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تابستان داغ فناوری در پژوهشگاه

پژوهشگپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تابستان امسال شاهد اتفاقاتی بزرگ در حوزه فناوری بود.

برگزاری باشکوه نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی که با امضای 12 قرارداد و تفاهم نامه همکاری های 

کشاورزی  جهاد  وزارت  تحقیقاتی  موسسات  و  اجرایی  معاونت های  خصوصی،  بخش  و  پژوهشگاه  بین  مشرتک 

نانو در هفته دولت،  فناوری  از دو دستاورد کاربردی محققان پژوهشگاه در حوزه  بود در کنار رومنایی  همراه 

برگزاری نشست های هم اندیشی که به راه اندازی شبکه شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی و  تاسیس انجمن  

شتابدهنده های فعال در این حوزه منجر شد و ادامه بازدیدها و نشست های مشرتک با موسسات تحقیقاتی سازمان 

بود که  فناورانه ای  از جمله رخدادهای  فناوری های پیرشفته  پروژه های مشرتک در حوزه  اجرای  راستای  تات در 

تابستان امسال را به فصلی کم نظیر در تاریخ تحوالت این پژوهشگاه تبدیل کرد.

در سالی که به عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده، چنان که انتظار می رفت، حرکت های بزرگی در 

عرصه اقتصاد و تولید دانش بنیان در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی شکل گرفت و پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

انگیزه و نشاطی مضاعف،  با  نوین در بخش کشاورزی  فناوری های  توسعه  به عنوان موتور محرک  نیز  کشاورزی 

برنامه های مختلفی را برای توسعه و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری های جدید به مورد اجرا گذاشت. 

کشاورزی  نوین  فناوری های  ای  توسعه  و  تجاری  رویدادهای  سلسله  برگزاری  از  برنامه ها  این  بلند  فهرست  در 

)NAT( که نخستین دوره آن 26 مردادماه 1401، در تهران برگزار  شد و قرار است تا پایان امسال دو دوره دیگر 

آن نیز برگزار شود تا ارایه بسته های دانش بنیان در چهار سطح )از پژوهش کاربردی و فناورانه با مشارکت بخش 

خصوصی تا تجاری سازی دانش فنی انتقال یافته به بخش خصوصی( و تاسیس مراکز رشد و نوآوری زیست فناوری 

کشاورزی در مناطق مختلف کشور دیده می شود که در سفر اخیر رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به 

مشهد، مذاکرات جدی برای راه اندازی مرکز نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی شامل رشق کشور انجام شد.

این روند خوشبختانه با حامیت جدی دکرت ساداتی نژاد، وزیر محرتم جهاد کشاورزی و دکرت خیام نکویی، رییس 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دیگر معاونان محرتم وزیر نیز همراه بوده به طوری که در نخستین 

رویداد فناوری های نوین کشاورزی عالوه بر حضور دکرت خیام نکویی، مهندس برومندی، معاون باغبانی وزیر جهاد 

کشاورزی،  رییس ستاد توسعه گیاهان دارویی شاهد حضور شخص وزیر هم بودیم که  ضمن بازدیدی مفصل از 

بخش های مختلف منایشگاه جنبی رویداد، دقایقی در جمع سخرنانان و صاحبنظران رشکت کننده در پنل بررسی 

و ارایه راهکارهای رفع چالش های صنعت کشت بافت کشور هم حضور یافته و از نزدیک دغدغه ها و مشکالت 

فعاالن این حوزه را شنیدند. 

به این ترتیب به رغم همه تهدیدها و نگرانی هایی که در حوزه کشاورزی خصوصا از لحاظ منابع آبی در کشور وجود 

دارد به نظر می رسد، اهمیت تحقق کشاورزی دانش بنیان به عنوان رضورتی جدی برای بقای کشاورزی و حفظ امنیت 

غذایی کشور از سوی سیاستگذاران و مدیران عالی این حوزه پذیرفته شده که امید می رود با تداوم این رویکرد مبارک 

شاهد به بار نشسنت مثرات شیرین آن در رونق کشاورزی و افزایش سهم آن در تولید ناخالص ملی باشیم.

رسمقاله

اعیــاد مبــارک قربــان و غدیــر را خدمــت متامــی مســلامنان ایــران و جهــان خصوصــا 

ــش  ــگران بخ ــوم تالش ــاورزی و عم ــوژی کش ــگاه بیوتکنول ــز پژوهش ــکاران عزی هم

ــق و  ــار، عش ــان، منــادی از ایث ــم. قرب ــرض می کن ــت ع ــک و تهنی ــاورزی، تربی کش

ــامن  ــده ای ــان دهن ــه نش ــدی ک ــت. عی ــال اس ــد متع ــر خداون ــربداری در براب فرمان

ــی همتاســت.  ــا و ب ــق یکت ــه خال انســان راســتین ب

روزی بــرای اهــدای قربانــی بــه آســتان پــاک دوســت و نادیــده گرفــنت خواســت ها 

ــات  ــی تعلق ــی از متام ــا و رهای ــل خودخواهی ه ــش و زدودن کام ــای خوی و نیازه

دنیــا و غدیــر، امتــداد حرکــت انبیاســت، روزی کــه ادامــه رســالت الهــی بــه دســتان 

بــا کفایــت امامــت ســپرده شــد تــا زمیــن بــی حجــت منانــد و قانــون هدایــت اللــه بــا 

قیــام حــرت بقیــه اللــه االعظــم )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الرشیــف( بــه گســرتش 

عــدل در رسارس گیتــی بیانجامــد. 

ضمــن گرامیداشــت و تربیــک ایــام نورافشــان عیــد قربــان، عیــد پاکی هــا و خلــوص 

نیــت و فرخنــده جشــن بــزرگ والیــت، عیــد غدیــر خــم حضــور فــرد فــرد همــکاران 

عزیــز، امیــدوارم بــه برکــت ایــن ایــام عزیــز، ســالمتی، رسبلنــدی و بهــروزی روزافزون 

ملــت بــزرگ ایــران را شــاهد باشــیم.

غالمرضا صالحی جوزانی

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

جشن پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در استقبال از عید غدیرخم

 

روابــط عمومــی پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی بــا برگــزاری مراســمی ویــژه در 

آســتانه عیــد فرخنــده غدیــر، عیــد امامــت و والیــت را گرامــی داشــت. ایــن مراســم 

بــا پذیرایــی و پخــش مولــودی در تــاالر ورودی پژوهشــگاه برگــزار شــد.

پیام تربیک رییس محرتم پژوهشگاه به مناسبت
اعیاد فرخنده قربان و غدیر

تابستان 1401
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در حوزه کشاورزی فعال هستند که امیدواریم با ایجاد نظام نوین نوآوری 

و فناوری کشاورزی تعداد رشکت های فعال در این حوزه را افزایش دهیم. 

خوشبختانه با ایجاد پارک های فناوری و دهکده های نوآوری حرکت خوبی 

در این جهت آغاز شده است.

فناوری های  تجاری سازی  پلتفرم های  ایجاد  حال  عین  در  جوزانی  صالحی 

کشاورزی و منتورینگ و حرکت به سمت نوآوری باز و مشارکت هرچه بیشرت 

بخش خصوصی در رفع چالش های این حوزه را رضوری خواند.

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که این پژوهشگاه که 

بیوتکنولوژی  هاب  به  توانسته  می گذرد  آن  تاسیس  از  سال   21 تنها حدود 

کشاورزی در کشور تبدیل شود.

اظهار داشت: در راستای شکل دهی شبکه و زنجیره بیوتکنولوژی کشاورزی 

رشکت های  با  همکاری  و  اجرایی  معاونت های  با  ارتباط  تقویت  کشور، 

... را در دستور کار قرار داده ایم و قصد  دانش بنیان و ستادهای فناوری و 

داریم  امسال حداقل با 20 رشکت خصوصی قرارداد ببندیم که خوشبختانه 

امروز با 12 رشکت قرارداد انتقال فناوری امضا می کنیم.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه اجرای برنامه خودکفایی 

از اثربخشی  تولید غده بذری سیب زمینی عاری از ویروس را منونه موفقی 

تحقیقات پژوهشگاه عنوان کرد و گفت: با اجرای این برنامه، کشور از واردات 

ساالنه سه میلیون دالر بذر سیب زمینی کامال بی نیازشده است. این پژوهشگاه 

هر ساله هسته اولیه بذر 17 رقم سیب زمینی را تولید و در اختیار 20 رشکت 

بخش خصوصی قرار می دهد که عالوه بر اشتغالزایی برای 210 نفر، تاکنون 

در مجموع 45 میلیون دالر رصفه جویی ارزی به دنبال داشته است.

دکرت صالحی جوزانی خاطرنشان کرد: در راستای توسعه این قبیل برنامه های 

اثربخش و حامیت از رشکت های دانش بنیان و فعاالن حوزه فناوری های نوین 

را  نوین کشاورزی  فناوری های  تا سه رویداد  برگزاری ساالنه دو  کشاورزی، 

در دستور کار داریم که نخستین دوره آن امروز با محوریت بذر و کشت 

بافت گیاهی، زیست فناوری گیاهی، کشاورزی عمودی و کشاورزی دقیق  و 

هوشمند برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این رویداد، تفاهم نامه همکاری هشت جانبه تولید 

و  معتدله  نیمه گرمسیری،  گرمسیری،  میوه های  ارقام  سامل  اولیه  هسته های 

رسدسیری، سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی بین پژوهشگاه و موسسه 

تحقیقات علوم باغبانی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مؤسسه 

باغبانی وزارت جهاد کشاورزی،  امور  گیاهپزشکی کشور، معاونت  تحقیقات 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، انجمن صنفی کشت بافت گیاهی 

ایران و صندوق حامیت از توسعه نهال در بخش کشاورزی منعقد می شود.

وزنی  درصد   20 باغبانی،  گفت:  طرح  این  اجرای  اهمیت  خصوص  در  وی 

تولیدات کشاورزی و 40 درصد ارزش صادرات کشاورزی کشور و 37 درصد 

اشتغال بخش کشاورزی کشور، 7 درصد کل اشتغال کشور، را به خود اختصاص 

داده است. یکی از مشکالت عمده در حوزه باغبانی در زنجیره تولید نهال 

سامل و گواهی شده است که تالش داریم با تجربه خوبی که در سامل سازی ارقام 

نخستین رویداد »فناوری های نوین کشاورزی« برگزار شد

در نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی که با حضور  معاون وزیر و 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)تات( و معاون باغبانی 

وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، 12 قرارداد و تفاهم نامه همکاری از جمله 

میوه،  مختلف  ارقام  سامل  اولیه  هسته های  تولید  جانبه  هشت  تفاهم نامه 

انجمن  و  شبکه  راه اندازی  تفاهم نامه  و  زینتی  گیاهان  و  صیفی  و  سبزی 

شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی به امضا رسید.

این رویداد که  افتتاحیه  دکرت صالحی جوزانی در سخرنانی خود در مراسم 

بین املللی  منایشگاه  های  دایمی  محل  در   ،1401 مرداد    26 صبح چهارشنبه 

کشاورزی  عرصه  در  که  تکنولوژیکی  تحوالت  به  اشاره  با  شد  برگزار  تهران 

در جریان است و آینده کشاورزی جهان را متحول خواهد کرد، گفت: طبق 

پیش بینی ها، کشاورزی جهان در سال 2050 بیش از هر چیز تحت تاثیر 14، 

15 فناوری جدید از جمله کشاورزی در بیابان، کشاورزی عمودی، کشاورزی 

با آب دریا، گوشت مصنوعی، پرینرتهای سه بعدی، هوش مصنوعی، بالکچین، 

نانوتکنولوژی و ... قرار خواهد گرفت که بیشرتین آنها مرتبط با بیوتکنولوژی 

هستند. در حال حارض بیوتکنولوژی در بین پنج فناوری برتر در دنیا با کسب 

32 درصد کل گردش مالی جهانی این فناوری ها در رتبه اول قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: گردش مالی جهانی بیوتکنولوژی نزدیک به 700  میلیارد 

اختصاص  کشاورزی  بیوتکنولوژی  به  آن  درصد   10 از  بیش  که  است  دالر 

دارد. بدین ترتیب اگر بخواهیم طبق هدفگذاری اسناد باالدستی، سه درصد 

حوزه  در  خود  سهم  باید  بگیریم  اختیار  در  را  زیست فناوری  جهانی  بازار 

بیوتکنولوژی کشاورزی را از حدود 300، 400 میلیون دالر فعلی به حدود 

1/8 تا دو میلیارد دالر افزایش دهیم. 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: چالش ها و موانع 

دارد  وجود  کشور  در  دانش بنیان  کشاورزی  به  رسیدن  مسیر  در  متعددی 

که از جمله آنها رسمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، پایین بودن تعداد 

از  کافی   حامیت  عدم  کشاورزی،  استارتاپ های  و  دانش بنیان  رشکت های 

و  دانش  نفوذ  بودن رضیب  پایین  دانش بنیان،  تقویت رشکت های  و  ایجاد 

فناوری در بخش )کمرت از 6 درصد( و عدم شکل گیری زنجیره ارزش است. 

وی با بیان اینکه سهم کشاورزی از استارتاپ های کشور تنها حدود 5 درصد 

است، اظهار داشت: در مجموع حدود هزار رشکت و هسته فناور و استارتاپ 
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و پایه های باغی داریم این زنجیره را ایجاد کنیم. 

بزرگی  اتفاق  بیوتکنولوژی کشاورزی ترصیح کرد: دومین  رییس پژوهشگاه 

که در رویداد امروز شاهد آن خواهیم بود، ایجاد شبکه و انجمن شتابدهی 

فناوری های نوین کشاورزی است که در این راستا تفاهم نامه سه جانبه ای 

بین منایندگان شتاب دهنده ها، ستاد توسعه زیست فناوری و پژوهشگاه امضا 

فناوری  انتقال  و  توسعه  قرارداد   10 تفاهم نامه،  دو  این  بر  می شود. عالوه 

دو  برگزاری  رویداد ضمن  این  در  می شود.  منعقد  هم  بخش خصوصی  به 

بافت، میزبان سفرای  بذر و صنعت کشت  پنل تخصصی در زمینه صنعت 

ترکمنستان و قرقیزستان، معاون سفیر و منایندگان سفارت روسیه و منایندگان 

سفارت عراق هستیم که با حضور در رویداد زمینه های همکاری مشرتک و 

واردات محصوالت بیوتکنولوژی کشاورزی از ایران را بررسی می کنند.

• ایجاد نخستین صندوق رسمایه گذاری PE در کشور

سخرنان بعدی این رویداد، دکرت خاکدامن، معاون ستاد توسعه زیست فناوری 

بود که در معرفی برنامه های حامیتی ستاد گفت: در زمینه توسعه فناوری، 

ملی  کار  تقسیم  و  شتاب دهنده ها  در  فناور  تیم های  از  بذری  حامیت 

زیست فناوری و در زمینه توسعه بازار، حامیت 

افزایش  از  و حامیت  بازار  به  ورود  و  تولید  از 

مقیاس در بازار ملی و بین املللی را در دستور کار 

داریم. حاصل این حامیت ها تولید 167 محصول 

با پتانسیل ارزی هزار و 304 میلیون دالر است.

