم  جلبک هـا  حـوزه  در  بخـش  تحقیقـات 

اسـت. بـاال  افـزوده  ارزش  بـا  زیسـتی 

ناخدا خاطرنشان کرد:  در راستای گسترش همکاری ها با موسسات 

اصاح  تحقیقات  موسسه  با  نیز  هایی  هماهنگی  داخلی،  پژوهشی 

گذشته  از  موسسه  این  است.  انجام  حال  در  بذر  و  نهال  تهیه  و 

داشته  پژوهشگاه  ملکولی  فیزیولوژی  بخش  با  خوبی  همکاری های 

که امیدواریم در دوره جدید همکاری ها بتوانیم ظرفیت های بالقوه 

خوبی را که برای گسترش همکاری ها وجود دارد به فعالیت برسانیم 

و بتوانیم به معرفی ارقام گیاهی با پتانسیل عملکرد و کیفیت غذایی 

باالتر کمک کنیم.

کارشناسان  و  علمی  هیات  اعضای  از  نشست جمعی  این  ادامه  در 

و محققان بخش به معرفی فعالیت ها و بیان مسائل و دیدگاه های 

خود در موضوعات مختلف پرداختند.

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  خوش خلق سیما،  دکتر 

اقدامات و برنامه های جدید پژوهشگاه  با تشریح  نیز طی سخنانی 

اظهار  تحقیقات  ارتقای سطح  و  محققان  مستمر  ارزیابی  در جهت 

شرایط  در  می توانند  ما  پژوهشگران  که  پاسخی  مناسبترین  داشت: 

فعلی به توهین ها و تحریم های دشمنان بدهند کار و تاش مضاعف 

کار  ساعت  پنج  مثا  گذشته  در  اگر  که  صورت  بدین  است؛  بیشتر 

می کردیم االن باید 15 ساعت کار کنیم و همه تاش ما باید مصروف  

رفع مسائل و مشکات باشد. 

کنیـم  واردات جلوگیـری  بابـت  ارز  از خـروج  افـزود: هـر چـه  وی 

فرصـت  بهتریـن  امـروز  و  تحقیقـات می رسـد  بـه  بیشـتری  بودجـه 

اسـت کـه نقـش و اهمیـت بـی بدیـل تحقیقات در توسـعه کشـور را 

بـه همـگان اثبـات کنیـم.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان اظهار داشت: تنها 

خواهش من از همکاران، تفکر و حرکت هر چه بیشتر در مسیر حل 

و  در هر مسوولیت  کنیم  تاش  که  این  و  است  و مسائل  مشکات 

کاری که بر عهده می گیریم موثر و اثربخش باشیم.

• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش بیوتکنولوژی میکروبی

جلسه رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی و بخش بیوتکنولوژی میکروبی، 

30 دی ماه 97 برگزار شد، رییس پژوهشگاه با تاکید بر اهمیت حیاتی 
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رفع  داشت:  اظهار  کشور  غذایی  امنیت  تامین  در  کشاورزی  بخش 

زیربنای  هدفمند  و  کاربردی  تحقیقات  با  کشاورزی  بخش  مشکات 

پیروزی ما در جنگ اقتصادی کنونی است. با تاکید بر اهمیت حیاتی 

رفع  داشت  اظهار  کشور  غذایی  امنیت  تامین  در  کشاورزی  بخش 

زیربنای  هدفمند  و  کاربردی  تحقیقات  با  کشاورزی  بخش  مشکات 

پیروزی ما در جنگ اقتصادی کنونی است.

 بـه گـزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، دکتر 

خوش خلق سـیما کـه در نشسـتی بـا حضـور اعضـای هیـات علمـی و 

محققـان بخـش بیوتکنولـوژی میکروبـی پژوهشـگاه سـخن می گفت، 

خاطرنشـان کـرد:  ملـت مـا همچنـان که در سـایه همدلـی و وحدت 

بـا سـرافرازی دفـاع مقـدس هشـت سـاله را پشـت سرگذاشـت در 

جنـگ اقتصـادی نیـز بـا صبـوری و اتحـاد و همراهـی آحـاد مـردم 

پیـروز خواهد شـد.

وی تصریح کرد: برای فائق آمدن بر مشکات همه پژوهشگران باید 

با تمام اندیشه و توان خود پا به میدان بگذارند و با طرح های حرکت 

ساز و جریان ساز بر موانع و مشکات فائق آیند.

خوش خلق سیما در ادامه با اشاره به تجربیات و راهکارهای دور زدن 

تحریم ها در تامین مواد و ملزومات اولیه تحقیقاتی گفت: در شرایط 

فعلی نه می خواهیم و نه می توانیم تجهیزات آزمایشگاهی خارجی تهیه 

و  تولیدکنندگان  از  داخلی  تجهیزات  با خرید  کنیم  باید تاش  و  کنیم 

صنعتگران ایرانی نیز حمایت کنیم. در این ارتباط  معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری نیز تخفیفات خوبی را برای خرید تجهیزات 

ساخت ایران در اختیار پژوهشگاه گذاشته و تجربه چتد قلم تجهیزات 

خریداری شده قبلی هم به ما ثابت کرد.

 • کرده که کارایی تجهیزات داخلی همانند تجهیزات خارجی است.

وی در ادامه با اشاره به بند ج تبصره 21 الیحه بودجه که دولت را 

مکلف کرده، تعداد مراکز پژوهشی دستگاه های اجرایی را از طریق 

واحد  یک  به  ادغام  یا  و  انحال  دولتی،  غیر  بخش  به  آنها  واگذاری 

مصوباتی  چنین  طراحان  ادعای  گفت:  دهد  تحقیقاتی  و  پژوهشی 

و  مقاله ای  کار  صرفا  دستگاه ها  پژوهشی  موسسات  که  است  این 

کتابخانه ای می کنند. البته نقص از خود ماست که اثربخشی طرح ها 

و دستاوردهای تحقیقاتی خود را و این که چه قدر کارآفرینی کرده و 

در تولید ناخالص ملی و توسعه کشور اثرگذار بوده اند را محاسبه و 

اعام نکرده ایم.

خوش خلق سیما در عین حال تصریح کرد که با پیگیری های انجام شده 

در چند کمیسیون مجلس، این کمیسیون ها مخالفت خود را با این بند 

الیحه بودجه اعام کرده اند و امید می رود با مخالفت کمیسیون تلفیق 

این بند از الیحه بودجه 98 حذف شود.

دکتر مریم هاشمی مدیر بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه هم 

در سخنانی با تاکید بر این که پروژه های بخش علی رغم همه به خوبی 

در حال پیشرفت است و علی رغم محدودیت های موجود مشکلی در 

تامین مواد آزمایشگاهی مورد نیاز ایجاد نشده است اظهار داشت: با 

وجود مشکات موجود در زمینه نوسازی تجهیزات تاش کرده ایم خللی 

در پروژه ها ایجاد نشود و خوشبختانه برای اکثر پروژه ها پیش از اتمام 

همکاری بخش خصوصی را جلب کرده ایم.