صندوق  نخستین  افتتاح  از  ادامه  در  وی 

سال  شهریورماه  در  کشور   PE رسمایه گذاری 

صندوق  این  از  بعد  گفت:  و  داد  خرب  جاری  

دومین  شده،  راه اندازی  سالمت  حوزه  در  که 

راه اندازی  غذایی  امنیت  حوزه  در  را  صندوق 

امنیت  خواهیم کرد. مجموعه رسمایه صندوق 

که  بود  خواهد  ریال  میلیارد  هزار   10 غذایی، 

50 درصد توسط موسسان و 50 درصد توسط 

پذیره نویسی عمومی تامین می شود.

مزرعه   ۴۰ و  جدید  فناوری  دهکده   ۱۰  •  

نوآوری در کشور راه اندازی می شوند

دکرت خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی 

ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و 

افتتاحیه  در  خود  سخرنانی  در  هم  کشاورزی 

با  کشاورزی  جهاد  وزارت  معاونین  شورای  اخیر  جلسه  به  اشاره  با  رویداد 

هامن  ما  از  رییس جمهور  مطالبه  مهمرتین  داشت:  اظهار  رییس جمهور، 

که  داشتند  ابتدای سال  در  اسالمی  انقالب  که رهرب معظم  است  مطالبه ای 

کشاورزی را دانش بنیان کنیم و مخاطب اصلی رییس جمهور در جلسه شورای 

معاونان هم سازمان تات ) تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی( بود. 

وی با بیان این که مردمی بودن دولت سیزدهم باید در متام حوزه ها متبلور 

باشد، خاطرنشان کرد: منظور از مردمی بودن در بحث دانش بنیان این است 

که به مفهوم واقعی، مقوله مردمی  سازی را در بحث دانش بنیانی کشاورزی 

عملیاتی کنیم. ما مکلفیم رشایط حضور و نقش آفرینی رشکت های دانش بنیان 

را تسهیل کنیم. درست است که منابع دولتی محدود است ولی باید رضیب 

نفوذ دانش در بخش کشاورزی را از حدود 6 به 12 افزایش دهیم.

خیام نکویی با بیان اینکه مطالبه مقام معظم رهربی از بخش کشاورزی این 

است که پس از امنیت غذایی پایدار کشور، اقتدار غذایی کشور را هم محقق 

کنند: منظور از اقتدار غذایی این است که در صورت نیاز، قدرت تامین غذای 

برخی کشورهای منطقه را هم داشته باشیم. در جنگ اخیر اوکراین دیدیم که 

این دیدگاه که باید تولید محصوالتی مثل گندم را به دلیل اقتصادی نبودن 

رها کنیم و به واردات آنها اتکا کنیم، چقدر اشتباه است و کشورهایی بودند 

که برای تامین 500 هزار تن مواد غذایی به چه ابزارهایی متوسل شدند.

وی ترصیح کرد که با وجود محدودیت آب و اراضی و مسایل  زیست محیطی، 

قابلیت افزایش 18 درصدی تولیدات کشاورزی در چهار، پنج سال آینده را داریم 

و می توانیم حجم تولید محصوالت کشاورزی را به 152 میلیون تن برسانیم.

خیام نکویی در عین حال تاکید کرد که رسیدن به این هدف مستلزم عزم و 

اراده قوی برای حامیت از بخش کشاورزی است که البته هیچ  وقت حامیت 

معنوی از بخش کشاورزی تا حدی که امروز وجود دارد، نبوده به طوری که 

مقام معظم رهربی شخصا به این مسئله ورود فرموده اند.

تولید  رکوردهای  و  کشوری  تولید  میانگین  بین  که  چشمگیری  فاصله  وی 

باغداران منونه وجود دارد و در برخی محصوالت مثل سیب به 10 برابر هم 

افزایش قابل توجه حجم تولیدات باغی کشور  می رسد را گواهی بر امکان 

عنوان کرد و گفت: این مسأله که ناشی از فاصله دانشی، فناوری و ترویجی  

محصوالت  دیگر  در  است  حوزه  این  بهره برداران  سایر  با  منونه  کشاورزان 

کشاورزی مثل گندم هم به شدت وجود دارد.  

با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس 

افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بیش  این که   بیان 

نظارت  واحد،  مدیریت  زنجیره،  ایجاد  گرو  در  از هرچیز 

مستمر و حامیت از بخش خصوصی است، اظهار داشت: 

مقام معظم رهربی  ویژه  نگاه  اساس  بر  تات  در سازمان 

شده  رشوع  جدیدی  ریل گذاری  رییس جمهور،  تاکید  و 

با  نزدیک  تعامل  در  ما  تحقیقاتی  موسسات  موتور  و 

که  است  شده  روشن  وزارتخانه  اجرایی  معاونت های 

اتفاقات بسیار بزرگی را در حوزه تولیدات کشاورزی رقم 

خواهد زد. 

خیام نکویی اضافه کرد: در رشایطی که ظرفیت خربگانی 

در بخش کشاورزی کشور بسیار باالست، پذیرفته نیست 

و  بی سواد  کشاورزی،  بخش  بهره برداران  درصد   75 که 

 39 که  هستیم  مصمم  اساس  این  بر  باشند.  کم سواد 

روزی  شبانه  آنها  از  بعضی  که  را  کشاورزی  هرنستان 

بعضی  که  چرا  کنیم  راه اندازی  سال  پایان  تا  هستند 

فارغ التحصیالن این هرنستان ها در گذشته، مدیران توامنند 

میانگین  دیگر  طرف  از  هستند.  کشاورزی  بخش  امروز 

سنی بهره برداران کشاورزی کشور 52 سال است که نشاندهنده کاهش توان 

این بخش و رضورت ورود نیروهای متخصص جدید به این بخش است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در 27 فروردین 1401 به ما تکلیف شد 

که باید رشکت های دانش بنیان کشاورزی افزایش پیدا کند. تعداد رشکت های 

دانش بنیان در آن زمان حدود 256 رشکت بود که االن به بیش از 300 رشکت 

افزایش یافته و مجموعه تعداد رشکت ها و واحدهای فناور حدود 450 واحد 

منابع  و  کشاورزی  نوآوری  و  فناوری  دهکده  چهار  دیگر،  طرف  از  است. 

می شوند.  راه اندازی  نیز  دیگر  دهکده   10 و  شده  ایجاد  کشور  در  طبیعی 

همچنین 40 مزرعه نوآوری در حوزه های مختلف کشاورزی و باغبانی ایجاد 

خواهند شد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به  افزایش کمی و ارتقای اثربخشی  رشکت های 

دانش بنیان کشاورزی گفت: به همکاران موسسات تحقیقاتی سازمان  توصیه 

می کنم فناوری های موجود را سخاومتندانه به بخش خصوصی منتقل کنند. 

مهمرت از میزان رویالیتی که می گیرید، تعداد دانش فنی واگذار شده است. 

بخش  به  کمرت  رقم  با  را  فناوری   500 موجود  فناوری   700 از  سازمان  اگر 

خصوصی منتقل کند بهرت از این است که این فناوری ها برای سال دیگر مباند. 
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در سازمان تات ادامه پیدا کند. همچنین امیدوارم شاخص های ارزیابی نظام 

نوآوری که بیشرت مبتنی بر مقاله است هم اصالح شوند و حرکت خوبی که 

رشوع شده و گامی به سمت دانشگاه های نسل آینده است، ادامه یابد. در 

امیدواری کرد که حضور بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی  ابراز  پایان 

پررنگ ترشده و در مدیریت دهکده های فناوری و نوآوری و باغ های مادری 

رویداد  نخستین  در  است  گفتنی  استفاده شود.  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 

فناوری های نوین کشاورزی عالوه بر انعقاد قرارداد هشت جانبه در زمینه تهیه 

هسته های اولیه سامل ارقام مختلف میوه و سبزی و صیفی و گیاهان زینتی و 

تفاهم نامه راه اندازی شبکه شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی، 10 قرارداد 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  سوی  از  ارزن  الین های  انتقال  قرارداد  شامل  دیگر 

کشاورزی به رشکت دانش بنیان آرین خوشه پارس و همکاری طرفین در تولید 

رقم/ارقام آزاد گرده افشان انواع ارزن مرواریدی )دانه ای و علوفه ای(، قرارداد 

انتقال الین های سورگوم از سوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به رشکت 

آزاد  ارقام  یا  تولید رقم  پارس و همکاری طرفین در  آرین خوشه  دانش بنیان 

به  دستیابی  قرارداد  علوفه ای(،  و  )دانه ای، شیرین  انواع سورگوم  گرده افشان 

دانش فنی تولید کلوس )کرفس کوهی( توسط پژوهشگاه و به سفارش رشکت 

زیست فناوری طوبی مهرگان  و اعطای لیسانس انحصاری دانش فنی حاصله از 

سوی "پژوهشگاه به رشکت به منظور تولید و فروش محصول، قرارداد دستیابی 

PVY-PLRV-PVA-PVM-( به دانش فنی شناسایی شش ویروس سیب زمینی

PVS و PVX( توسط پژوهشگاه و به سفارش رشکت رایان زیست فناوری 

به منظور  انحصاری دانش فنی حاصله به رشکت  لیسانس  اعطای  هرمس و 

دستیابی  محصول،  فروش  و  تولید 

مینی تیوبر  تولید  فنی  دانش  به 

سیب زمینی در محیط بسته در سطح 

به  و  پژوهشگاه  توسط  آزمایشگاهی 

سفارش رشکت فرادشت کروچ و اعطای 

از  لیسانس غیرانحصاری حق استفاده 

انتقال  رشکت،  به  حاصله  فنی  دانش 

ازدیادی  ریز  فنی  دانش  غیرانحصاری 

از    )Cornus mas L.( زغال اخته 

پرتالش  نهالستان  به  پژوهشگاه  سوی 

یک  فروش  قرارداد  و  رشیفی  سبز 

دستگاه مینی بیوراکتور یکپارچه تناوبی 

کشت  رشکت  به  پژوهشگاه  سوی  از 

بافت گیاهان دارویی آسیا  و مشاوره در خصوص راه اندازی و کاربرد آن و نیز 

قرارداد فروش مجموعا 60 گیاهچه درون شیشه ای )30 گیاهچه از هر یک از 

ارقام( عاری از ویروس پایه های سیب ارقام M7 و M9  توسط پژوهشگاه به 

رشکت آوند نهال کشت بافت نیز به امضا رسید. از دیگر برنامه های نخستین 

رویداد فناوری های نوین کشاورزی، بازدید مدیران، فناوران و بازیگران کلیدی 

از منایشگاه حضوری با مشارکت رشکت ها، مراکز تحقیقاتی، استارت آپ ها و 

شتاب دهنده های بخش کشاورزی، برپایی دو پنل گفت و گو در راستای بررسی، 

بافت  کشت  و  بذر  صنعت  چالش های  رفع  برای  راهکار  ارائه  و  شناسایی 

جمهوری اسالمی ایران و مالقات ها و نشست های B2B با محوریت هم افزایی 

و توسعه فناوری ها بود. نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی )NAT(با 

هدف کالن حامیت از رشکت های دانش بنیان و فعاالن حوزه فناوری های نوین 

کشاورزی به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و با همکاری ستاد توسعه 

زیست فناوری و با حضور بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری کشاورزی برگزار 

شد. تشکیل و تکمیل زنجیره های ارزش کشاورزی با توسعه، ترویج )انتشار( 

و هم افزایی فناوری های نوین کشاورزی )تحقیق و توسعه، طراحی محصول، 

تامین مواد اولیه، تولید، توزیع، بازاریابی و ارائه خدمت به مرصف کننده نهایی(، 

ترویج و توسعه روش های نوآوری و تحقیق و توسعه باز فیامبین بخش خصوص 

و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی با حامیت نهاد پشتیبان و افزایش عملکرد در 

تولید و ارائه خدمت با بهره گیری از ظرفیت های موجود در فناوری های نوین 

کشاورزی از دیگر اهداف رویدادهای فناوری های نوین کشاورزی بود.

چون فناوری عمر محدودی دارد 

برگزاری  از  تقدیر  با  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس 

رویداد فناوری های نوین کشاورزی ابراز امیدواری کرد که نشست های این 

جمع توسعه پیدا کند و از بیوتکنولوژی به نانوتکنولوژی و دیگر فناوری ها 

منابع طبیعی  و  فارغ التحصیل کشاورزی  که  برسد  روزی  و  کند  پیدا  ترسی 

بیکار نداشته باشیم.

 وی در پایان از رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان برگزارکننده 

رویدادهای فناوری های نوین کشاورزی خواست طی چند ماه آینده گزارشی 

از اثربخشی این نشست ها در افزایش بهره وری بخش کشاورزی و سهم آن 

در تولید ناخالص ملی ارائه کند.

• یک سوم باغات کشور فرسوده و نیازمند احیا است

سخرنان بعدی نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی، مهندس برومندی، 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی بود.

 وی گفت: این جلسات هم برای ما و هم برای بهره برداران بخش اجرا بسیار 

دلگرم کننده است که اتفاقات بزرگی در راه است. از زمانی که دکرت خیام 

نکویی ریاست سازمان تات را بر عهده گرفتند، ریل گذاری های جدیدی در 

این حوزه صورت گرفته که بسیار امیدبخش است.

وی با اشاره به وجود سه میلیون هکتار باغ و 23 هزار هکتار گلخانه و تولید 

25/7 میلیون تن محصوالت باغی در کشور گفت: حوزه باغبانی 37 درصد 

اشتغال بخش کشاورزی و حدود 46 درصد درآمدهای ارزی بخش کشاورزی 

کمربند  در  داشنت  قرار  مثل  مختلف  دالیل  به  می شود.  شامل  را  کشور 

باغبانی،  بخش  در  آب  اقتصادی تر  بهره وری  و  باغی  اسرتاتژیک  محصوالت 

مزیت اصلی کشاورزی ایران در حوزه باغبانی است. اساساً کشاورزی کشور 

ما کشاورزی معیشتی است چون 75 درصد اراضی کشاورزی کشور زیر پنج 

جدی  کمبود  و  اقلیمی  مخاطرات  و  مسئله  این  به  توجه  با  است.  هکتار 

آب برای وصول به امنیت غذایی کشور، حاکمیت یک نگاه جدید در بخش 

کشاورزی کشور رضوری است.

اهمیت  نشان دهنده  که  دنیا  در  گرسنه  میلیارد  یک  به وجود  اشاره  با  وی 

جدی بحث غذا در دنیای امروز و آینده است گفت: در دولت سیزدهم، شاه 

بیت برنامه رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی کشور است 

که انشاالله در سال های آینده به نتایج اقدامات صورت گرفته در این زمینه 

بیشرت واقف خواهیم شد. 

با  باغبانی کشور  بخش  اینکه  بیان  با  وزیر جهاد کشاورزی  باغبانی  معاون 

همه مزیت هایی که دارد در همه سال های گذشته بسیار مظلوم واقع شده 

بودجه  ردیف  سه  دو،  از  بیش  سال ها  این  در  باغبانی  بخش  گفت:  است 

نداشته که در اغلب سال ها هم محقق نشده اند. ما سه میلیون هکتار باغ 

داریم که یک میلیون هکتار آن فرسوده و غیر اقتصادی است که باید آنها را 

احیا یا حذف و جایگزین کنیم با این حال اعتبار اندکی که برای این حوزه در 

نظر گرفته شده در اغلب سال ها محقق نشده و بیشرتین میزان تحقق آن تا 

قبل از دولت سیزدهم حدود 17 میلیارد تومان بوده که با توجه به وسعت 

از مجموع  این بخش  ناچیز است. سهم  باغی فرسوده کشور بسیار  اراضی 

یارانه های بخش کشاورزی هم بسیار اندک بوده است. 

در  که  سالی  یک  همین  در  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  باغبانی  معاون 

تومان  میلیارد  پنج هزار  رییس جمهور  باغبانی هستم در سفرهای  معاونت 

برای زیرساخت های باغبانی اعتبار گرفته ایم که بیش از 1500 میلیارد تومان 

آن برای احیای باغات بوده است. 

وی با بیان این که در محصوالتی مثل پسته فاصله وحشتناکی بین متوسط 

تولید کشور و رکورد کشاورزان پیرشو وجود دارد، اظهار داشت: با این حال 

هنوز یک باغ مادری پسته در کشور نداریم که هفته پیش 40 میلیارد تومان 

تفاهم نامه های  همچنین  گرفتیم.  اعتبار  کرمان  در  مادری  باغ  ایجاد  برای 

مشرتک تحقیقاتی امضا شده از محل یارانه ها که حداکرث 23 درصد بودند را 

به باالی 35 درصد رساندیم.

هسته های  منتظر  بی صربانه  کشور  مادری  باغات  این که  بیان  با  برومندی   

 37 در  مادری  باغ   37 تاسیس  برای  برنامه ریزی  حال  در  گفت:  است  اولیه 

نقطه کشور هستیم.  

وی با بیان این که هیچ پروژه ای بدون پیوست تحقیقاتی در معاونت باغبانی 

نیک  فال  به  را  داده  رخ  تات  در  که  بزرگی  تحول  گفت:  منی شود  پذیرفته 

می گیرم. خود من از فارغ التحصیالن هامن هرنستان های کشاورزی هستم. از 

این هرنستان  ها به معنای واقعی کلمه به عنوان تکنسین بیرون می آمدیم ولی 

متاسفانه در سال های اخیر جایگاه این هرنستان ها بسیار کمرنگ شده بود که 

خوشحامل با توجه سازمان تات شاهد رونق دوباره این هرنستان ها خواهیم بود.

دکرت مهدی سیف سهندی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 

و طب سنتی هم که سخرنان پایانی مراسم افتتاحیه رویداد فناوری های نوین 

کشاورزی بود با اشاره به این که در بحث کشاورزی همه بر رضورت افزایش 

بهره وری،  افزایش  از عوامل عمده  بهره وری متفق القول هستند، گفت: یکی 

دانش و فناوری و سیاستگذاری مناسب است. مدل های خطی قدیم قاعدتاً 

پاسخگو نیست و باید به صورت اکوسیستمی به نظام نوآوری نگاه کرد. وی 

گفت: دهکده های نوآوری تجربه بسیار خوبی است که امیدوارم این اقدامات 
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بازدید وزیر جهاد کشاورزی از نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی از نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی بازدید کرد. 

معاون  نکویی،  خیام  دکرت  استقبال  مورد  ورود  بدو  در  ساداتی نژاد  دکرت   

و  ریاست  و  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و  وزیر 

معاونان و مدیران پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار گرفت و در ادامه 

از بخش های مختلف منایشگاه جنبی رویداد بازدید کرد. در نخستین رویداد 

وزیر  معاون  نکویی،  خیام  دکرت  حضور  با  که  کشاورزی  نوین  فناوری های 

برومندی،  مهندس  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  رییس  و 

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، دکرت سیف سهندی، دبیر ستاد توسعه 

علوم و فنون گیاهان دارویی و معاونان و مدیران سازمان و معاونت باغبانی 

افتتاح  افتتاح  کشاورزی  تحقیقات  و  نوآوری  اکوسیستم  فعاالن  و  اساتید  و 

شد، 12 قرارداد و تفاهم نامه همکاری از جمله تفاهم نامه هشت جانبه تولید 

هسته های اولیه سامل ارقام مختلف میوه، سبزی و صیفی و گیاهان زینتی و 

تفاهم نامه راه اندازی شبکه و انجمن شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی 

بیوتکنولوژی کشاورزی و معاونت های اجرایی و موسسات  بین پژوهشگاه 

تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و رشکت های بخش خصوصی به امضا رسید.

وزیر جهاد کشاورزی: کشاورزی اقتصادی و افزایش بهره وری در گرو 

بهره گیری از دانش و فناوری است

نوین  فناوری های  رویدادهای  برگزاری  از  استقبال  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 

که  کرد  تاکید  شد  برگزار  پژوهشگاه  همت  به  رویداد  اولین  که  کشاورزی 

از  بهره گیری  مستلزم  این حوزه  در  بهره وری  افزایش  و  اقتصادی  کشاورزی 

از  بازدید  حاشیه  در  که  ساداتی نژاد  دکرت  است .  مزارع  در  فناوری  و  علم 

نخستین رویداد رویدادهای فناورانه نوین کشاورزی در منایشگاه بین املللی 

سال  امسال،  کرد:  خاطرنشان  می گفت،  سخن  خربنگاران  جمع  در  تهران 

رشکت های دانش بنیان است و با توجه به شعار سال، ماموریت ویژه ای در 

حوزه دانش بنیان های کشاورزی برعهده داریم.

عهده  بر  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  مأموریت  این  این که  بیان  با  وی 

وزارت  کرد:  ترصیح  است،  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان 

جهاد کشاورزی اولین وزارتخانه ای بود که آیین نامه حامیت از رشکت های 

دانش بنیان را تصویب کرد و در 19 بند آن آیین نامه متعهد به انجام اقداماتی 

سازمان  کرد:  خاطرنشان  ساداتی نژاد  شد.  مختلف  بخش های  مشارکت  با 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ماموریت راه اندازی پارک های علم و 

فناوری را بر عهده داشت که اولین پارک خود را به بهره برداری رسانده است.

در  را  کشاورزی  فناوری  و  نوآوری  دهکده های  همچنین  سازمان  این 

نوآوری  و  برسیم  نوآوری  مزارع  به  امیدواریم  و  راه اندازی می کند  استان ها 

را به شهرستان ها و روستاها بربیم تا نفوذ دانش و فناوری را در کشاورزی 

توسعه دهیم. وی افزود: سازمان برای گسرتش نفوذ علم و فناوری در مزارع، 

کاروان های افزایش بهره وری را در استان های مختلف کشور راه اندازی کرده 

است که در قالب آن افراد متخصص در فصل های زراعی به مزارع می روند 

و از نزدیک بر کار کشت نظارت می کنند. وی با استقبال از آغاز رویدادهای 

فناوری های نوین کشاورزی که به همت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

نیازهای ستادی  بر  با هدف مترکز  این رویداد  راه اندازی شده است، گفت: 

معاونت های  با  تفاهم نامه  امضای  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  در  اجرایی  و 

این  از  یکی  امروز  که  برد  می  پیش  را  خود  کار  وزارت خانه  در  تخصصی 

تفاهم نامه ها با معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امضا شده است.

این  حامیت های  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  کشاورزی  جهاد  وزیر 

وزارتخانه از بخش دانش بنیان بتواند در افزایش ثروت، اشتغال و نفوذ دانش 

در بخش کشاورزی و منابع طبیعی موثر باشد. 

بهره وری بدون علم و فناوری میرس نیست،  این که  بر  تاکید  با  ساداتی نژاد 

ترصیح کرد: در دنیای امروز بهره وری و فناوری به هم گره خورده است و 

اگر علم و فناوری را در کنار کشاورزی بیاوریم به بهره وری خواهیم رسید در 

غیر این صورت بین ما و بهره وری فاصله خواهدافتاد. وی ادامه داد: کاروان 

بهره وری در مزرعه ترویج را انجام می دهد و به کشاورز آموزش می دهد و 

از این طریق بهره وری را افزایش می دهد.

برای خرید محصوالت دانش بنیان و  پایان گفت:   وزیر جهاد کشاورزی در 

تجهیزات کشاورزی از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان تسهیالت می دهیم 

تا بتوانند با استفاده از فناوری عملکرد خود را ارتقاء دهند.
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بی  نوین کشاورزی« در رخدادی  با نخستین رویداد »فناوری های  همزمان 

سابقه در عرصه تجاری سازی و انتقال دانش فنی و دستاوردهای پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی، 12 قرارداد و تفاهم نامه همکاری  های مشرتک بین 

پژوهشگاه و بخش خصوصی، معاونت های اجرایی و موسسات تحقیقاتی 

وزارت جهاد کشاورزی امضا شد. از جمله تفاهم نامه های امضا شده در این 

تولید،  ساماندهی  راستای  در  همکاری  جانبه  هشت  نامه  تفاهم  رویداد، 

تکثیر، نگهداری و تجاری سازی هسته های اولیه سامل ارقام پایه های میوه های 

گرمسیری، نیمه گرمسیری، معتدله، رسدسیری، سبزی و صیفی و گل و گیاهان 

سازمان  کشاورزی،  جهاد  وزارت  باغبانی  امور  معاونت  بین  که  بود  زینتی 

کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  تحقیقات، 

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، 

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران 

و صندوق حامیت از توسعه نهال در بخش کشاورزی منعقد شد.

در این رویداد همچنین ضمن امضای تفاهم نامه راه اندازی شبکه و انجمن 

شتابدهی فناوری های نوین کشاورزی بین پژوهشگاه، شتابدهنده   های حوزه 

انتقال  قرارداد  زیست فناوری،  توسعه  ستاد  و  کشاورزی  نوین  فناوری های 

الین های ارزن از سوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به رشکت دانش بنیان 

آرین خوشه پارس و همکاری طرفین در تولید رقم ارقام آزاد گرده افشان انواع 

ارزن مرواریدی )دانه ای و علوفه ای(، قرارداد انتقال الین های سورگوم از سوی 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به رشکت دانش بنیان 

آرین خوشه پارس و همکاری طرفین در تولید رقم/

ارقام آزاد گرده افشان انواع سورگوم )دانه ای، 

شیرین و علوفه ای(، قرارداد دانش فنی 

کوهی(  )کرفس  کلوس  ریزازدیادی 

در بیوراکتور توسط پژوهشگاه و به 

طوبی  زیست فناوری  رشکت  سفارش 

دانش  انحصاری  لیسانس  اعطای  و  مهرگان  

فنی حاصله از سوی پژوهشگاه به رشکت به منظور 

کیت های  فنی  دانش  قرارداد  فروش محصول،  و  تولید 

PVY-PLRV-PVA-( سیب زمینی  ویروس  شش  شناسایی 

PVM-PVS و PVX( توسط پژوهشگاه و به سفارش رشکت رایان 

زیست فناوری هرمس و اعطای لیسانس انحصاری دانش فنی حاصله به رشکت 

به منظور تولید و فروش محصول، دستیابی به دانش فنی تولید مینی تیوبر 

سیب زمینی در محیط بسته توسط پژوهشگاه و به سفارش رشکت فرادشت 

کروچ و اعطای لیسانس غیرانحصاری حق استفاده از دانش فنی حاصله به 

 Cornus.( اخته  زغال  ازدیادی  ریز  فنی  دانش  غیرانحصاری  انتقال  رشکت، 

mas L(  از سوی پژوهشگاه به نهالستان پرتالش سبز رشیفی و قرارداد مینی 

بیوراکتور یکپارچه تناوبی از سوی پژوهشگاه به رشکت کشت بافت گیاهان 

جهاد  مرکز  و   آسیا   دارویی 

دانشگاهی خراسان و مشاوره 

و  راه اندازی  خصوص  در 

قرارداد  نیز  و  آن  کاربرد 

شیشه ای  درون  گیاهچه های 

پایه های  ویروس  از  عاری 

  M9 و   M7 ارقام  سیب 

رشکت  به  پژوهشگاه  توسط 

آوند نهال کشت بافت هم به 

امضا رسید.

و  و  پژوهشگاه  بین  همکاری  تفاهم نامه  و  قرارداد   ۱۲ همزمان  امضای 
بخش خصوصی و دولتی در نخستین رویداد فناوری های نوین کشاورزی

از  خارجی  مختلف  هیات های  و  سفرا  درخور  استقبال 
رویداد فناوری های نوین کشاورزی

پژوهشگاه  همت  به  که  کشاورزی  نوین  فناوری های  رویداد  نخستین 

بیوتکنولوژی کشاورزی در ٢٦ مردادماه 1401، برگزار شد و فرصتی بود که 

عالوه بر فعاالن اکوسیستم نوآوری و فناوری های کشاورزی کشور، هیات های 

دیپلامتیک و اقتصادی از خارج کشور هم با توامنندی های ایران در حوزه های 

سفیر  صدیقف،  تورداقون  شوند.  آشنا  کشاورزی  نوین  فناوری های  مختلف 

قرقیزستان در جمهوری اسالمی ایران، با حضور در محل رویداد ضمن بازدید از 

منایشگاه دستاوردها و توامنندی های رشکت های ایرانی در نشستی با دکرت خیام 

نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه 

فعالیت ها و دستاوردهای محققان  با  آشنایی  بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن 

دانش بنیان  رشکت های  و  سازمان  تحقیقاتی  موسسات  دیگر  و  پژوهشگاه 

مختلف  حوزه های  که  فعالیت ها  این  گسرتده   دامنه  به  توجه  با  داخلی 

داد طی  درخواست  شامل می شود  را  طبیعی  منابع  و  دامپروری  کشاورزی، 

جلسه ای مشرتک زمینه های توسعه همکاری های مشرتک به دقت بررسی شود. 

رستم حیدروویچ ژیگانشین، قایم مقام و رایزن اقتصادی فدراسیون روسیه در 

جمهوری اسالمی ایران و الکسی میخاییلوویچ یفینوف، کارشناس بازرگانی سفارت 

روسیه هم در بازدید از رویداد نسبت به همکاری با پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در زمینه بهبوددهنده های رشد گیاهان ابزار عالقمندی کردند.

از جمله هیاتی شامل مسئول  بازدیدکنندگان خارجی دیگری  این،  عالوه بر 

نخیالت اداره کل کشاورزی استان برصه و مدیران چند رشکت کشاورزی و 

بیوتکنولوژی عراق در این رویداد و منایشگاه جانبی آن حضور داشتند.