وی گفـت: یکـی از نقـاط قـوت ایـن بخـش مشـارکت فعال همـکاران 

و حضـور  مرتبـط  سـتادهای  کارگروه هـای  و  علمـی  انجمن هـای  در 

معرفـی  بـه  هـم  کـه  اسـت  علمـی  همایش هـای  و  کنفرانس هـا  در 

توانمندی هـای پژوهشـگاه کمـک مـی کند و هم در جـذب پروژه های 

تحقیقاتـی موثـر اسـت.

در ادامه این نشست جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان و 

محققان بخش به معرفی فعالیت ها و بیان دیدگاه ها و مسائل خود در 

موضوعات مختلف پرداختند. 

دکتر میثم طباطبایی، عضو هیات علمی بخش در تبیین دستاوردهای 

پژوهشی اخیر خود از انتشار دومین مقاله اش در مجله علمی لنست، 

و  علمی  معاونت  نظارت  تحت  بیودیزل  ملی  پروژه  کردن  اجرایی 

فناوری ریاست جمهوری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و در عین 

حال تاش برای تولید محصول خبر داد.

تاش  از  تقدیر  با  نشست  این  ادامه  در  هم  خوش خلق سیما  دکتر 

محققان بخش اظهار داشت: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مفتخر 

است که زاده انقاب است و خود را متعهد به عمل انقابی می داند. 

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر انقاب اسامی بر 

برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقاب اسامی تاکید کرد.

• جلسه ریاست پژوهشگاه با کارکنان بخش اداری

بهمن ماه   6 اداری،   بخش  همکاران   و  پژوهشگاه  ریاست  نشست 
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بر  تاکید  پژوهشگاه  رئیس  گرفت،  صورت  اداری  ساختمان  در   ،97

همدلی و همکاری هر چه بیشتر کارکنان داشت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، در این 

نشست اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در واحدهای مختلف 

تبادل  اداری، مشکات و مسائل و برنامه های آینده مورد بحث و 

نظر قرار گرفت.

بیوتکنولوژی کشاورزی طی  پژوهشگاه  دکتر خوش خلق سیما، رئیس 

همکاران  خدمات  و  تاش ها  از  تقدیر  با  نشست  این  در  سخنانی 

بخش های  کارکنان  شائبه  بی  همکاری  و  همدلی  لزوم  بر  اداری 

خطیر  مسئولیت های  و  اهداف  راستای  در  پژوهشگاه  مختلف 

پژوهشگاه تاکید کرد. 

از  گزارشی  نیز  پشتیبانی  و  اداری  امور  مدیر  مرادی،  فواد  دکتر   

اقدامات انجام شده در بخش های مختلف اداری از جمله کارگزینی، 

تدارکات، انبارها، خدمات فنی، پشتیبانی و ... ارائه کرد. 

توضیحاتی  ارائه  ضمن  پژوهشگاه  مالی  امور  مدیر  قربانی،  حمید 

درباره فعالیت ها و اقدامات این بخش درخواست کرد برای نگهداری 

در  که  پژوهشگاه  فعالیت  نخست  سال های  به  مربوط  اسناد  بهینه 

قالب موسسه تحقیقاتی راه اندازی شده بود تجهیزات اسکن و تهیه 

میکروفیلم از این مدارک در اختیار این بخش قرار گیرد. 

این  اداری و مالی پژوهشگاه هم در  امور  دیگر مدیران و کارکنان 

برخی  گرفته،  حمایت های صورت  و  زحمات  از  تقدیر  جلسه ضمن 

مشکات و چالش های موجود در زمینه مسائل رفاهی، مالی و اداری 

را مطرح کردند.

• جلسـه ریاسـت پژوهشـگاه بـا کارکنـان بخـش مهندسـی ژنتیـک و 

ایمنـی زیسـتی

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

هیات  اعضای  با  دوره ای  دیدارهای  چارچوب  در  که  خوش خلق سیما 

مهندسی  بخش  در  پژوهشگاه  مختلف  بخش های  محققان  و  علمی 

به  اشاره  با  وی  شد،  برگزار  بهمن  ماه   8 زیستی،  ایمنی  و  ژنتیک 

گفت:  ملی  ناخالص  تولید  بر  اثرگذاری  برای  پژوهشگاه  هدفگذاری 

یکی از بخش هایی که می تواند بیشترین نقش را در این زمینه داشته 

باشد بخش مهندسی ژنتیک است که همواره از فعالترین بخش های 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  است.  بوده  پژوهشگاه 

معتقد است  تحریم ها با همه مشکات و کمبودهایی که در پی داشته 

فرصتی است که بتوان اثربخشی و کارایی تحقیقات را به گروه های 

هدف از قبیل بخش اجرا، شرکتهای خصوصی و عموم مردم نشان داد.

زیربنای  پژوهش  که  داریم  اعتقاد  واقع  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 

توسعه است و این پژوهشگاه هم می تواند مشکات گروه هدف را که 

در درجه اول کشاورزان هستند حل کند باید روح تاش و خودباوری و 

باور عمیق به "ما می توانیم" را در خود تقویت کنیم. 

خوش خلق سیما با بیان این که ایران در حال حاضر درگیر یک جنگ 

تمام عیار اقتصادی است اظهار داشت: خوشبختانه محققان ما ثابت 

کرده اند که در سختترین شرایط هم قادرند با پیشرفت های علمی و 

فناوری روز دنیا همراه شوند کمااین که شاهد انتقال و توسعه تکنیک 

کاما جدید کریسپر در حوزه بیوتکنولوژی کشور هستیم.

حل  پی  در  اول  درجه  در  باید  تحقیقات  بخش  که  این  بیان  با  وی 

مشکات کشور و تولید ثروت باشد گفت: در حال حاضر تامین بیش از 

92 درصد دانه های روغنی و بیش از 90 درصد علوفه کشور وابسته به 

واردات است که  اگر بتوانیم حتی یک درصد از واردات این محصوالت 

کم کنیم صرفه جویی ارزی قابل توجهی صورت گرفته است.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به برخی مخالفت های 

غیرعلمی با فناوری مهندسی ژنتیک در کشور گفت: اگر اعتقاد داریم 

را کم  برد، مصرف آب  باال  را  بهره وری  ژنتیک می توانیم  با مهندسی 

کنیم و تاثیرات تغییر اقلیم را مدیریت کنیم باید با تمام توان از این 

فناوری دفاع کنیم و اثرگذاری آن را در عمل به جامعه نشان بدهیم 

و با روش علمی دغدغه هایی را که درباره مهندسی ژنتیک در مردم 

ایجاد کرده اند رفع کنیم.

و  کارشناسان  و  اعضای هیات علمی  از تاش  تقدیر  با  ادامه  در  وی 

کنار  در  کرد  پیشنهاد  پژوهشگاه  ژنتیک  مهندسی  بخش  دانشجویان 

تربیت دانشجو در بخش که طبعا امکان جذب همه آنها وجود ندارد 
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کارشناسانی خبره در امور مختلف انتقال ژن آموزش داده شوند که هر 

یک در بخشی از کار انتقال ژن متخصص باشند و البته اعضای هیات 

علمی و دانشجویان بخش با همه کارشناس ها کار کنند تا با رفتن فارغ 

التحصیان خللی در فعالیت های بخش ایجاد نشود.

رییس بخش مهندسی  قره یاضی،  بهزاد  دکتر  این جلسه همچنین  در 

بیان  به  بخش  محققان  و  علمی  هیات  اعضای  از  تعدادی  و  ژنتیک 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش زیست شناسی سامانه ها 

بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، دکتر 

خوش خلق سـیما در 8 بهمن مـاه 97، بااعضـای هیـات علمی و محققان 

بخـش هـای مختلـف پژوهشـگاه در بخـش زیست شناسی سـامانه ها، 

دیـدار و اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه پیشـتازی و فعالیت هـای موثـر 

پژوهشـگاه در زمینه زیسـت فناوری کشـاورزی، سـتاد توسـعه زیست 

فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری درصـدد اسـت 

مسـوولیت ایـن حـوزه در کشـور را تماما بـه پژوهشـگاه بیوتکنولوژی 

گسـترش  رونـد  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  وی  کنـد.  محـول  کشـاورزی 

زیست  شناسـی سـامانه ها در کشـور از نقش موثر محققان پژوهشـگاه 

در توسـعه ایـن دانـش در کشـور تقدیـر کرد.

زیربنای  پژوهش  که  داریم  اعتقاد  واقع  به  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 

و  می باید  کند،  رفع  را  کشور  مشکات  تواند  می  و  است  توسعه 

می توانیم پاسخگوی دغدغه های موجود در بخش کشاورزی و تامین 

محصوالت زراعی باشیم.  تحریم ها فرصتی است که روح خودباوری و 

بازگشت به خویشتن خویش را در خود تقویت کنیم. 

با  تعامل  و  بین المللی  ارتباطات  بر ضرورت  تاکید  با  خوش خلق سیما 

مراکز علمی خارجی برای دستیابی به دانش و فناوری های روز گفت: 

باید از هر روزنه ای برای آشنایی با عوامل پیشرفت کشورهای دیگر و 

انتقال علوم و تکنولوژی های نوین به ایران استفاده کنیم. 

وی جلب همکاری دانشمندان و متخصصان برجسته خارجی به عنوان 

مشاور یا دعوت از آنها برای برگزاری دوره های آموزشی و نیز اعزام 

دانشجویان و محققان پژوهشگاه به خارج را از راهکارهای موثر در 

انتقال دانش جدید به کشور عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، دکتر غفاری، مدیر بخش در سخنانی با اشاره به 

مشکات ناشی از عدم تسلط اغلب محققان پژوهشگاه بر تکنیک های 

که  آنها  تحصیلی  زمینه  دلیل  به  رایانه ای  آنالیزهای  و  محاسباتی 

حوزه های بیولوژی است اظهار داشت: در این راستا پلتفرمی از ابتدای 

همکاران  که  شد  خواهد  نصب  پژوهشگاه  رایانه های  در   98 سال 

بتوانند با یک کلیک، آنالیز داده ها را انجام دهند. 

محققان  و  علمی  هیات  اعضای  از  تعدادی  همچنین  جلسه  این  در 

بخش به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند. نیاز به حجم 

باالی اینترنت با توجه به حجم باالی داده ها و مشکات و هزینه های 

سنگین نمونه گیری از سراسر کشور از جمله مشکات مطرح شده از 

سوی محققان بود.

• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش نانو تکنولوژی

به گزارش روابط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، نشسـت 

ریاسـت پژوهشـگاه بـا اعضـای هیـات علمـی و محققـان 9بهمن مـاه 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  رییـس  برگزارشـد.  نانـو  بخـش  97،در 

کشـاورزی بـا ابـراز خرسـندی از بازگشـت دبیرخانـه کمیتـه فنـاوری 

نانـو وزارت جهـاد کشـاورزی بـه پژوهشـگاه، تدویـن آییـن نامه هـای 

صـدور مجـوز کـود، سـم و دیگـر محصـوالت نانویـی حوزه کشـاورزی 

و تعییـن اولویت هـای تحقیقاتـی ایـن حـوزه را از برنامه هـای اصلـی 

کمیتـه عنـوان کرد.

وی گفت: با توجه به پیشتازی و فعالیت های موثر پژوهشگاه در زمینه  

جهاد  وزارت  نانوفناوری  جامع  برنامه  ارائه  و  تدوین  و  نانو  فناوری 

نانوفناوری  کمیته  پژوهشگاه،   نانوفناوری  بخش  سوی  از  کشاورزی 

شد  مقرر  و  منتقل  پژوهشگاه  به  مجددا  کشاورزی  جهاد  وزارت 

ساختار جدیدی طراحی شود که در آن شورای سیاستگذاری فناوری 

نانو به ریاست رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد 

کشاورزی و دبیری رییس پژوهشگاه و ذیل آن شورای علمی به ریاست 

دکتر حسینی، معاون پژوهشی پژوهشگاه و دبیری دکتر مامنی، رییس 

بخش تحقیقات نانوفناوری پژوهشگاه ایجاد شود.

و خاطرنشـان کـرد: اگـر بـه واقـع اعتقـاد داریـم کـه پژوهـش زیربنـای 

توسـعه اسـت و می توانـد مشـکات کشـور را رفـع کنـد، می بایـد همه 

بخـش  در  موجـود  دغدغه هـای  پاسـخگوی  پژوهشـگاه  بخش هـای 

کشـاورزی باشـند و در افزایش تولید ناخالص ملی نقش داشـته باشـند. 

و سـموم  کـود  واردات  بـه حجـم عظیـم  اشـاره  بـا  خوش خلق سـیما 

پژوهشـگاه  نانوفنـاوری  بخـش  محققـان  گفـت:  خـارج  از  مختلـف 
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می تواننـد بـا تولید اتواع نانوکودها و نانوسـم ها در کاهش وابسـتگی 

کشـور در ایـن حـوزه کمـک کننـد 

با  تحریم ها  داشت:  اظهار  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

همه مشکات و محدودیت ها نعمتی برای بخش تحقیقات است که 

توانمندی باال و اثربخشی خود را ثابت کند و هر یک از ما پژوهشگران 

می توانیم در کاهش اثرات منفی تحریم ها موثر باشیم.

دکتر مامنی، رییس بخش تحقیقات نانوفناوری کشـاورزی پژوهشـگاه 

هـم طـی سـخنانی در ایـن نشسـت گزارشـی از روند اجـرای طرح های 

تحقیقاتـی این بخـش ارائه داد.  