تابستان 1401
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رومنایی از دو نانوکیت تشخیص آلودگی های نیرتات و نیرتیت و 
آمونیاک پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در هفته دولت

طــی مراســمی کــه روز شــنبه پنجــم شــهریور مــاه 1401، همزمــان بــا هفتــه 

دولــت و بــا حضــور دکــرت خیــام نکویــی، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و 

رییــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی و جمعــی از مدیــران 

وزارت جهــاد کشــاورزی و روســای موسســات تحقیقاتــی در پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی برگــزار شــد، از نانوکیــت پیرشفتــه تشــخیص آلودگی هــای 

نیــرتات و نیرتیــت محصــوالت کشــاورزی و کیــت تشــخیص بــرصی، رسیــع و 

ــی شــد.    ــرورش ماهــی رومنای ــاک حوضچه هــای پ ارزان آمونی

ــوزش  ــات آم ــازمان تحقیق ــس س ــر و ریی ــاون وزی ــی مع ــام نکوی ــرت خی  دک

ــه ســالروز  ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــج کشــاورزی طــی ســخنانی در ای و تروی

ــه عنــوان هفتــه دولــت در کشــور گرامــی  شــهادت رجایــی و  باهــرن کــه ب

داشــته می شــود، گفــت: نبایــد بــه تکریــم ظاهــری رییــس جمهــور و نخســت 

وزیــر شــهید اکتفــا کنیــم بلکــه بایــد ببینیــم ایــن دو شــهید بزرگــوار کــه تنهــا 

ــه  ــته اند ک ــردی داش ــار و عملک ــه رفت ــد چ ــت کردن ــاه خدم ــک م ــدود ی ح

ــد . ــی زنده ان ــا ایران ــب میلیون ه ــوز در قل ــال هن ــد از 40 س بع

از وعده هــای دولــت  اینکــه بســیاری  بیــان  بــا  نکویــی   دکــرت خیــام 

حجت االســالم واملســلمین رییســی طــی همیــن مــدت نســبتا کوتــاه محقــق 

ــا  ــیزدهم ب ــت س ــرتک دول ــای مش ــت: از ویژگی ه ــار داش ــت، اظه شده اس

ــت  ــودن دول ــی ب ــد مردم ــت . بای ــل اس ــالص عم ــی، اخ ــهید رجای ــت ش دول

دکــرت رییســی در همــه بخش هــای دولــت، ظهــور و بــروز داشــته باشــد کــه 

البتــه بــرای مردمــی بــودن تحقیقــات کشــاورزی بایــد از همــه ظرفیت هــای 

بخــش کشــاورزی بــه نحــو احســن اســتفاده کــرد و راهربدهــای ایــن حــوزه 

ــا شــاقول دولــت باشــد. بایــد متناســب ب

ــات  ــردن تحقیق ــی ک ــرای مردم ــزود: ب ــاورزی اف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع

اختیــار  در  را  تحقیقاتــی  موجــود  ظرفیت هــای  متــام  بایــد  کشــاورزی 

حوزه هــای اجرایــی قــرار دهیــم. تجربــه موفــق شــوراهای راهربدهــای 

 ... و  دامپزشــکی  شــیالت،  باغبانــی،  مثــل  حوزه هایــی  در  تحقیقــات 

دارنــد  برعهــده  را  آن  ریاســت  شــاخه  هــر  در  وزیــر  معاونیــن   کــه 

هــر  در  موجــود  متــام ظرفیت هــای  از  اســتفاده  کــه  می دهــد  نشــان 

ــت.   ــر اس ــت آن موث ــد در موفقی ــه ح ــا چ ــاورزی ت ــی کش ــش تخصص بخ

جهــاد  وزارت  در  اخیــر  جلســه  در  رییس جمهــور  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

کشــاورزی، چهــار، پنــج بــار مســتقیام بــه ســازمان تــات )تحقیقــات، آمــوزش 

ــی( اشــاره  ــام نکوی ــرت خی ــن ســازمان )دک ــس ای ــج کشــاورزی( و ریی و تروی

کــرده، اظهــار داشــت: ایــن توجــه ویــژه کــه نشــان از اعتقــاد و بــاور عمیــق 

ــه بخــش تحقیقــات دارد، ظرفیــت کم نظیــری اّســت کــه  رییــس جمهــور  ب

ــه  ــتیم ک ــی هس ــروز در مقطع ــد. ام ــم بزن ــی را رق ــات بزرگ ــد اتفاق میتوان

بایــد تغییــر اولویت هــا را تشــخیص داده و در یــک بــازه زمانــی میان مــدت 

و بلند مــدت بــه ایــن اولویت هــا پاســخ دهیــم. راهربدهــای مــا تغییــر 

ــاس  ــر اس ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــازمان ص ــدی در س ــذاری جدی ــرده و ریل گ ک

ــرای  ــرتی ب ــه بیش ــه دغدغ ــت ک ــه، آن اس ــرد و موسس ــن ف آن محبوب تری

حــل مشــکالت بخش هــای اجرایــی داشــته باشــد. بــه گفتــه معــاون وزیــر و 

رییــس ســازمان تحقیقــات آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، موسســات تحقیقاتی 

ســازمان تــات هــم بایــد متناســب بــا تغییــر راهــربد ســازمان، راهــربد خــود را 

تغییــر دهنــد. وی در ادامــه از اعطــای برنــد ســالمت تــات بــه عنــوان ضامــن 

کیفیــت محصــوالت کشــاورزی از اواخــر امســال خــرب داد و گفــت: اعطــای 

ایــن برنــد گامــی در جهــت مردمــی کــردن تحقیقــات کشــاورزی اســت.

ــرد:  ــج کشــاورزی خاطرنشــان ک ــس ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و تروی ریی

فنــاوری نانــو هــم بــا توجــه بــه قابلیت هــا و ظرفیت هایــی کــه دارد کمــک 

ــد.  ــه حــل مشــکالت مــردم می کن ــری ب بســیار موث

ــش  ــارض بخ ــال ح ــه در ح ــان اینک ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع

قابــل توجهــی از تولیــدات کشــاورزی کشــور تبدیــل بــه ضایعــات می شــود 

ــات  ــه 1380( تحقیق ــگاه )ده ــود در پژوهش ــت خ ــت: در دوره مدیری گف

ــم کــه بعــدا منحــل شــد. درخواســتم از  ــدازی کردی هســته ای را هــم راه ان

رییــس جدیــد پژوهشــگاه ایــن اســت کــه ارتبــاط بــا ســازمان انــرژی امتــی 

ــد. ــری کن را مجــددا پیگی

ــالت های  ــی از رس ــه یک ــن ک ــان ای ــا بی ــه ب ــات در ادام ــازمان ت ــس س ریی

اصلــی موسســات تحقیقاتــی ســازمان در ســال جــاری، راه انــدازی 40 مزرعــه 

ــزارع  ــن م ــت ای ــار داشــت: ماموری ــوآوری در کشــور اســت، اظه ــی ن الگوی

ــار مزرعــه اســت . ــه در اختی ــاوری در پهن ــش و فن ــج دان رســوخ و تروی

دکـرت خیـام نکویـی در پایـان بـا ابـراز خرسـندی از تحـول چشـمگیری که در 

یـک سـال اخیـر در وزارت جهـاد کشـاورزی در زمینـه توجـه بـه تحقیقـات 

صـورت گرفتـه ابـراز امیـدواری کـرد کـه روزی برسـد کـه سـازمان تـات بـه 

واسـطه عملکـردش مثـل نگینـی در کل کشـور بدرخشـد و مـردم نیـز حاصل 

ایـن درخشـش را در سـفره های خـود ببیننـد.

پژوهشـگاه  رییـس  جوزانـی،  صالحـی  دکـرت 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی هم طی سـخنانی 

در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه توسـعه 

جهانـی  بـازار  افـزون  روز 

فنـاوری  نانـو  محصـوالت 

بـازار  اظهارداشـت: 

جهانـی نانـو در 

حـارض  حـال 

 47 بـر  بالـغ 

میلیـارد دالر اسـت 

رشـد  درصـد   34 بـا  کـه 

بـه   2026 سـال  تـا  سـاالنه 

70 میلیـارد دالر می رسـد. تـا سـال 

2030 سـهم محصـوالت مرتبـط بـا بخـش 

کشـاورزی از بـازار جهانـی محصوالت 

کنونـی  درصـد   6 از  هـم  نانـو 

افزایـش  درصـد   20 بـه 

بـا  وی  می یابـد. 

کـه  ایـن  بیـان 

سـند  طبـق 

ش  گسـرت

د  بـر ر کا

در  نانـو  فنـاوری 

بایـد  ایـران  افـق 1404، 

جهانـی  بـازار  درصـد  یـک 

خـود  بـه  را  نانـو  محصـوالت 

اختصـاص دهد خاطرنشـان کـرد: در حال 

حـارض 330 رشکـت بـا 12 هـزار میلیـارد تومان 

گـردش مالـی کـه نزدیک به یـک درصد بـازار جهانی 

محصـوالت نانـو اسـت در کشـور فعالیـت دارنـد. در زمینـه تولیـد علـم هم، 

همیـن االن از رتبـه پنجـم پیش بینـی شـده در ایـن سـند جلوتـر و در رتبـه 

چهـارم هسـتیم و در زمینـه ثبـت اخرتاعـات هـم کـه  باید به رتبه 15 برسـیم 

هسـتیم. بیسـتم  رتبـه  در 

تابستان 1401



شماره ۲۶، تابستان 1401

  21 |  |  20  

رییـس پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی خاطرنشـان کـرد: سـهم بخـش 

اگـر  کـه  اسـت  تومـان  میلیـارد  تنهـا 300  نانـو کشـور  بـازار  از  کشـاورزی 

بخواهیـم 20 درصـد بـازار نانـوی کشـور را در اختیـار بگیریـم بایـد سـهم 

بخـش کشـاورزی را به 4 هـزار میلیارد تومان افزایش دهیـم. صالحی جوزانی 

ترصیـح کـرد: بخـش تحقیقـات نانو تکنولوژی یکی از شـش بخـش تحقیقاتی 

پژوهشـگاه اسـت کـه سـال 87 راه انـدازی و تیـر مـاه 88 افتتـاح شده اسـت. 

ایـن بخـش دارای 10 نفـر نیـرو شـامل 7 نفـر عضـو هیا ت علمـی اسـت کـه 

حاصـل تالش هـای آنهـا 11 ثبـت اخـرتاع، 18 فنـاوری قابـل تجاری سـازی، 36 

پـروژه خامته یافتـه و 20 پـروژه جـاری اسـت.

وی بـا اشـاره بـه برنامـه  سـاخت نانوحسـگرها، نانـو کودهـا، نانـو سـموم 

کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  داشـت:  اظهـار  بـذر  پوشـش دهی  و 

همچنیـن بـه عنـوان کارگـزار و آزمایشـگاه مرجع محصـوالت نانوفنـاوری در 

کشـور فعـال اسـت. صالحـی جوزانـی در پایـان، الزمـه ترسیـع تجاری سـازی 

محصـوالت فنـاوری نانـو در کشـاورزی را ایجـاد زنجیـره ارزش عنـوان و از 

توجـه پژوهشـگاه بـه ایـن مهـم خـرب داد.

نانوتکنولـوژی  تحقیقـات  بخـش  هیات علمـی  عضـو  قاسـمی،  فـروغ  دکـرت 

پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و مخـرتع ایـن کیت هـای پیرشفتـه هـم  

در توضیـح دسـتاورد علمـی خـود در زمینـه تشـخیص آلودگی هـای نیـرتات و 

نیرتیـت محصـوالت کشـاورزی گفـت:  نیرتیـت کـه در واکنـش بـا اسـیدهای 

آمینـه بـه ترکیبـات سـمی و رسطـان زای نیرتوزآمیـن تبدیل می شـود، علی رغم 

مفیـد بـودن در سـطوح کـم، در غلظت هـای باال، اثـرات بسـیار نامطلوبی بر 

محیـط زیسـت، سـالمت انسـان و دیگـر موجـودات زنـده دارد. نیرتیـت بـه 

عنـوان عامـل بیـامری متهموگلوبینمیـا در اطفـال شـناخته شـده و دریافـت 

غلظـت بـاالی نیرتیـت و نیـرتات در دوران بـارداری احتـامل بـروز نقص عضو 

در نـوزادان را افزایـش می دهـد. غلظـت بـاالی نیرتیـت و نیـرتات در دام هـا 

باعـث سـقط جنیـن، کاهـش تولیـد شـیر و مـرگ دام و در منابـع آبـی منجـر 

بـه پدیـده یوتریفیکاسـیون و در پـی آن مـرگ آبزیـان می شـود و از ایـن رو، 

کنـرتل دقیـق، رسیـع و در محـل نیرتیـت جهـت نظارت بـر سـالمت تولیدات 

کشـاورزی و مـواد غذایـی بسـیار مهم اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه نیرتیـت از نظـر شـیمیایی ناپایـدار بـوده و لـذا بایـد از 

روشـی اسـتفاده کـرد کـه امـکان تشـخیص رسیـع و در محـل آن را فراهـم 

کنـد، گفـت: روش هـای آزمایشـگاهی بـا وجـود حساسـیت باال به دلیـل گران 

بـودن، زمانـرب بـودن و نیـاز بـه اپراتـور آمـوزش دیـده، چنـدان رضایت بخش 

نیسـتند. از طـرف دیگـر، حسـگرهای موجـود بر اسـاس تغییر در شـدت یک 

رنگ می باشـند که تشـخیص چشـمی را دشـوار می سـازد؛ بنابراین الزم اسـت 

روش هـای سـاده، کـم هزینـه، دارای حساسـیت ذاتی بـاال و با قابلیت پاسـخ 

رسیـع و بـا کاربـری آسـان گسـرتش یابند.

کـه  ایـن  بیـان  بـا  بیوتکنولـوژی کشـاورزی  پژوهشـگاه  عضـو هیات علمـی 

روش هـای رنگ سـنجی مبتنی بر نانوذرات پالسـمونیک به ویـژه نانومیله های 

طـال بـه دلیـل ویژگی هـای مطلـوب شـیمیایی و نـوری نسـبت بـه روش هـای 

دیگـر  برتـری دارنـد، خاطرنشـان کـرد: حسـگر طراحـی شـده در ایـن اخرتاع 

بـر اسـاس برهمکنـش نانوحسـگر پالسـمونی و نیرتیـت عمـل می کنـد کـه به 

صـورت تغییـر رنـگ و طیـف، تشـخیص کیفـی و کمی یـون نیرتیـت را میرس 

می کنـد. در ایـن اخـرتاع از نانـوذرات طال با سـاختار میله  ای شـکل بـه عنوان 

عنـرص شناسـاگر و از اکسیداسـیون نانـوذرات بـه عنـوان مکانیسـم سـنجش 

تشـخیص  اتـاق،  دمـای  در  نیرتیـت  اندازه گیـری  وی  شده اسـت.  اسـتفاده 

چشـمی نیرتیـت جهـت کاربردهـای در محـل، غیرتجمعـی بـودن حسـگر و 

عـدم نیـاز بـه برچسـب گذاری نانـوذرات، کاربـری آسـان و بـدون نیـاز بـه 

دسـتگاه های پیرشفتـه، عـدم اسـتفاده از واکنشـگرهای سـمی

و قابلیـت تشـخیص رنگ سـنجی نیـرتات بعـد از احیـا بـه نیرتیـت را از جمله 

مزایـای فنـاوری ارائه شـده عنـوان کرد.