قالـب طـرح  نانوفنـاوری کشـاورزی در  افـزود: محققـان بخـش  وی 

نانوسـم موفـق بـه طراحی فرموالسـیون نانوسـم سـفیدبالک گلخانه ای 

بـر  تولیـدی  نانوسـم  اثربخشـی  حشـرات،  ایـن  پـرورش  بـا  و  شـده 

سـفیدبالک های گلخانـه ای و شـهری را بـا موفقیـت آزمایـش کرده اند.

مامنـی بـا اشـاره بـه اسـتقبال بـاالی یکـی از شـرکت های خصوصـی از 

ارزیابـی و خریـد ایـن فنـاوری اظهـار داشـت: تولیـد سـموم گیاهـی 

برپایـه آزادیراختیـن نیـز از  طرح های تجاری سـازی شـده بخش اسـت. 

در ایـن جلسـه همچنیـن دکتـر داوودی و دیگـر اعضـای هیـات علمی 

و محققـان بخـش بـه بیـان دیدگاه هـا و نقطه نظـرات خـود پرداختند. 

• جلسه ریاست پژوهشگاه با بخش کشت بافت و سلول

دکتر  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

و  علمی  هیات  اعضای  حضور  با  نشستی  در  که  خوش خلق سیما 

اسفندماه 97،  پژوهشگاه در 5  بافت و سلول  محققان بخش کشت 

وحدت  و  همدلی  سایه  در  که  همچنان  ما  ملت  کرد:   خاطرنشان 

در جنگ  را پشت سرگذاشت  ساله  دفاع مقدس هشت  با سرافرازی 

اقتصادی نیز با صبوری و اتحاد و همراهی آحاد مردم پیروز خواهد 

شد. رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید بر  این که همه  

باید بپذیریم   که امروز  کشور درگیر یک جهاد اقتصادی تمام عیار  

شده  است اظهار داشت:موفقیت در برابر تهاجم اقتصادی کنونی در 

گرو درک شرایط،  مصرف بهینه  و همدلی و  همگامی عمومی است.

وی تصریـح کـرد: برای فائق آمدن بر مشـکات همه پژوهشـگران باید 

بـا تمـام اندیشـه و تـوان خـود پـا بـه میـدان بگذارنـد و بـا طرح هـای 

حرکت سـاز و جریان سـاز بـر موانـع و مشـکات فائـق آیند.

در ابتـدای  ایـن نشسـت  دکتـر مهـران عنایتـی شـریعت پناهی رییـس 

بخـش کشـت بافـت و سـلول و جمعـی از اعضـای هیـات علمـی و 

کارشناسـان و محققـان بخـش بـه معرفـی فعالیت ها و بیـان دیدگاه ها 

و مسـائل خـود در موضوعـات مختلـف پرداختنـد.

ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیــم قلــب تســلیت عــرض 

می مناییــم. انــدوه مـا در غـم از دسـت دادن آن عزیـز بزرگـوار در واژه هـا

منیگنجـد. از خداونـد متعـال، بـرای آن مرحـوم، شـادی روح و برای شـام و

خانـواده محرتمتـان، صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم.

             ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی رسکار خانم دکرت کتایون زمانی
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بازدید دانش آموزان دبیرستان منونه دولتی فاطمه زهرا و جمعی از دانش آموزان 
پایه هشتم دبیرستان نیکان تهران از پژوهشگاه

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی روز صبح 25 دیماه 97، میزبان 15 

نفر از دانش آموزان پایه دهم تجربی دبیرستان نمونه دولتی فاطمه 

زهرا )س( کرج بود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ابتدای 

این بازدید، فیلمی درباره فعالیت های پژوهشگاه به نمایش گذاشته 

شد و در ادامه دکتر مریم شهبازی، عضو هیات علمی و رییس اداره 

عضو  شبر،  زهراسادات  دکتر  و  پژوهشگاه  تجاری سازی  و  بازاریابی 

هیات علمی پژوهشگاه توضیحاتی در خصوص نحوه انتخاب رشته و 

تحصیل خود ارائه دادند.

دکتر شهبازی گفت: ریشه بسیاری از مشکات موجود این است که 

افراد به دلیل ماک های مالی یا در رقابت با دیگران، رشته و شغل خود 

را براساس عاقه شخصی انتخاب نمی کنند و در نتیجه انگیزه و شوق 

چندانی برای تحصیل و کار ندارند. این مساله خصوصا در رشته هایی 

مثل مهندسی و پزشکی در کشور به وفور مشاهده می شود به طوری 

که می بینیم برخی شاغان این حرفه ها بیش از این که به فکر خدمت 

به مردم باشند در پی کسب درآمد هر چه بیشتر هستند.

در  کرد:  خاطرنشان  خود   تحصیل  دوران  از  خاطراتی  بیان  با  وی 

آنهاست  عاقه  افراد  و شغل  رشته  انتخاب  اصلی  ماک  که  جوامعی 

می بینیم که مثا پزشکان در مواجهه با بیمار به استقبال او می روند و 

با دل و جان برای کمک به بیمار وقت می گذارند و در پایان بیمار را با 

کمال احترام مشایعت می کنند یا به افرادی بر می خوریم که با وجود 

استعداد و موقعیت تحصیلی خوب صرفا خود را به چند رشته خاص و 

پردرآمد محدود نمی کنند و براساس عاقه به کارهایی مثل نگهداری از 

کودکان یا ... می پردازند و در حرفه خود هم با کمال عاقه و دلسوزی 

عمل می کنند. شاید همین روحیه و نگرش معقول در انتخاب رشته و 

اشتغال از عوامل اصلی پیشرفت کشورها باشد. 

دکتر شهبازی با اشاره به نمونه ای از این تجربه موفق در انتخاب رشته 

انتخاب  در  کرد  توصیه  آموزان  دانش  به  افراد خانواده خود  از  یکی 

و  عاقه  مالی  ماک های  به  صرف  توجه  جای  به  دانشگاهی  رشته 

روخیات شخصی خود را در اولویت قرار دهند و حتی اگر با مخالفت 

والدینشان مواجه شدند تمام تاش خود را برای متقاعد 

کردن آنها به کار بگیرند چون شرط اصلی موفقیت 

و رضایت افراد انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی، 

حرفه ای و زندگی است.

نحوه  به  اشاره  با  هم  شبر  دکتر 

از  خاطراتی  و  رشته  انتخاب 

تحصیلی  و  علمی  زندگی 

توجه  ضرورت  بر  خود  

عایق  و  استعدادها  به 

و  رشته  انتخاب  در  شخصی 

گفت:   و  کرد  تاکید  حرفه ای  آینده 

به نظر من رشته خوب و بد اصا معنی 

انتخاب  را  امیدوارم شما هم رشته ای  و  ندارد 

کنید که از آن لذت می برید و می توانید در آن مفید 

خود  کار  در  که  باشید  مطمئن  صورت  این  در  باشید 

کاما موفق خواهید بود و دیگران هم از مواجهه 

با ثمرات کار شما لذت می برند.  

بخش های  از  ادامه  در  آموزان  دانش 

فیزیولوژی ملکولی  و کشت بافت 

پژوهشگاه بازدید کردند و با 

پریسا  دکتر  توضیحات 

مطهره  دکتر  کوباز، 

مهندس  و  محسن پور  

هیات  اعضای  از  خسرونژاد 

علمی و محققان بخش ها در جریان 

فعالیت ها و تحقیقات در حال اجرا قرار 

گرفتند.

دولتی  نمونه  دبیرستان  پرورشی  معاون  فیروزیان، 

این  در  را  آموزان  دانش  که  فاطمه زهرا )س( کرج هم 

عمومی  روابط  با  گفت و گو  در  کرد  می  همراهی  بازدید 
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پژوهشگاه درباره هدف از برگزاری این قبیل بازدیدهای علمی برای 

با  دبیرستان صرفا  در  آموزان  دانش  که  آنجا  از  گفت:  آموزان  دانش 

مباحث تئوری مواجه اند و فرصتی برای آشنایی عملی آنها با رشته های 

تلنگری  می تواند  بازدیدهایی  چنین  ندارد  وجود  دانشگاهی  مختلف 

ادامه  برای  انگیزه ای  برای شناخت عاقه تحصیلی هر دانش آموز و 

و  مشاوره  کارشناس  این  باشد.  علمی  مختلف  رشته های  در  تحصیل 

زندگی  در  ناگوار  پیامدهای  اغلب  که  این  بیان  با  تحصیلی  هدایت 

ما وظیفه  داشت همه  اظهار  است  آگاهی  و  از عدم شناخت  ناشی 

داریم با افزایش آگاهی و کمک به استعدادیابی و هدایت تحصیلی 

دانش آموزان، آنها را در انتخاب بهتر یاری کنیم.

تهران  نیکان  دبیرستان  پایه هشتم  آموزان  دانش  از  همچنین جمعی 

از  تراریخته  محصوالت  زمینه  در  خود  تحقیقاتی  طرح  قالب  در 

پژوهشگاه  بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

به  که  پژوهشی  گروه  این  کشاورزی، 

سرپرستی مسوول پژوهشی دبیرستان 

یافته  حضور  پژوهشگاه  در 

بودند پس از تماشای فیلم 

با  پژوهشگاه  معرفی 

حضور در بخش 

مهندسی 

ژنتیک 

ایمنی  و 

زیستی 

پژوهشگاه 

کشاورزی  بیوتکنولوژی 

راهنمایی های  و  توضیحات  با 

عضو   – محسن پور  مطهره  دکتر 

مراحل  با   - بخش  این  علمی  هیات 

مختلف انتقال ژن و نحوه عملکرد تفنگ ژنی 

بدین  منظور استفاده می شود آشنا شدند.که 

بخش  از   1393 سال  در  که  زیستی  ایمنی  و  ژنتیک  مهندسی  بخش 

کشت بافت و انتقال ژن جدا شده و به عنوان بخش مستقل به منظور 

ایجاد  برای  ژن  انتقال  و  ژنتیک  مهندسی  نوین  روش های  به کارگیری 

گیاهان زراعی، جنگلی، مرتعی، دارویی و زینتی با صفات برتر از نظر 

مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی، تحمل به علف کش، بهبود 

کیفیت و خصوصیات تغذیه ای و نیز کشاورزی مولکولی فعالیت دارد. 

هدف اصلی بخش، تولید محصوالت تراریخته ای است که کشت آن ها 

دارای فواید اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و به ویژه زیست محیطی 

خطر  احتمال  آنالیز  زیستی،  ایمنی  با  مرتبط  پژوهش های  است. 

محصوالت تراریخته، اطاع رسانی علمی، ابهام زدایی، ترویج محصوالت 

تراریخته، انجام آزمایش های گلدانی، گلخانه ای، مزرعه ای و نیز مسایل 

حقوقی موجودات تراریخته نیز در راستای وظایف این بخش است.

برعهده  را  بازدیدکننده  آموزی  دانش  گروه  سرپرستی  که  نوری  دکتر 

داشت در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

اظهار داشت: براساس طرحی که چند سال پیش در آموزش و پرورش 

تصویب شده، دانش آموزان، اصول و مقدمات کارهای پژوهشی و کار 

تیمی را یاد می گیرند. طی این طرح که از چند سال پیش در مدارس 

مختلف از جمله دبیرستان نیکان در حال اجرا است، موضوعات علمی 

روز به پیشنهاد مربیان به  دانش آموزان ارائه می شود تا با انتخاب 

نفره  تا شش  پژوهشی چهار  تیم های  تشکیل  با  موضوع مورد عاقه 

روی آن کار کنند.

ارائه آموزش های اولیه که شامل مباحث تئوری و  از  وی افزود: پس 

مقدمات کار تیمی است دانش آموزان مطالعه نظری روی موضوع را 

آغاز و در ادامه، کار عملی در زمینه تحقیقاتی مورد عاقه را تجربه 

پاور  شکل  به  را  خود  تحقیقات  نتایج  ترم  پایان  در  گروه  کنند.  می 

پوینت در یک جلسه بیست دقیقه ای با حضور مربیان و والدین خود 

ارائه می دهند.

آینده  جهت دهی  در  علمی  بازدیدهای  نقش  این  تاثیر  درباره  وی 

تحصیلی و شغلی دانش آموزان گفت: نظر به اینکه کشور ما در زمینه 

شتاب رشد تولید علم حائز رتبه های برتر جهانی است و شمار مقاالت 

برای  می رود  انتظار  است،  افزایش  حال  در  سرعت  به  کشور  علمی 

تداوم این روند از مقطع دانش آموزی برنامه ریزی داشته باشیم و از 

ابتدا این امکان را برای عاقمندان به پژوهش فراهم کنیم که از حالت 

گیرنده صرف مطالب دیگران خارج شوند و از نزدیک با محیط ها و 

رشته های علمی مختلف آشنا شوند. بدون شک آشنا شدن دانش آموزان 

با مراکز علمی پیشرو مثل پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که روی 

موضوعات بسیار جدید کار می کند می تواند در ایجاد انگیزه، شناخت 

استعدادها و انتخاب رشته درشت به دانش آموزان کمک کند.

نوری در پاسخ به این سوال که چرا پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

را برای بازدید تیم پژوهشی دبیرستان انتخاب کرده گفت: 

)محصوالت  ما  دانش آموزان  پژوهش  موضوع  اینکه  به  توجه  با 

از  است  مرتبط  پژوهشگاه  این  فعالیت های  با  مستقیما  تراریخته( 

مهندسی  تحقیقات  بخش  رییس  قره یاضی   دکتر  با  مسووالن  طریق 
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ژنتیک و ایمنی زیستی تماس گرفتیم تا این امکان را به دانش آموزان 

با موضوع  رابطه  در  که  پژوهشی  و  تنها مرکز علمی  از  که   بدهند 

پژوهش دانش آموزان ما کار می کند بازدید کنند، آموزش ببینند و در 

استقبال گرم  با  استفاده کنند که  این اطاعات  از  گزارش علمی خود 

ایشان مواجه شدیم.