بـه گفتـه دکـرت قاسـمی، تشـخیص کیفی بر اسـاس مشـاهده گسـرته وسـیعی 

از رنگ هـا شـامل قهـوه ای، سـبز، آبـی، بنفش، صورتـی و آبی اسـت؛ بنابراین 

ایـن امـکان وجـود دارد کـه با چشـم غیرمسـلح و در محـل از مقادیر نیرتیت 

در منونه هـای حقیقـی مطلـع شـویم. تشـخیص کمی نیز بر اسـاس طیف های 

اسـپکرتوفتومرتی و با اسـتفاده از منحنی کالیرباسـیون اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه کارایی عملی حسـگر توسـعه یافته در تعییـن نیرتیت و 

نیـرتات در منونه هـای آب، عصـاره خـاک و محصـوالت غذایـی تأییـد و کیـت 

سـاخته شـده بـر این اسـاس بـه عنوان اخرتاع ثبت شـده اسـت، ترصیـح کرد: 

روش جدیـد پیشـنهادی بـه عنـوان یـک روش مناسـب و قابل رقابت با سـایر 

روش هـای اندازه گیـری نیرتیـت - نیـرتات معرفی شده اسـت.

عضـو هیات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی همچنیـن در توضیح 

دسـتاورد دیگـرش کـه کیـت رنگ سـنجی بـر پایـه نانـوذرات پالسـمونی بـا 

قابلیـت تشـخیص بـرصی، رسیـع و ارزان آمونیـاک محلـول در آب اسـت و 

کمـک موثـری بـه کاهـش هزینـه و افزایـش تولیـد مـزارع پـرورش ماهیـان 

خاویـاری و قـزل آال می کنـد گفـت:  آمونیـاک محلـول در آب یکـی از عمـده 

پارامرتهـای بحرانـی در مدیریـت حوضچه هـای پرورش مرتاکـم و فوق مرتاکم 

ماهیـان خاویـاری اسـت که با وجود توسـعه سیسـتم های مداربسـته، مرتاکم 

و فـوق مرتاکـم پـرورش ماهیـان خاویـاری و البتـه ماهـی قـزل آالی رنگیـن 

کـامن در اسـتان های مختلـف کشـور، پرورش دهنـدگان ماهی متایـل چندانی 

بـه پایـش ایـن پارامـرت مهـم ندارنـد چـون هـر تسـت 

اندازه گیـری آمونیـاک از هـر منونـه آب حـدود 70 

هـزار تومـان هزینـه در پـی دارد.

وی بـا بیـان ایـن کـه علـت بـاال بـودن 

هزینـه تسـت آمونیاک، اسـتفاده 

بـر  مبتنـی  کیت هـای  از 

آنزیـم اسـت کـه هـم 

را  کیـت  هزینـه 

بـرده  بـاال 

هـم  و 

یـط  ا رش

ی  ر ا نگهـد

محـدود  را  کیـت 

خاطرنشـان  می کنـد، 

موجـود  روش هـای  کـرد: 

و  پیچیـده  آمونیـاک،  اندازه گیـری 

 20 حـدود  قیمـت  بـا  تجهیزاتـی  مسـتلزم 

رشایـط  کـردن  فراهـم  بـرای  تومـان  میلیـون 

اپراتـور  از  بهره گیـری  و  فوتومـرتی  آزمایشـگاهی 

در  بحرانـی  پارامرتهـای  اندازه گیـری  مسـاله  همیـن  کـه  اسـت  متخصـص 

صنعـت پـرورش ماهـی مرتاکـم و فـوق مرتاکـم در کشـور را با چالـش مواجه 

کـرده اسـت. روش اسـتاندارد ملـی اسـپکرتوفتومرتی برپایه واکنش نسـلر هم 

می کنـد. اسـتفاده  جیـوه  سـمی  بسـیار  واکنشـگر  از 

بـه گفتـه دکـرت قاسـمی، تشـخیص چشـمی و کاربـری آسـان، عـدم نیـاز بـه 

واکنشـگرهای سـمی و نیـروی متخصـص از مزایای کیت رنگ سـنجی آمونیاک 

سـاخته شـده اسـت کـه بـر پایـه نانـو ذرات پالسـمونی عمل مـی کند.

عضـو هیات علمـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بـا تاکیـد بـر ایـن 

کـه مدیریـت میـزان آمونیـاک محلـول در آب کـه عاملـی محدودکننـده برای 

رشـد و تولیـد ماهـی اسـت، اثر مهمـی در افزایـش تولید آبزی پـروری خواهد 

داشـت، ترصیـح کـرد کـه کیـت رنگ سـنجی آمونیاک کـه توسـط وی طراحی 

شـده در ادامـه پـروژه در اختیـار موسسـه تحقیقـات بین املللـی تاسـامهیان 

دریـای خـزر قـرار می گیـرد تـا کارایـی آن در کنـرتل آمونیـاک موجـود در آب 

حوضچه هـای پـرورش ماهیـان خاوریـاری بـه دقـت ارزیابـی و تاییـد شـود.
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سازمان  رییس   / سال  پایان  تا  کشور  در  نوآوری  الگویی  مزرعه   40 ایجاد 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به راه اندازی چهار دهکده 

فناوری و نوآوری که تا پایان امسال به 10 دهکده افزایش می یابد 

از برنامه سازمان برای ایجاد 40 مزرعه الگویی نوآوری در 

کشور طی سال جاری خرب داد. 

دکرت خیام نکویی که در مراسم رومنایی از دو 

دستاورد پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

سخن  پژوهشگاه  کیت  تولید  زمینه  در 

می گفت با اشاره به سالروز شهادت رجایی 

و   باهرن که به عنوان هفته دولت در کشور گرامی 

رییس  ظاهری  تکریم  به  نباید  گفت:  می شود،  داشته 

جمهور و نخست وزیر شهید اکتفا کنیم بلکه باید ببینیم این 

دو شهید بزرگوار که تنها حدود یک ماه خدمت کردند چه رفتار و 

عملکردی داشته اند که بعد از 40 سال هنوز در قلب میلیون ها ایرانی 

زنده اند . وی خاطرنشان کرد: شهید رجایی در زمان ریاست جمهوری حتی از تهیه 

یک دستگاه کولر برای خانه خود خودداری می کرد تا جایی که رسانجام با ارصار 

پاسدارها یک کولر آبی برای استفاده در منزل ایشان نصب شد.

 خیام نکویی با بیان اینکه بسیاری از وعده های دولت حجت االسالم واملسلمین 

رییسی طی همین مدت نسبتا کوتاه  محقق شده است، اظهار داشت: از ویژگی های 

مشرتک دولت سیزدهم با دولت شهید رجایی، اخالص عمل است . باید مردمی بودن 

دولت دکرت رییسی در همه بخش های دولت، ظهور و بروز داشته باشد که البته 

برای مردمی بودن تحقیقات کشاورزی باید از همه ظرفیت های بخش کشاورزی به 

نحو احسن استفاده کرد و راهربدهای این حوزه باید متناسب با شاقول دولت باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برای مردمی کردن تحقیقات کشاورزی باید 

متام ظرفیت های موجود تحقیقاتی را در اختیار حوزه های اجرایی قرار دهیم. 

تجربه موفق شوراهای راهربدهای تحقیقات در حوزه هایی مثل باغبانی، شیالت، 

دامپزشکی و ... که معاونین  وزیر در هر شاخه ریاست آن را برعهده دارند 

نشان می دهد که استفاده از متام ظرفیت های موجود در هر بخش تخصصی 

کشاورزی تا چه حد در موفقیت آن موثر است  وی با بیان اینکه رییس جمهور 

در جلسه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی، چهار، پنج بار مستقیام به سازمان تات 

)تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی( و رییس این سازمان )دکرت خیام نکویی( 

اشاره کرده، اظهار داشت: این توجه ویژه که نشان از اعتقاد و باور عمیق رییس 

جمهور  به بخش تحقیقات دارد، ظرفیت کم نظیری است که میتواند اتفاقات 

بزرگی را رقم بزند. امروز در مقطعی هستیم که باید تغییر اولویت ها را تشخیص 

داده و در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به این اولویت ها پاسخ دهیم. 

راهربدهای ما تغییر کرده و ریل گذاری جدیدی در سازمان صورت گرفته که بر 

اساس آن محبوب ترین فرد و موسسه، آن است که دغدغه بیشرتی برای حل 

مشکالت بخش های اجرایی داشته باشد.

به گفته خیام نکویی، موسسات تحقیقاتی سازمان تات هم باید متناسب با تغییر 

راهربد سازمان، راهربد خود را تغییر دهند. وی در ادامه از اعطای برند سالمت 

تات به عنوان ضامن کیفیت محصوالت کشاورزی از اواخر امسال خرب داد و 

گفت: اعطای این برند گامی در جهت مردمی کردن تحقیقات کشاورزی است.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: فناوری نانو 

هم با توجه به قابلیت ها و ظرفیت هایی که دارد کمک بسیار موثری به حل 

مشکالت مردم می کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حارض 

بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی کشور تبدیل به ضایعات می شود گفت: 

در دوره مدیریت خود در پژوهشگاه )دهه 1380( تحقیقات هسته ای را هم 

راه اندازی کردیم که بعدا منحل شد. درخواستم از رییس جدید پژوهشگاه این 

است که ارتباط با سازمان انرژی امتی را مجددا پیگیری کند.

رییس سازمان تات در ادامه با بیان این که یکی از رسالت های اصلی موسسات 

تحقیقاتی سازمان در سال جاری، راه اندازی 40 مزرعه الگویی نوآوری در کشور 

است اظهار داشت: ماموریت این مزارع رسوخ و ترویج دانش و فناوری در پهنه 

در اختیار مزرعه است . دکرت خیام نکویی در پایان با ابراز خرسندی از تحول 

چشمگیری که در یک سال اخیر در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توجه به 

تحقیقات صورت گرفته ابراز امیدواری کرد که روزی برسد که سازمان تات به 

واسطه عملکردش مثل نگینی در کل کشور بدرخشد و مردم نیز حاصل این 

درخشش را در سفره های خود ببینند.

 در این مراسم که همزمان با هفته دولت و با حضور دکرت خیام نکویی، معاون 

وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

جمعی از مدیران استانی و ملی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار 

شد از کیت رنگ سنجی تشخیص دقیق و رسیع آلودگی های نیرتات و نیرتیت 

محصوالت کشاورزی و کیت تشخیص برصی،  رسیع و ارزان آمونیاک حوضچه های 

پرورش ماهی که توسط دکرت فروغ قاسمی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات 

نانو فناوری پژوهشگاه طراحی و ساخته شده، رومنایی شد.

سهم هفت هزار رشکت دانش بنیان از صادرات کشور تنها دو درصد استاعطای برند سالمت تات به محصوالت کشاورزی باکیفیت

که  این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانو  فناوری  راهربدی  کمیته  دبیر 

مجموعه هفت هزار رشکت دانش بنیان کشور تنها سه، چهار درصد در تولید 

ناخالص ملی و دو درصد در صادرات کشور نقش دارند اظهار داشت: برای 

بوم هایی  زیست  نیازمند  کشاورزی  بخش  در  دانش بنیان  تولیدات  توسعه 

فراتر از ساختارهای معمول مثل پارک ها و مراکز رشد و نوآوری هستیم.

دکرت جهانشاهی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های دکرت خیام نکویی پس از 

انتصاب به ریاست سازمان، احیای کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی و تدوین 

سند راهربدی توسعه فناوری نانو در افق 1404 بود. این سند که اوایل اردیبهشت 

ماه سال جاری ابالغ شد، پنج ساله دوم دومین سند 10 ساله توسعه فناوری نانو 

کشور را پوشش می دهد. وی با بیان اینکه کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت 

جهاد کشاورزی در حال حارض بر صدور مجوزها و تدوین دستورالعمل ها مترکز 

کرده است، ترصیح کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دارای 20 

مؤسسه تحقیقاتی ملی است که 170 طرح تحقیقاتی یا محصول در حوزه نانو 

داشته اند که بعضی تا فاز تولید نیمه صنعتی هم  رفته اند ولی هیچ کدام به 

بازار نیامده اند. نایب رییس کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی 

خاطرنشان کرد: طی مکاتباتی که با موسسات تحقیقاتی زیرمجموعه سازمان 

داشته ایم آمادگی خود را برای کمک به تجاری سازی و ورود این محصوالت به 

بازار اعالم کرده ایم و منتظر پاسخ رؤسای موسسات هستیم. جهانشاهی با اشاره 

به پیچیدگی های خاص تجاری سازی محصوالت نانو در حوزه کشاورزی که ریسک 

بسیار باالیی دارند و ورود این فناوری ها به عرصه، مشکالت زیادی دارد گفت: 

در حال حارض هفت هزار رشکت دانش بنیان داریم که ترن اور آنها مجموعا 400 

هزار میلیارد دالر یعنی تنها حدود سه، چهار درصد تولید ناخالص ملی است. بر 

این اساس، زیست بوم های موجود مثل پارک های علم و فناوری و مراکز رشد 

نهایتا تا این حد خروجی دارند و در حوزه کشاورزی نیازمند زیست 

بوم های دیگری هم هستیم. وی حضور دکرت خیام نکویی در 

جایگاه ریاست سازمان تات را با توجه به سابقه 30 ساله 

فعالیت در وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، 

فناوری  توسعه  برای  طالیی  فرصتی 

وزارتخانه  در  سازی  تجاری  و 

عنوان کرد که می تواند یک 

زیست بوم کسب و 

کار دانش بنیان 

بخش  ویژه 

را  کشاورزی 

طی  کند.  محقق 

پنجم  شنبه  که  مراسمی 

شهریور ماه 1401، همزمان با هفته 

دولت و با حضور دکرت خیام نکویی، معاون 

وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی و جمعی از مدیران استانی 

و ملی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد از 

کیت رنگ سنجی تشخیص دقیق و رسیع آلودگی های نیرتات و 

آمونیاک نیرتیت محصوالت کشاورزی و کیت تشخیص برصی، رسیع و ارزان 

حوضچه های پرورش ماهی که توسط دکرت فروغ قاسمی، عضو هیات علمی بخش 

تحقیقات نانو فناوری پژوهشگاه ساخته شده رومنایی شد.

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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بیوتکنولوژی  نوآوری  مرکز  کشاورزی:  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 
کشاورزی شامل رشق کشور در مشهد راه اندازی می شود

نوآوری  مرکز  راه اندازی  طرح  از  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

بیوتکنولوژی کشاورزی شامل رشق کشور در مشهد خرب داد.

دکرت صالحی جوزانی در سفر به مشهد ضمن بازدید از ساختامن پژوهشکده 

سابق بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شامل رشق کشور از طرح فعال سازی 

مجدد این مجموعه در قالب مرکز نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی خرب داد 

و ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مرکز، زمینه استفاده از توامنندی ها و 

راستای  در  استان خراسان رضوی  در  باالی موجود  ظرفیت های 

شود.  فراهم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  اهداف 

مسعود  دکرت  همراهی  با  که  بازدید  این  از  پس  وی 

آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رییس  نجفی،  نجف 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی 

از همکاران سازمان جهاد  و جمعی 

کشاورزی خراسان رضوی برگزار 

اعضای  مدیران،  جمع  در  شد. 