سرپرست تیم پژوهشی دبیرستان نیکان در پایان در پاسخ به این سوال 

که با توجه به تبلیغات سوء جریان های ضدعلمی و مخالف با تولید 

داخلی محصوالت کشاورزی وارداتی علیه تحقیقات مهندسی ژنتیک و 

محصوالت تراریخته، پس از بازدید و آشنایی نزدیک با روند تحقیقات 

این حوزه چه نظری در این خصوص دارد گفت: 

بازدیدی که انجام شد خیلی کوتاه بود و طبیعتا وارد جزئیات نشدیم 

اما در مجموع فضای بازدید و توضیحاتی که توسط اساتید ارائه شد، 

کاما شفاف و بدون هیچ گونه پرده پوشی یا سوگیری بود و محققان 

هرگونه  از  فارغ  و  کاست  و  کم  بی  می توانستند  که  را  چیزی  همه 

که  اطاعاتی  کردند. خصوصا  منتقل  دانش آموزی  تیم  به  جهت گیری 

ذهن  و  بود  طرفانه  بی  کاما  دادند  دانش آموزان  به  قره یاضی  دکتر 

پژوهشگاه  در  که  فوق العاده ای  کارهای علمی  به  نسبت  را  ما  همه 

انجام می شود روشن تر کرد و از نزدیک دیدیم که این پژوهشگاه فقط 

کار علمی انجام می دهد و تعبیر این فضا به یک محیط غیر علمی با 

مقاصد سیاسی و اقتصادی واقعا غیر منصفانه است .
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پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، 1 اسـفندماه 97، پذیـرای 26 

نفـر از دانـش آمـوزان پایـه ششـم مدرسـه سـیدجمال اسـدآبادی 

مختلـف  بخش هـای  از  بازدیـد  بـا  کـه  دانش آموزانـی  بـود؛ 

عرصـه  در  پژوهشـگاه  اقدامـات  و  دسـتاوردها  بـا  تحقیقاتـی، 

شـدند. آشـنا  کشـاورزی  در  زیسـتی  فناوری هـای 

بـه گـزارش روابـط عمومی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، در 

ایـن بازدیـد، دانش آمـوزان ابتـدا بـا حضـور در سـالن آمفی تئاتـر، 

و  دسـتاوردها  از  چکیـده ای  کـه  پژوهشـگاه  تبلیغاتـی  فیلـم 

فناوری هـای در حـال تجـاری و تجاری سازی شـده و برنامه هـای 

آینـده را شـامل می شـد، مشـاهده کردنـد. همچنیـن خانـم 

مهنـدس کاظمی الموتـی، یکـی از محققین پژوهشـگاه، 

پژوهشـگاه  فعالیت هـای  دربـاره  توضیحاتـی 

بـرای  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  مفهـوم  و 

کـرد. ارائـه  دانش آمـوزان 

بخش هـای  از  دانش آمـوزان  سـپس 

و  پژوهشـگاه  تحقیقاتـی  مختلـف 

ژنتیـک  مهندسـی  شـامل  آزمایشـگاه ها، 

مولکولـی،  فیزیولـوژی  زیسـتی،  ایمنـی  و 

بیوتکنولـوژی میکروبـی و زیست شناسی سـامانه ها 

بازدیـد کردنـد و کارشناسـان هـر بخـش، توضیحات الزم 

را بـه دانـش آمـوزان ارائـه دادنـد کـه بسـیار مـورد توجـه 

ایشـان قـرار گرفـت.

در همیـن رابطـه، آقـای کمانگـر، دبیـر و سرپرسـت دانش آمـوزان 

آشـنایی  گفـت:  بازدیـد  ایـن  هـدف  دربـاره  بازدیدکننـده 

دانش آمـوزان بـا کارهـای پژوهشـی خصوصـا در زمینـه درس علوم، 

از جملـه اهـداف اصلـی ایـن بازدیـد اسـت و توضیحـات مناسـبی 

بـرای دانش آمـوزان ارائـه شـد کـه در ارتقـای علمـی و درسـی آنها 

موثـر خواهـد بـود.

وی افـزود: امـا اینکـه دانش آمـوزان از نزدیـک و در قالـب چنیـن 

بازدیدهایـی بـا مباحـث مربـوط بـه ایـن حـوزه آشـنا شـوند، بـه 

درک و تفهیـم دروس بـه آنهـا و حتـی بـه ارتقـای دانـش معلمـان 

می کنـد. کمـک  بسـیار 

دبیـر دبسـتان سـیدجمال اسـدآبادی دربـاره کیفیت 

بازدیـد و بخش هایـی کـه بیشـتر جالـب توجـه 

بوده، اظهار داشـت: توضیحـات همکاران 

بـرای دانش آمـوزان  پژوهشـگاه هـم 

بسـیار  اینجانـب  بـرای  هـم  و 

همچنیـن  بـود.  مفیـد 

مختلـف  بخش هـای 

به ویـژه  آزمایشـگاهی 

زیست شناسی سـامانه ها  بخـش 

کارشناسـان  و  آمـوزان  دانـش  کـه 

را  مـوارد  پاسـخ،  و  پرسـش  صـورت  بـه 

مطـرح می کردنـد، ارزشـمند بـود ضمـن اینکه 

اختیـار  در  را  خوبـی  اطاعـات  بخش هـا،  تمـام 

دادنـد. قـرار  دانش آمـوزان 

سـیدجامل  ابتدایـی  دانش آمـوزان  از  جمعـی  بازدیـد 
الدین اسـدآبادی از پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی
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پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، 15 اسـفند مـاه 97، پذیـرای 

دولتـی  غیـر  دبسـتان  یـک  دانش آمـوزان  از  گروهـی 

مختلـف  بخش هـای  از  بازدیـد  در  کـه  بـود  کـرج 

وکنجـکاوی  شـوق  و  شـور  بـا  پژوهشـگاه 

در  را  بهـاری  طراوتـی  خـود  کودکانـه 

بـه پژوهشـگاه  اسـفند مـاه  از  بعـد 

. ند بخشـید

روابــط  گــزارش  بــه 

پژوهشــگاه  عمومــی 

بیوتکنولوژی 

کشاورزی، 

دانــش آمــوزان 

چهــارم،  کاس 

پنجــم و ششــم ابتدایــی 

ــرانه  ــی پس ــتان غیردولت دبس

بــه  ورود  شــهامت 

برنامه هــای  روال 

بازدیدی 

پژوهشگاه 

ــم  ــای فیل ــه تماش ب

پژوهشــگاه  معرفــی 

از  ادامــه  در  و  نشســتند 

گیاهــی،  فیزیولــوژی  بخش هــای 

ژنتیــک  مهندســی  بافــت،  کشــت 

کردنــد  بازدیــد  میکروبــی  وبیوتکنولــوژی 

کــه طــی ایــن بازدیدهــا ضمــن توضیــح فعالیت هــای هــر بخــش از 

ســوی کارشناســان و محققــان مربوطــه بــه ســواالت مختلــف  دانــش 

شــد. داده  پاســخ  آمــوزان 

سـرکار خانـم بهرامـی، دبیـر علـوم و جنـاب آقـای اسـدی، مدیـر و 

آقـای بـزرگ معـاون دبسـتان کـه دانش آمـوزان را در ایـن بازدیـد 

اظهـار  عمومـی  روابـط  بـا  گفت وگـو  در  می کردنـد  همراهـی 

بـه  آن  در  کـه  مطالعـات  درس  راسـتای  در  بازدیـد  ایـن  داشـت: 

هـدف  و  می شـود  انجـام  پرداخته شـده  هـم  کشـاورزی  مباحـث 

کشـت  مختلـف  مراحـل  بـا  دانش آمـوزان  عملـی  آشـنایی  آن،  از 

محصـوالت کشـاورزی، آشـنایی بـا تکنیک هـا و فناوری هـای جدیـد 

تراریختـه  مزایـای محصـوالت  و  کشـاورزی و همچنیـن ویژگی هـا 

. ست ا

کمکـی  علمـی  بازدیدهـای  قبیـل  ایـن  انجـام  داشـت:  اظهـار  وی 

موثـر بـه آمـوزش پژوهـش محـور دانش آمـوزان اسـت؛ امـری کـه 

دانش آمـوزان را از محـدوده آموزش هـای تئـوری، مباحـث کتـاب 

روحیـه  تقویـت  زمینـه  و  کـرده  خـارج  درسـی  تکالیـف  انجـام  و 

فراهـم می کنـد. آنهـا  را در  ایـده  پژوهـش و خلـق 

خانـم بهرامـی در پایـان از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی که 

زمینـه خوبـی را بـرای ارتبـاط هـر چـه بیشـتر بـا دانـش آمـوزان و 

مـدارس فراهـم کـرده تشـکر کرد.

انسـانی  فنـی،  علـوم  حوزه هـای  در  مختلفـی  پروژه هـای  تهـران، 

ایـن  خروجـی  کـه  می شـود  تعریـف  تجربـی  و  پایـه  علـوم  و 

فعالیت هـا، ارائـه نتایـج و یافته هـای پروژه هـا در نمایشـگاه های 

اسـت. دانش آمـوزان  پژوهشـی  دسـتاوردهای 

دربـاره   )9( حلـی  عامـه  دبیرسـتان  متوسـطه  پژوهشـی  معـاون 

دروس کاربـردی و مرتبـط دانش آمـوزان در مدرسـه بـا حوزه هـای 

نهـم،  پایـه  در  کـرد:  خاطرنشـان  نهـم  پایـه  خصوصـا  پژوهشـی 

دانش آمـوزان بـا رشـته  های علـوم پایه آشـنا می شـوند و رشـته های 

الکترومغناطیـس،  پایـه وجـود دارد، رشـته  ایـن  پژوهشـی کـه در 

هسـتند. آنزیم شناسـی  و  نانوبیوتکنولـوژی  لیـزر،  و  اپتیـک 

عامـه  دبیرسـتان  آزمایشـگاه  مسـئول  شـقاقی،  فرهـاد  همچنیـن 

و  آمـوزش  در  سـال   40 از  بیـش  باسـابقه  افـراد  از  و   )9( حلـی 

بازدیـد گروهـی از دانـش آمـوزان دبسـتان غیردولتـی ابتدایـی 
شـهامت از پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی
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پـرورش کـه تحصیـات خـود را در حـوزه شـیمی و علـوم محیطـی 

اینکـه  بیـان  بـا  اسـت،  گذرانـده  امریـکا  اوکاهامـای  ایالـت  در 

بـا آزمایشـگاه مدرسـه عامـه حلـی )9( همـکاری   1381 از سـال 

پژوهشـگاه  آزمایشـگاه های  خوشـبختانه  داشـت:  اظهـار  می کنـد، 

مناسـبی  تجهیـزات  و  امکانـات  دارای  کشـاورزی،  بیوتکنولـوژی 

اسـت امـا در مجمـوع، بسـیاری از مدارس کشـور، آزمایشـگاه ها و 

ندارنـد. مناسـبی  امکانـات 

بسـیار  پتانسـیل های  امـروز،  دانش آمـوزان  نسـل  افـزود:  وی 

انتخـاب  تحصیلـی،  پیشـرفت  بـه  نسـبت  و  هسـتند  ارزشـمندی 

رشـته صحیـح و شـغل آینـده خـود توجـه ویـژه دارنـد و مـا بایـد 

امکانـات الزم بـرای انجـام تحقیقـات کاربـردی را از سـنین مدرسـه 

نماییـم. فراهـم 

آقای علی نجفی ،  همکار ارجمنـد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی، 

در اسفندماه 97، بـه افتخار بازنشسـتگی نائـل آمدند. وی بـه عنـوان  

همکار بخش خدمات پژوهشگاه، طی سـال های متمـادی، خدمات 

ارزشـمند و صادقانـه ای از خـود برجای گذاشـته است.

همکار  این  بـه  پژوهشـگاه،  همـکاران  تمامـی  و  ریاست   

از  سـال  سـی  درسـتکاری،  و  صداقـت  کمال  در  کـه  زحمت کش 

بهترین سـال های عمر خـود را در مسـیر خدمـت بـه هموطنـان و 

در جهـت تحقـق اهـداف متعالـی میهـن عزیزمـان را سـپری کرده 

و در ایـن راه از هیـچ کوششـی دریـغ نورزید، خداقوت و دسـت 

طـول  در   ، صادقانه  اش  زحمـات  از  بدین وسـیله  و  گفتند  مریزاد 

مـدت خدمـت، تشـکرو قدردانـی  نمودند.

پژوهشگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، توفیـق روزافـزون ایـن همکار 

مسـئلت  منـان  ایزد  درگاه  از  را  ارجمندشـان  خانـواده  و  گرامی 

می نماید.

تقدیر و بدرقه همکار بازنشسته
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آیین تقدیر از سی سال تاش و کوشش آقای عباس شهواره 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  بازنشسته  نخستین  عنوان  به 

جانوری کشورر 22 اسفندماه 97، برگزار شد.

در این آیین، که با حضور همکاران ایشان در 

بیوتکنولوژی  پژوهشکده  مدیریت  دفتر 

آقای دکتر  برگزار شد،  جانوری کشور 

در  پژوهشکده،  رییس  متقی طلب، 

مجید،  قرآن  از  آیاتی  یادآوری  با  سخنانی 

گفت : ما انسان ها همواره در معرض امتحان 

برای  امتحان ها  این  و  هستیم  الهی 

بوده  خویش  اندازه  از   ما  شناخت 

و انجام عمل احسن و کار نیک 

باشد،  خدا  رضای  برای  که 

به  عاقبت  و  سربلندی  باعث 

خیری ما خواهد بود. 