مرکز  کارشناسان  و  هیات علمی 

و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 

منابع طبیعی خراسان رضوی در خصوص چشم انداز آینده کشاورزی و نقش 

فعالیت های  و  برنامه ها  ترشیح  به  آینده  کشاورزی  در  نوین  فناوری های 

پژوهشگاه در جهت توسعه فناوری های نوین و کمک به توسعه کشاورزی 

دانش بنیان در کشور پرداخت. دیدار با رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 

رضوی و بازدید از دو رشکت فعال حوزه بیوتکنولوژی در جهت فعال سازی 

مرکز نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی شامل رشق کشور و استفاده از ظرفیت 

بخش خصوصی در این راستا از دیگر برنامه های این سفر بود.

• حامیت رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی از ایجاد مرکز 

نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی شامل رشق کشور

 

 رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به توامنندی ها 

مرکز  راه اندازی  از  بیوتکنولوژی  حوزه  در  استان  این  متنوع  ظرفیت های  و 

نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی شامل رشق کشور در مشهد استقبال کرد.

و  رییس   ،1401 ماه  شهریور  هفت  و  بیست  که  دیدار  در  که  قنربی  دکرت 

قائم مقام فناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با همراهی دکرت نجف 

منابع طبیعی خراسان  و  آموزش کشاورزی  و  تحقیقات  رییس مرکز  نجفی، 

مرکز سخن می گفت   فناوری  و  پژوهش  معاون  راد،  و دکرت سعیدی  رضوی 

با اشاره به وجود الگوهای کشت در تراز جهانی در خراسان رضوی اظهار 

داشت: کارهای خوبی در زمینه بیوتکنولوژی توسط بخش خصوصی در حال 

انجام است که نیاز به حامیت دولت دارد. 

مرکز  توسط  راهربی  و  خصوصی  بخش  به  امکانات  واگذاری  با  افزود:  وی 

شاهد  می توانیم  استان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات 

شکوفایی هر چه بیشرت بخش کشاورزی از طریق دانش و فناوری باشیم. 

گیاهان  و  دام  خوراک  مرتع،  طبیعی،  منابع  کرد:  ترصیح  ادامه  در  قنربی 

دارویی باید از اولویت های استان در زمینه بیوتکنولوژی باشد.

آزمایشگاه های  و  ساختامن  از  بازدید  به  سخنانی  طی  هم  نجفی  دکرت 

بیوتکنولوژی در مشهد اشاره کرد و گفت: با توجه به پتانسیل باالی استان در 

زمینه دامی و کشاورزی، راه اندازی مرکز نوآوری با کمک بخش خصوصی می 

تواند به تولید فناوری های نوین و افزایش تولید محصوالت کشاورزی کمک 

نیز  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی،  صالحی  دکرت  کند. 

ضمن تربیک انتصاب دکرت قنربی به ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان 

رضوی به جایگاه ویژه این استان در تولید محصوالت کشاورزی و دامی اشاره 

و تاکید کرد: تنها راه افزایش تولید و ارتقای بهره وری، تکیه بر دانش و تولید 

دانش بنیان است. 

ابالغ  کلی  سیاست های  در  زیست فناوری  اهمیت  به  اشاره  با  دکرت صالحی 

سال  در  مصمم هستیم  کرد:  خاطرنشان  رهربی  معظم  مقام  از سوی  شده 

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، جهش بزرگی در این زمینه انجام دهیم.

مرکز  خوب  برنامه های  از  یکی  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

در  نوآوری  مرکز  ایجاد  را  رضوی  خراسان  کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش 

کشاورزی خراسان  سازمان جهاد  با حامیت  که  دانست  بیوتکنولوژی  زمینه 

رضوی می تواند ظرفیت بسیار خوبی جهت تبدیل ایده ها به فناوری توسط 

شتابدهنده ها و نسل جوان باشد. گفتنی است دکرت صالحی جوزانی، رییس 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  آزادی،  پژمان  دکرت  و 

و  بیوتکنولوژی  مجموعه  از  همکاران  از  جمعی  و  نجفی  دکرت  معیت  در 

این  از نزدیک  بازدید کردند و  نیز  آزمایشگاه های تخصصی واقع در مشهد 

امکانات را مورد ارزیابی قرار دادند.

بیوتکنولوژی کشاورزی فعال در  از رشکت های  بازدید رییس پژوهشگاه   •

خراسان رضوی

به  سفر  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  و  رییس 

مشهد، توامنندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی در راستای راه اندازی مرکز 

نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی را بررسی کردند. دکرت صالحی جوزانی، رییس 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این بازدید که روز یکشنبه 27 شهریور  

کشاورزی  تحقیقات  و  آموزش  مرکز  رییس  نجفی،  دکرت  همراهی  با   ،1401

پژوهشگاه  فناوری  مقام  قائم  آزادی،  منابع طبیعی خراسان رضوی، دکرت  و 

حضور  با  شد  انجام  مرکز  فناوری  و  پژوهش  معاون  راد،  سعیدی  دکرت  و 

تکثیر  طرح  از  خصوصی  بخش  کشاورزی  بیوتکنولوژی  آزمایشگاه های  در 

تخصصی گیاهچه ی سیب زمینی سامل و عاری از عوامل پاتوژن تحت رشایط 

اسرتیل و کنرتل شده، پرورش و تولید مینی تیوبر با استفاده از گیاهچه های 

عاری  بذر سیب زمینی  تولید  بافت جهت  آزمایشگاه کشت  در  تولیـد شده 

شناسایی  و  بافت  کشت  آزمایشگاه  و  باال  کیفیت  با  و  بیامریزا  عوامل  از 

ویروس های گیاهی بازدید کرد. 

دکرت آزادی، همچنین با حضور در شتاب دهنده اندیشه سازان ناوک و دیدار 

و  منتورینگ  استارتاپ ها،  زمینه  در  آن ها  فعالیت های  با  مدیران رشکت  با 

رسمایه گذاری آشنا شد.
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 مصاحبه علمی متقاضیان جذب هیات علمی پژوهشگاه برگزار شد

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هیات علمی  جذب  متقاضیان  علمی  مصاحبه 

کرده  نام  ثبت  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  فراخوان  در  که  ایران  کشاورزی 

بودند صبح چهارشنبه 30 شهریور ماه 1401، در محل پژوهشگاه آغاز شد.

 42 کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هیات علمی  جذب  فراخوان  پی  در 

نفر از متقاضیان جذب هیات علمی، ثبت نام کردند که از 28 متقاضی واجد 

رشایط برای  مصاحبه دعوت به عمل آمد. از بین این متقاضیان، 18 نفر در 

از آنها برای جذب در  یافتند که در نهایت یک نفر  مصاحبه علمی حضور 

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه برگزیده خواهدشد.  

ریاست کارگروه ارزیابی توانایی علمی متقاضیان جذب هیات علمی را دکرت 

غالمرضا صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه و دبیری کارگروه را دکرت مهران 

دکرت  و   دارند  برعهده  پژوهشگاه  پژوهشی  معاون  رشیعت پناهی،  عنایتی 

تحقیقات،  سازمان  جذب  اجرایی  هیات  از  منایندگی  به  هم  مردی  محسن 

ترنگ،  علیرضا  دکرت  دارند.  عضویت  کمیته  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش 

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری، دکرت آرش جوامنرد، عضو هیات علمی 

و  زین العابدینی  مهرشاد  دکرت  دانشگاه(،  داور  عنوان  )به  تربیز  دانشگاه 

نرم افزارهای  از دیگر اعضای کارگروه هستند که مصاحبه  ناخدا  بابک  دکرت 

تخصصی و زبان انگلیسی به ترتیب توسط دکرت زین العابدینی و دکرت ناخدا، 

اعضای هیات علمی پژوهشگاه صورت گرفت.

گفتنی است، نتایج آزمون جذب اعضای هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی بعد از بررسی های الزم اعالم خواهدشد.

روســای پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی و بنیــاد 

ــا امضــای تفاهم نامــه ای مشــرتک  ــربز ب ــگان اســتان ال نخب

بــر گســرتش همکاری هــای فی مابیــن تاکیــد کردنــد.

تفاهم نامــه یکشــنبه 12تیرمــاه 1401، در محــل  ایــن 

پژوهشــگاه بــه امضــای دکــرت محمــد نبیونــی، رییــس 

ــی  ــا صالح ــرت غالمرض ــربز و دک ــتان ال ــگان اس ــاد نخب بنی

جوزانــی، رییــس پژوهشــگاه رســید، زمینــه بهره منــدی 

از توامنندی هــای نخبــگان و اســتعدادهای برتــر اســتان 

از  اســتفاده  و  پژوهشــگاه  تحقیقاتــی  طرح هــای  در 

در  پژوهشــگاه  هیات علمــی  اعضــای  ظرفیت هــای 

می شــود.  فراهــم  بنیــاد  برنامه هــای 

ــال  ــارکت فع ــه مش ــه زمین ــم نام ــن تفاه ــای ای ــا امض ب

بنیــاد  پانزده گانــه  در طرح هــای حامیتــی  پژوهشــگاه 

دوره هــای  و  رسبازنخبــه  طــرح  ویــژه  بــه  نخبــگان 

می شــود. فراهــم  نخبــگان  پســادکرتی 

تفاهم نامه همکاری مشـرتک بین پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و بنیاد 
نخبگان اسـتان الربز امضا شـد

فرم اشرتاک خربنامه

شغل: 	 	 	 	 	 	 	 نام	و	نام	خانوادگی:		

شماره	تماس: 	 	 	 	 	 	 میزان	وگرایش	تحصیلی:		

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

به	نشانی	newsletter@abrii.ac.ir	با	درج	عبارت	"	درخواست	اشتراک	خبرنامه"	در	قسمت	موضوع	)subject(،	ارسال	فرمایید.
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سلسله بازدیدهای انجام شده در تابستان ۱۴۰۱
عضو هیات علمی پژوهشگاه موفق به کسب جایزه علمی »دکرت کاظمی 

آشتیانی« بنیاد ملی نخبگان شد

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هیات علمی  عضو  قاسمی،  فروغ  دکرت 

استادیاران جوان )طرح  از فعالیت  به کسب تسهیالت طرح حامیت  موفق 

دکرت کاظمی آشتیانی( از بنیاد ملی نخبگان شد.

 طـرح دکـرت کاظمـی آشـتیانی در راسـتای ارتقـای توامنندی هـای اسـتادیاران 

برتـر جـوان دانشـگاه ها و موسسـات علمـی پژوهشـی کشـور اجـرا می شـود 

و اسـتادیارانی کـه در زمـان ارائـه درخواسـت حداکـرث 40 سـال سـن داشـته 

و بیشـرت از سـه سـال از جـذب آنهـا بـه عنـوان عضـو هیات علمـی نگذشـته 

باشـد در صورتـی کـه امتیـاز الزم از فعالیت هـای نخبگانی را بـه منظور طرح 

در کارگـروه تخصصـی کسـب کـرده باشـند می توانند درخواسـت اسـتفاده از 

تسـهیالت ایـن طـرح را ارائـه کنند.

اعتبار  پژوهشی،  اعتبار  شامل  آشتیانی  کاظمی  دکرت  طرح  حامیت های 

تسهیالت  و  اجتامعی  مسوولیت های  ایفای  از  حامیت  اعتبار  تجهیزات، 

فرهنگی – رفاهی بنیاد ملی نخبگان است. 

دانشگاه صنعتی  تجزیه  شیمی  دکرتی  دانش آموخته  که  قاسمی  فروغ  دکرت 

و  نانوحسگرها  طراحی  زمینه  در  را  پسادکرتی  دوره  دو  و  است  رشیف 

اندازه گیری مولکول های زیستی در دانشگاه های  و  نانو شناسایی  بسرتهای 

و  گرنت ها  نیز  این  از  پیش  گذرانده  تهران  پزشکی  علوم  و  صنعتی رشیف 

شهید  )طرح  نخبگان  ملی  بنیاد  تحصیلی  جایزه  جمله  از  متعددی  جوایز 

وزوایی(، جایزه پایان نامه کارشناسی ارشد برتر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 

گرنت پسادکرتی فدراسیون رسامدان علمی کشور، گرنت پسادکرتی صندوق 

حامیت از پژوهشگران و فناوران کشور، جایزه دانشجوی برگزیده پژوهشی 

دانشگاه صنعتی رشیف و جایزه پژوهش و نوآوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی کسب کرده است.

ثبت یک اخرتاع در حوزه کیت های رنگ سنجی بر پایه نانوذرات طال، تالیف 

سه فصل کتاب )منترششده توسط انتشارات الزویر و اشپرینگر( و تحقیقات 

مختلف در حوزه نانوحسگرهای نسبت سنجی نورتاب و حسگرهای آرایه ای 

بخش  جوان  استادیار  این  علمی  کارنامه  از  بخشی  نانوذرات  برپایه  نوری 

تحقیقات نانوفناوری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی را تشکیل می دهد.

سهم ۸ درصدی از تولید ناخالص ملی، زیبنده بخش کشاورزی نیست/ اثربخشی 

فناوری های نوین کشاورزی را در رونق سفره  های مردم نشان دهیم

عضو ناظر در شورای راهربی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان کشور ضمن 

تقدیر از دستاوردهای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تاکید بر حامیت 

مجلس از توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی اظهار داشت: باید از 

متام ظرفیت های بیوتکنولوژی کشور در جهت افزایش تولید، تامین نهاده ها 

و ارتقای ارزش افزوده محصوالت کشاورزی استفاده کرد.

از  بازدید  برای  مردادماه  1401،   20 پنجشنبه  روز  که  عباسی  علیرضا  دکرت 

دستاوردها  تازه ترین  از  اطالع  و  پژوهشگاه  جدید  ساختامن  پیرشفت  روند 

و فعالیت های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در این پژوهشگاه حضور 

یافته بود در پایان این بازدید در نشستی با حضور رییس و جمعی از معاونان 

و مدیران پژوهشگاه در خصوص وضعیت بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور و 

بهره برداری هر چه بیشرت از ظرفیت های این بخش در رفع مشکالت و تامین 

نیازمندی های حوزه کشاورزی بحث و تبادل نظر کرد. وی در ابتدای سخنان 

اباعبدالله  حرت  شهیدان،  ساالر  و  رسور  سوگواری  ایام  تسلیت  با  خود 

الحسین )ع( اظهار داشت: در منابع اسالمی از علم به عنوان سلطان یاد شده 

ولی متاسفانه در بسیاری مواقع به علم نه به عنوان سلطان و منبع قدرت 

با  است  که الزم  کرده ایم،  نگاه  تزئینی  امری  عنوان  به  که 

اصالح این نگرش از متام ظرفیت های علم و فناوری در 

جهت اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری 

اسالمی استفاده کنیم.

سهم  وجود  با  که  این  بیان  با  وی 

کشاورزی  بخش  درصدی   20

کشور،  شاغل  نیروهای  از 

در  بخش  این  سهم 

تولید ناخالص ملی 

درصد  هشت  تنها 

داشت:  اظهار  است، 

افزوده  ارزش  متاسفانه 

پایین  بسیار  کشاورزی  بخش 
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است مثالً در حالی که حدود 95 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود 

10 درصد گردش مالی جهانی این محصول را هم در اختیار نداریم.

افزوده  ارزش  ارتقای  به  تولید  افزایش  ضمن  باید  کرد:  ترصیح  عباسی 

محصوالت کشاورزی کشور هم توجه کنیم و البته قبل از آن، مسأله تامین 

نهاده های تولید در کشور را نیز مورد توجه جدی قرار دهیم. در حال حارض 

90 درصد بذور سبزی و صیفی کشور وارداتی است و با توجه به ارزآوری 

باالی این محصوالت در صورتی که در واردات بذر با مشکل مواجه شویم 

ضمن ایجاد مشکل در بازار داخلی در زمینه ارزآوری نیز دچار مشکل جدی 

داریم. در رشایطی  تولید مرغ  زمینه  در  را  می شویم. مشابه همین مشکل 

که   97 سال  اگر هامنند  است  وارداتی  ما  مرغ  الین های  و  نژادها  اکرث  که 

تن  میلیون   2/5 بیاید  پیش  الین ها  این  تامین  در  مشکلی  شدیم  تحریم 

که  این  بیان  با  وی  بود.  خواهد  مواجه  جدی  تهدید  با  کشور  مرغ  تولید 

اثربخشی تحقیقات و علوم و فناوری های نوین باید در سفره مردم متجلی 

شود، خاطرنشان کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و مراکز مشابه که 

سلول های تولید قدرت کشور هستند، باید تالش کنند سهم 8 درصدی بخش 

کشاورزی از تولید ناخالص ملی را که زیبنده کشاورزی کشور نیست ارتقا 

و  نهاده ها  تامین  تولید،  افزایش  برای  باالیی  ظرفیت  بیوتکنولوژی  دهند. 

ارتقای ارزش افزوده محصوالت کشاورزی دارد و با توجه به ظرفیت انسانی 

باالی کشور در این حوزه که در سطح منطقه بی نظیر است اگر با هم افزایی 

و همکاری از متام ظرفیت های موجود استفاده کنیم قطعا به دستاوردهای 

است  گفتنی  یافت.  خواهیم  دست  بزرگرتی 

صالحی  دکرت  عباسی،  دکرت  سخنان  از  پیش 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی، 

کشاورزی ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص 

تحقیقاتی  مختلف  بخش های  فعالیت های 

منطقه ای  تخصصی  پژوهشکده های  و 

پژوهشگاه و گزارشی از بروندادها، پیامدها و 

پژوهشگاه  تحقیقاتی  فعالیت های  اثربخشی 

از دکرت عباسی، مناینده مردم کرج درخواست 

کرد برای تامین اعتبارات مورد نیاز جهت امتام 

هر چه رسیعرت ساختامن جدید پژوهشگاه از 

متفرقه  بودجه  محل  از  یا  استانداری  طریق 

مساعدت های  و  پیگیری  مدیریت،  سازمان 

الزم را مبذول کند . 

بازدید سفیر جمهوری اسالمی ایران در سیرالئون  

پژوهشگاه  از  بازدید  در  سیرالئون  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر   

بیوتکنولوژی کشاورزی با تقدیر از دستاوردها و موفقیت های این پژوهشگاه 

بر رضورت استفاده از ظرفیت های مناسب موجود در زمینه صادرات فناوری 

و دانش فنی به کشورهای آفریقایی تاکید کرد.

 حجت االسالم واملسلمین سید خلیل ساداتی امیری که روز سه شنبه  چهارم 

مرداد ماه 1401، از بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بازدید داشت در 

نشستی با حضور رییس و معاونان پژوهشگاه تاکید کرد در دیدار با مسووالن 

جمهوری سیرالئون از جمله وزیر کشاورزی آن کشور، زمینه های همکاری دو 

کشور در حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی را بررسی خواهد کرد. دکرت صالحی 

در  سخنانی  طی  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی، 

با تقدیر از حضور حجت االسالم واملسلمین ساداتی امیری در  این نشست 

پژوهشگاه به تحوالت تکنولوژیکی که در عرصه کشاورزی در جریان است 

طبق  گفت:  و  کرد  اشاره  کرد  خواهد  متحول  را  جهان  کشاورزی  آینده  و 

پیش بینی ها، کشاورزی جهان در سال 2050 بیش از هر چیز تحت تاثیر 14، 

15 فناوری جدید از قبیل کشاورزی با آب دریا، کشاورزی در بیابان، کشاورزی 

عمودی، مهندسی ژنتیک، پرینرت سه بعدی، کشاورزی دقیق، پهپادها و هوش 

مصنوعی قرار خواهد گرفت که بیشرتین آنها مرتبط با بیوتکنولوژی است. 

شامل هوش  دنیا  در  برتر  فناوری  پنج  بین  در  هم  االن  بیوتکنولوژی  البته 

مصنوعی، میکروالکرتونیک، مواد پیرشفته، بیوتکنولوژی و اتوماسیون و نرم 

افزار، با کسب 32 درصد کل گردش مالی جهانی این فناوری ها در رتبه اول 

بر  بالغ  بیوتکنولوژی  جهانی  مالی  گردش  کرد:  خاطرنشان  وی  دارد.  قرار 

600 میلیارد دالر است که بیش از 10 درصد آن به بیوتکنولوژی کشاورزی 

اختصاص دارد. بدین ترتیب اگر بخواهیم طبق هدفگذاری اسناد باالدستی، 

سه درصد بازار جهانی زیست فناوری را در اختیار بگیریم باید سهم خود از 

این بازار را به حدود دو میلیارد دالر افزایش دهیم.

این  که  این  بیان  با  ادامه  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

پژوهشگاه به عنوان هاب توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور در زمینه 

منابع  و  کشاورزی  بخش  رفع چالش های  در  نو  فناوری های  کاربرد  توسعه 

طبیعی تالش می کند، اظهار داشت: رویکرد پژوهشگاه به تحقیقات کامال 

آغاز  ابتدای  از  که  داریم  تاکید  راستا  این  در  و  است  نیازمحور  و  کاربردی 

دکرت صالحی  باشد.  کنار طرح  در  تولیدکننده ای  حتام  تحقیقاتی  پروژه های 

جوزانی با اشاره به این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی دارای حدود 

محقق  و  هیات علمی  عضو  آنها  نفر   50 که  است  انسانی  نیروی  نفر   180

پروژه   750 بر  بالغ  تاکنون  پژوهشگاه  محققان  داشت:  اظهار  هستند، 

تحقیقاتی را اجرا کرده اند که هر 5 یا 10 پروژه ذیل یک طرح تحقیقاتی با 

هدف مشخص بوده است. حاصل این پروژه ها دستیابی به 70 دانش فنی 

قابل تجاری سازی بوده که از این بین حدود 38 دانش فنی طی قراردادهایی 

به بخش خصوصی منتقل شده اند.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که تاکنون شش فناوری 

فناوری های  دیگر  و  کرده  پیدا  راه  عرصه  به  پژوهشگاه  تجاری سازی شده 

واگذار شده به بخش خصوصی مراحل مختلف تولید و تجاری سازی را طی 

می کنند، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای پژوهشگاه که به عرصه راه پیدا 

کرده، پروتکل کشت بافتی بذر سیب زمینی است که از سال 1386 به رایگان 

به رشکت های دانش بنیان خصوصی واگذار شده و کشور را پس از 70 سال 

از واردات ساالنه سه میلیون دالر بذر سیب زمینی کامال بی نیاز کرده است. 

این پژوهشگاه هر ساله هسته اولیه بذر 17 رقم تجاری سیب زمینی را تولید 

و در اختیار 13 رشکت خصوصی تولیدکننده طبقات بذری سیب زمینی قرار 

می دهد که عالوه بر اشتغالزایی برای 210 نفر، تاکنون در مجموع 45 میلیون 

دالر رصفه جویی ارزی به دنبال داشته است.

از  ناشی  ساالنه  ارزی  رصفه جویی  فقط  کرد:  خاطرنشان  جوزانی  صالحی 

کل  از  است  تومان(  میلیارد   90( دالر  میلیون  بر سه  بالغ  که  دستاورد  این 

بودجه ساالنه پژوهشگاه بسیار بیشرت است که اثربخشی باالی تحقیقات این 

پژوهشگاه را نشان می دهد. 

این که در هر هکتار زمین کشاورزی حدود 500 کیلوگرم کود  بیان  با  وی 

به خطرات کودها و سموم  توجه  با  کرد:  شیمیایی مرصف می شود ترصیح 

شیمیایی محققان پژوهشگاه موفق به تولید کود زیستی از قارچ تریکودرما 

منتقل شده است. رشکت  به بخش خصوصی  این دستاورد هم  که  شده اند، 
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دریافت کننده این فناوری سال گذشته حدود 20 هزار بسته از این کودهای 

زیستی را تولید و در اختیار کشاورزان قرار داده است. سامل سازی ارقام نیشکر، 

ارزن و سورگوم و علف های  برنج، جایگزینی  از کاه و کلش  تولید کودآلی 

چمنی )گراس( به جای ارقام علوفه ای پرآب بر، کشت گیاهانی مثل سالیکورنیا 

در اراضی بسیار شور ساحلی و تولید ترکیبات پروبیوتیک افزودنی به خوراک 

دام و طیور که با استفاده از آنها در مرغداری های کشور ساالنه 500 میلیارد 

دستاوردهای  دیگر  از  شد  خواهد  واحدها  این  عائد  درآمد  افزایش  تومان 

محققان این پژوهشگاه است. 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پایان با تشکر از سفیر جمهوری 

اسالمی ایران در سیرالئون گفت: به زودی فهرستی از پتانسیل ها و فناوری های 

پژوهشگاه را جهت ارائه به مسووالن سیرالئون ارائه خواهیم کرد. 

بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه  پژوهشـی  معـاون  عنایتی رشیعت پناهـی،  دکـرت 

تحقیقـات  قطـب  پژوهشـگاه  ایـن  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  هـم  کشـاورزی 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی در منطقه اسـت اظهار داشـت: پژوهشـگاه آمادگی 

دارد در زمینـه انتقـال فنـاوری، آمـوزش متخصـص و راه انـدازی آزمایشـگاه با 

سـیرالئون همـکاری کنـد.

حجت االسالم واملسلمین سید خلیل ساداتی امیری در پایان این بازدید طی 

یادداشتی در دفرت یادبود پژوهشگاه نوشت: تالش های صورت گرفته در زمینه 

 ( کشور  مولد  بخش  به  کمک  و  خودکفایی  عامل  که  کشاورزی  تحقیقات 

کشاورزی و دامپروری( است باعث رشد و توسعه کشور شده و دعاگویی قرش 

عظیمی از مردم را به دنبال دارد. این تحقیقات همچنین برای آینده کشور 

و نسل آینده بسیار مشوق بوده و زمینه خودکفایی کشور را فراهم می کند.

بازدید معاون رییس جمهور و وزیر علوم ونزوئال  

 پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی روز دوشنبه میزبان وزیر علوم ونزوئال و 

معـاون وی بـود. گابریـال خیمنس وزیر علـوم و معاون رییس جمهـور ونزوئال 

در معیت رائول هرناندز، معاون وزیر علوم و مشاور رییس جمهور ونزوئال و 

آلربتـو کوینـرتو، مدیر موسسـه تحقیقات علمی ونزوئال در پژوهشـگاه حضور 

یافتـه بودنـد. در ابتـدا ضمن بازدید از منایشـگاه دسـتاوردهای پژوهشـگاه با 

توضیحـات دکـرت صالحـی جوزانـی، رییس پژوهشـگاه با فعالیت هـا، پروژه ها 

و دسـتاوردهای ایـن پژوهشـگاه آشـنا شـدند. هیـات ونزوئالیـی در ادامـه از 

بخش هـای مختلـف تحقیقاتـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی بازدیـد 

کردنـد کـه در هـر بخش توضیحـات مفصلی دربـاره پروژه هـا و فعالیت های 

پژوهشـی در حـال اجـرا بـه آنهـا ارائـه شـد. وزیـر علـوم ونزوئـال در پایـان 

ضمـن تقدیـر و تربیـک بابـت دسـتاوردهای علمـی قابـل توجـه پژوهشـگاه، 

ایـن قبیـل تالش هـا و موفقیت هـای تحقیقاتـی را رمـز مقاومـت و پیـروزی 

ایـران در مقابـل تحریم هـا و فشـارهای خارجـی عنـوان کـرد. جیمنـز ضمـن 

اعـالم عالقمنـدی بـه گسـرتش همکاری هـای دوجانبـه میـان محققـان ونزوئال 

و پژوهشـگاه از پژوهشـگاه بـرای ارائـه محصـوالت پروبیوتیـک و نانویـی در 

منایشـگاه ی کـه شـهریورماه در ونزوئـال برگـزار میشـود دعـوت کـرد. معـاون 

وزیـر علـوم ونزوئـال هم با اشـاره بـه هزینه هـای سـنگین واردات محصوالت 

نانویـی بـرای آن کشـور خواهـان انتقـال دانـش فنـی محصـوالت نانویـی در 

قالـب توافق نامـه و قـرارداد بـه ونزوئال شـد.

  رییس سازمان دامپزشکی کشور از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

بازدید کرد

رییس سازمان دامپزشکی کشور در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

با بیان این که تخصص  ، تجربه و ظرفیت های تحقیقاتی و فناوری پژوهشگاه 

می تواند در راستای رفع مشکالت و تامین نیازهای بخش دامپزشکی استفاده 

شود بر گسرتش همکاری های تحقیقاتی با پژوهشگاه تاکید کرد.

و  وزیر  معاون  آقامیری،  محمد  سید  دکرت   ،1401 ماه  مرداد  یکم  روز  در   

این سازمان  از مدیران  که  در راس هیاتی  دامپزشکی کشور  رییس سازمان 

با حضور دکرت  بازدید کرد در نشستی  بیوتکنولوژی کشاورزی  از پژوهشگاه 

جعفری، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

و روسای موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی رازی و موسسه تحقیقات 

علوم دامی کشور،  دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه و جمعی از معاونان 

و مدیران بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه اظهار داشت: پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی با توجه به دستاوردها و توامنندی های قابل توجهی 

که دارد می تواند به بسیاری از نیازهای تحقیقاتی سازمان پاسخ دهد. وی در 

ادامه با اشاره به ظرفیت های صادراتی موجود در بخش دامپزشکی گفت: در 

حال حارض زمینه های خوبی برای صادرات فراورده هایی مثل واکسن های دام 

و طیور به کشورهای آفریقایی وجود دارد که می توان از این ظرفیت ها برای 

توسعه محصوالت فناورانه و توسعه تحقیقات استفاده کرد. خصوصا این که 

وزارت امور خارجه هم از این قبیل صادرات حامیت می کند.

و  دست  قوانین  برخی  و  بوروکراسی  و  غلط  سازمانی  فرهنگ  آقامیری، 

فعالیت  مسیر  در  موجود  موانع  ترین  جدی  از  را  دولتی  بخش  در  پاگیر 

این قبیل مشکالت  اگر  تولیدکنندگان بخش خصوصی عنوان و ترصیح کرد: 

برطرف شوند هر یک از رشکت های دانش بنیان ما با توجه به توان مغزافزاری 

باالی خود می توانند سالی دو، سه محصول جدید عرضه کنند. در این راستا 

در سازمان دامپزشکی کشور، بازنگری در قوانین و آیین نامه های موجود و 

حذف مقررات دست و پاگیر تولید را در دستور کار قرار داده ایم.