او در بخش دیگری از سخنان خود، با 

بیان اینکه آقای شهواره در طول سی سال 

محیط  برای  خوبی  و  خیر  منشا  خود،  خدمت 

گونه  این  که  کرد  امیدواری  اظهار  بوده،  خویش  کاری 

جلسات تنها یک جلسه عادی نبوده بلکه سبب تذکر به 

خویشتن برای انجام درست کارها بصورت وجدانی برای 

الهی  خسران  از  تا  باشد  نیز  کشور  و  مردم  به  خدمت 

جلوگیری گردد.

در ادامه، همکاران حاضر در نشست، با ذکر خاطره هایی 

از دوران همکاری خویش با آقای شهواره، از کوشش های 

بی دریغ، اخاق خوش و روحیه همکارانه ایشان یاد کرده 

از سوی همکاران پژوهشکده و  نیز  و لوح های سپاسی 

همچنین پژوهشگاه به ایشان اهدا شد.

آقای شهواره نیز در این نشست که در فضایی صمیمی 

و احساسی برگزار شد، در سخنانی، خوب بودن، در کنار 

هم بودن و کارگشا بودن را بسیار زیبا و جدایی از جمع 

خانواده بیوتکنولوژی جانوری را برای خود ناراحت کننده 

دانست و از همکاران سپاسگزاری کرد.

ایشان  برای  کشور  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده 

آرزوی  زندگی  مراحل  همه  در  گرامیشان  خانواده  و 

تندرستی، شادکامی و سربلندی دارد.

برگزاری آیین تقدیر از همکار بازنشسته آقای مهندس عباس شهواره

تابنـده زندگـی اسـت، با قلبی آکنده از تأسف و  مادر گوهـر بی نظیـر و 

تاثر، درگذشت اندوهناک مادر گرامیتان را تسلیت عرض منوده، از درگاه ایزد 

منان برای آن مرحومه، غفران الهی و شادی روح، و برای بازماندگان، صرب و 

شکیبایی خواستاریم.

             ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی رسکار خانم دکرت مریم جعفرخانی
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»فاطمــه در همــه ابعــاد گوناگــون زن بــودن، منونــه شــده بــود: مظهــر یــک دخــرت در برابــر پــدرش، مظهــر یــک 

ــر  ــئول در براب ــارز و مس ــک زن مب ــر ی ــش، مظه ــر فرزندان ــادر در براب ــک م ــر ی ــویش، مظه ــر ش ــرس در براب هم

ــی( ــی رشیعت ــرت عل ــه اش...« )دک ــش و رسنوشــت جامع زمان

ــل، صدیقــه کــربی، حــرت فاطمــه زهــرا  ــع فضائ ــه رفی ــار مــکارم و قل ــا ســعادت اســوه متــام عی ــاد ب می

)س( را کــه » روز زن و گرامیداشــت مقــام مــادر« نامگــذاری شــده، خدمــت متامــی ارادمتنــدان خانــدان 

عصمــت و طهــارت بــه ویــژه بانــوان فرهیختــه پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی تربیــک و 

ــم. ــرض می کن ــت ع تهنی

بــه برکــت ایــن میــاد فرخنــده، ســامت و دئــام توفیــق همــکاران گرانقــدر 

را از پیشــگاه خداونــد ســبحان مســالت دارم. و بــرای همــه مــادران بزرگــوار، 

ســامتی و طــول عمــر و بــرای عزیزانــی کــه بــه جــوار رحمــت خــدا رفته انــد. 

شــادی و مغفــرت آرزو دارم.

   تربیک رییس پژوهشگاه به مناسبت
والدت حرضت فاطمه )س( )روز زن و مادر(

پژوهشـگاه در  مالـی  امـور  فرزنـد مدیـر  افتخارآفرینـی 
الـربز اسـتان  مسـابقات هاپکیـدو KHF در سـطح 

امور  مدیر  قربانی  حمید  مهندس  فرزند  قربانی  هانیه 

مسابقات  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  مالی 

رزمی هاپکیدو KHF در سطح استان البرز به مناسبت 

کرج  انقاب  ورزشگاه  در  فجر  دهه  ایام  گرامیداشت 

موفق به کسب مقام اول و دریافت مدال طا گردید.

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومـی  روابـط  گزارش  به 

کشـاورزی، ریاست پژوهشگاه  ضمن اهدا لوح تقدیر و 

عـرض تبریک بـه مناسـبت ایـن افتخارآفرینـی ورزشـی 

توفیقـات  عزیز،  هانیه  و  زحمت کـش  والدیـن  بـه 

روزافزون ایـن فرزند شایسـته را در عرصه های ورزشـی و 

تحصیلـی آرزومند اسـت.
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روز دوشـنبه، مـورخ 20 اسـفند97، خانـواده بـزرگ پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، بـا حضـور رسکار خانم دکـرت خوش خلق سـیام و اعضای 

هیـات علمی،کارکنـان اداری و دانشـجویان در بـاغ گل رز، بـا تزییـن سـفره های هفت سـین و شـیرینی  های محلـی بـه اسـتقبال بهـار رفتند.

گزارش تصویری

جشـن بـزرگ خانـواده پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، 
بـرای اسـتقبال از بهـار
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خبرنامه پژوهشگاه بيوتکنولوژی کشاورزی   اسفندماه 1397

   تربیک رییس پژوهشگاه به مناسبت والدت حرضت علی )ع(
)روز مرد و پدر(

سیزدهم رجب یادآور طلوع آفتاب الیزال حیات مردی است که در کعبه دیده به جهان گشود.

در مکتب رحمت و نبوت پرورش یافت و تداوم بخش رسالت پیامرب )ص( و آغازگر امامت و والیت بود.

اقیانــوس بــی انتهــا عدالــت و شــجاعت و فتــوت کــه کــران جهــان را فــرا گرفتــه بــود امــا بــا اشــک 

یتیمــی طوفانــی می شــد.

حامـی سـتمدیدگان و محرومـان و پـدر یتیـامن را کـه بـه نـام روز پـدر مزیـن گشـته 

خدمـت متامـی ارادمتنـدان خانـدان عصمـت و طهـارت بـه خصـوص همـکاران 

محـرتم پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی تربیک و تهنیـت عرض می کنم 

و بـرای سـامتی و طـول عمـر  بـا عـزت متامی پـدران بزرگوار و شـادی  

و مغفـرت پـدران آسـامنی را از خـدای بـزرگ مسـالت  دارم.

ضایعــه درگذشــت پــدر مهربانتــان را از صمیـم قلــب تسـلیت 

عــرض می مناییــم. انــدوه مــا در غــم از دســت دادن آن عزیــز 

بزرگــوار در واژه هــا منی گنجــد. از خداونــد متعــال، بــرای آن 

مرحــوم، شــادی روح و برای شــام و خانــواده محرتمتــان، صبــر 

جمیــل و اجــر جزیــل خواهانیـم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشجویان عزیز رسکار خانم های
دکرت نصیبه و حوریه توکلی

خربنامه پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی
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