رییـس سـازمان دامپزشـکی کشـور همچنیـن با بیـان این که تخصـص ، تجارب 

و ظرفیـت هـای بسـیار خوب پژوهشـگاه می تواند در راسـتای رفع مشـکالت 

و تامیـن نیازهـای حـوزه دامپزشـکی کـه از اولویت هـای سـازمان اسـت مورد 

اسـتفاده قـرار گیـرد، اظهـار داشـت: این سـازمان تشـنه اسـتفاده از این قبیل 

ظرفیت هـای تحقیقاتـی اسـت و حتـام چندیـن کار مهـم پژوهشـی را بـه 

پژوهشـگاه محـول خواهیـم کرد.

دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم ضمن خیر 

مقدم به دکرت آقامیری، دکرت جعفری و هیات همراه تاکید کرد: رشکت های 

دانش بنیان، حلقه واسط بخش تولید و بهره برداران هستند که خوشبختانه 

دانش بنیان  رشکت های  به  نسبت  اخیر  سال های  در  که  مثبتی  رویکرد  با 

ایجاد شده نه تنها حامیت خوبی از رشکت های دانش بنیان 

بخش خصوصی و تعامل هر چه بیشرت بخش دولتی 

اصالح  با  حتی  که  می گیرد  صورت  آنها  با 

هیات علمی  اعضای  گذشته،  غلط  نگرش 

دانش بنیان  رشکت های  تاسیس  به 

که  امری  می شوند.  تشویق 

مفقوده  حلقه  می تواند 

و  تحقیقات  بین 

کند.  پر  را  تولید 

به  همچنین  وی 

در  توضیحاتی  ارائه 

تاسیس  تاریخچه  خصوص 

پژوهشگاه و زمینه فعالیت های 

پژوهشگاه  گفت:  و  پرداخت  آن 

با   1379 سال  که  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

مولکولی  فیزیولوژی  بخش  توسعه  و  استقالل 

حال  در  گرفته  شکل  بذر  اصالح  تحقیقات  موسسه 

مهندسی  بافت،  کشت  تحقیقاتی  بخش  دارای شش  حارض 

و  میکروبی  بیوتکنولوژی  مولکولی،  فیزیولوژی  بیولوژی،  سیستم  ژنتیک، 

نانوفناوری است. این پژوهشگاه همچنین دارای سه پژوهشکده منطقه ای 

در رشت، تربیز و اصفهان و یک مرکز در مشهد است که قرار است به عنوان 

مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فعالیت کند.

صالحی جوزانی با بیان این که ماموریت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، 

کشاورزی  بخش  برای حل مشکالت  نانو  و  زیستی  فناوری های  از  استفاده 

است در خصوص اهمیت فناوری های جدید در بخش کشاورزی گفت: طبق 

پیش بینی ها، کشاورزی آینده در افق 2050 بیش از هر چیز تحت تاثیر 14، 

15 فناوری جدید قرار خواهد گرفت که بیشرتین آنها مرتبط با بیوتکنولوژی 

است. همین حاال هم در بین پنج فناوری برتر در دنیا، بیوتکنولوژی با کسب 

32 درصد گردش مالی جهانی این فناوری ها در رتبه اول قرار دارد.

جهانی  مالی  گردش  کرد:  ترصیح  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

به  آن  درصد   10 از  بیش  که  است  دالر  میلیون   550 بر  بالغ  بیوتکنولوژی 
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بیوتکنولوژی کشاورزی اختصاص دارد. بدین ترتیب اگر بخواهیم با توجه به 

وسعت و جمعیت کشور یک درصد این بازار جهانی را کسب کنیم باید سهم 

خود از این بازار را به 600 میلیون دالر برسانیم و البته اگر هدفگذاری ستاد 

توسعه زیست فناوری در کسب سه درصد بازار جهانی زیست فناوری را مبنا 

قرار دهیم باید حدود دو میلیارد دالر از بازار جهانی بیوتکنولوژی کشاورزی 

را در اختیار داشته باشیم.

موسسات  مکمل  کشاورزی،  بیّوتکنولوژی  پژوهشگاه  که  این  بیان  با  وی 

پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه فناوری های 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  داشت:  اظهار  است،  نانو  و  زیستی 

با  ارتباط  در  کشور  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  توسعه  هاب  عنوان  به 

موسسات  فناوری،  ستادهای  کشاورزی،  جهاد  وزارت  مختلف  معاونت های 

تحقیقاتی دانشگاه ها و بخش خصوصی در زمینه توسعه کاربرد فناوری های 

نو در رفع چالش های بخش کشاورزی و منابع طبیعی تالش می کند. افزایش 

کمی و کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصوالت این حوزه، 

افزایش بهره وری در بخش  افزایش مقاومت به تنش ها، کاهش هزینه ها و 

کشاورزی از اولویت های فعالیت پژوهشگاه است. ضمن این که در زمینه 

ذخایر ژنتیکی، محیط زیست و سالمت هم کارهای باارزشی کرده ایم که از 

جمله آنها ایجاد بانک اختصاصی باکرتی های اسید الکتیک، بانک میکروب های 

مفید و مر و بانک اختصاصی میکروجلبک هاست.

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  این که  به  اشاره  با  جوزانی  صالحی  دکرت 

دارای حدود 180 نفر نیروی انسانی است که 50 نفر آنها عضو هیات علمی و 

محقق هستند، اظهار داشت: محققان پژوهشگاه تاکنون بالغ بر 750 پروژه 

تحقیقاتی را اجرا کرده اند که به 70 دانش فنی قابل تجاری سازی )11 درصد 

کل فناوری های قابل تجاری سازی ثبت شده سازمان تات( منجر شده است. 

از این بین حدود 38 دانش فنی طی قراردادهایی به بخش خصوصی منتقل 

را  قرارداد(   450( سازمان  قراردادهای  کل  از  توجهی  قابل  سهم  که  شده اند 

تشکیل می دهند. پژوهشگاه عالوه بر این  40 ثبت اخرتاع، سه هزار مقاله 

علمی و 20 یافته قابل ترویج و هشت دستورالعمل و نرشیه فنی داشته است.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با بیان این که تاکنون شش فناوری 

تجاری سازی شده پژوهشگاه به عرصه راه پیدا کرده و دیگر فناوری های واگذار 

شده به بخش خصوصی مراحل مختلف تولید و تجاری سازی را طی می کنند، 

اظهار داشت: یکی از دستاوردهای پژوهشگاه که به عرصه راه پیدا کرده، پروتکل 

کشت بافتی بذر سیب زمینی است که از سال 1386 به رایگان به رشکت های 

دانش بنیان خصوصی واگذار شده و کشور را پس از 70 سال از واردات ساالنه 

سه میلیون دالر بذر سیب زمینی کامال بی نیاز کرده است. این پژوهشگاه هر 

اختیار 13  در  و  تولید  را  تجاری سیب زمینی  رقم  بذر 17  اولیه  ساله هسته 

رشکت خصوصی تولیدکننده طبقات بذری سیب زمینی قرار می دهد که عالوه 

بر اشتغالزایی برای 210 نفر، تاکنون در مجموع 45 میلیون دالر رصفه جویی 

ارزی به دنبال داشته است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به نبود باغ های سامل 

مادری در کشور از طریق معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیر ایجاد 

زنجیره تولید باغات سامل مادری با همکاری موسسه تحقیقات باغبانی، موسسه 

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی هستیم.

صالحی جوزانی ترصیح کرد: یکی دیگر از دستاوردهای تجاری سازی شده 

پژوهشگاه تولید کود زیستی از قارچ تریکودرما است که سال گذشته حدود 

20 هزار بسته از آن توسط بخش خصوصی تولید و عرضه شده که حدود 

20 تا 30 درصد عملکرد محصول را باال می برد. سیاست پژوهشگاه این است 

که دانش فنی حاصل از تحقیقات خود را با حداقل هزینه و حتی االمکان به 

صورت رایگان به رشکت های خصوصی واگذار کند و در مقابل پس از تولید و 

عرضه این محصوالت رویالیتی دریافت کند که خوشبختانه سال گذشته اولین 

رویالیتی را از محل فروش کودهای زیستی حاصل از فناوری منتقل شده به 

بخش خصوصی دریافت کردیم.

وظایف  به  اشاره  با  پایان  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

وارداتی  دام  خوراک  کل  تراریختگی  ردیابی  زمینه  در  پژوهشگاه  حاکمیتی 

کشور و ارزیابی متام محصوالت نانوفناوری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 

برای تایید نانومقیاس بودن و ایمنی و اثربخشی آنها اظهار داشت: در زمینه 

ارزیابی محصوالت تراریخته مقرر شده برای ترسیع کارها با همکاری سازمان 

شود.  انجام  الکرتونیکی  سامانه  یک  قالب  در  فعالیت ها  کشور،  دامپزشکی 

حضور در بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه و آشنایی با دستاوردها، 

طرح های تحقیقاتی و توامنندی های پژوهشی هر بخش از دیگر برنامه های 

این بازدید بود.

اولویت ها و زمینه های همکاری پژوهشگاه و سازمان جهاد کشاورزی   

استان الربز بررسی شد

رییس  پیشنهاد  از  استقبال  با  الربز  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 

توسعه  استان،  کشاورزی  تحقیقات  شورای  تشکیل  بر  مبنی  پژوهشگاه 

تولیدات گلخانه ای، تولید بذر سبزی و صیفی و افزایش بهره وری واحدهای 

دام و طیور و آبزیان را از مهمرتین اولویت ها و زمینه های همکاری سازمان 

با پژوهشگاه اعالم کرد.

مهندس عبدالرضا روشن نژاد که روز شنبه بیست و پنجم تیرماه 1401، در 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  استان  کشاورزی  جهاد  مدیران  از  هیاتی  راس 
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مدیران  و  معاونان  رییس،  حضور  با  نشستی  در  کرد  بازدید  کشاورزی 

استقرار  وجود  با  داشت:  اظهار  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف  بخش های 

چندین موسسه تحقیقات کشاورزی در استان انتظار می رود که سازمان جهاد 

کشاورزی استان بیشرتین بهره را از بخش تحقیقات بربد ولی متاسفانه این 

طور نیست و حتی برخالف دیگر استان ها فاقد مرکز تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی هستیم. واگذاری ماموریت کنرتل بازار به سازمان های جهاد 

کشاورزی استان ها طی یک سال گذشته هم بیشرت وقت پرسنل سازمان را از 

تولیدات کشاورزی به تامین کاالهای اساسی و تامین امنیت غذایی معطوف 

کرده که خوشبختانه با ثبات خوبی که اخیرا در بازار شکل گرفته می توانیم 

پیشنهاد  از  استقبال  با  وی  برسیم.  سازمان  اصلی  مسئولیت های  به  مجددا 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مبنی بر تشکیل شورای تحقیقات 

با توجه به استقرار موسسات تحقیقاتی  کشاورزی در استان اظهار داشت: 

این  الربز  استان  در  کشاورزی  ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  مختلف 

پیشنهاد بسیار خوب است و امیدوارم با تشکیل هر چه رسیعرت این کمیته 

)شورا( در کنار قرارگاه کشاورزی دانش بنیان استان بتوانیم گام های بلندتری 

است  جاری  سال  شعار  که  آفرین  اشتغال  و  دانش بنیان  تولید  مسیر  در 

برداریم. روشن نژاد در ادامه با بیان این که متوسط سطح بهره برداری بخش 

پایین است اظهار داشت: رییس  کشاورزی در استان الربز به دالیل متعدد 

جمهور در حکم استاندار الربز برخالف سایر استانداران رصاحتا بر تولید و 

توسعه گل و گیاه تاکید کردند؛ لذا برنامه تحولی ما در استان الربز توسعه 

کشت های گلخانه ای است که می تواند در رشایطی که داریم ارزش افزوده 

ایجاد کند. در کنار آن بسرت مناسبی برای تولید بذر سبزی و صیفی جات در 

این  یافته های پژوهشگاه در  از طرح ها و  براین اساس  استان فراهم است، 

حوزه ها حامیت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت کم استان در زمینه تولید محصوالت 

زراعی، سهم چندانی نداریم ولی اگر بذور اصالح شده عرضه شوند می توانیم 

کمبود تولید محصوالت زراعی استان را جربان کنیم. عالوه بر این در حوزه 

باغبانی یکی از قطب های تولید میوه های هسته دار هستیم و باغداران ما 

کند  کمک  تولیداتشان  بهره وری  افزایش  به  که  تحقیقاتی  دستاوردهای  از 

استقبال می کنند. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان الربز ترصیح کرد: در 

زمینه گیاهان دارویی و واحدهای پرورش بچه ماهی هم واحدهای مختلفی 

در استان فعالیت دارند. ضمن این که با توجه به وجود واحدهای تولیدی 

بزرگ محصوالت دام و طیور در استان که دنبال استفاده از دانش روز برای 

تولیدات دامی  را داریم که در بحث  آمادگی  این  بهره وری هستند  افزایش 

پژوهشگاه  با  تحقیقات  بخش  و  تولیدکنندگان  واسط  حلقه  عنوان  به  هم 

رییس  جوزانی،  صالحی  دکرت  نیز  جلسه  این  ابتدای  در  کنیم.  همکاری 

به مهندس روشن نژاد،  بیوتکنولوژی کشاورزی ضمن خیر مقدم  پژوهشگاه 

رییس سازمان جهاد کشاورزی الربز و هیات همراه )مدیران ترویج کشاورزی، 

باغبانی و روابط عمومی و جانشین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان 

جهاد کشاورزی استان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های کرج، اشتهارد 

و  پژوهشگاه  تاسیس  تاریخچه  در خصوص  توضیحاتی  ارائه  به  نظرآباد(  و 

زمینه فعالیت های آن پرداخت و گفت: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که 

سال 1379 با استقالل و توسعه بخش فیزیولوژی مولکولی موسسه تحقیقات 

تحقیقاتی کشت  بخش  دارای شش  حال حارض  در  گرفته  بذر شکل  اصالح 

بافت، مهندسی ژنتیک، سیستم بیولوژی، فیزیولوژی مولکولی، بیوتکنولوژی 

میکروبی و نانوفناوری است. این پژوهشگاه همچنین دارای سه پژوهشکده 

قرار  که  است  مشهد  در  مرکز  یک  و  اصفهان  و  تربیز  رشت،  در  منطقه ای 

بیان  با  وی  کند.  فعالیت  پژوهشگاه  نوآوری  و  رشد  مرکز  عنوان  به  است 

این که ماموریت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، استفاده از فناوری های 

زیستی و نانو برای حل مشکالت بخش کشاورزی است در خصوص اهمیت 

کشاورزی  پیش بینی ها،  طبق  گفت:  کشاورزی  بخش  در  جدید  فناوری های 

خواهد  قرار  فناوری   15 تاثیر  تحت  چیز  هر  از  بیش   2050 افق  در  آینده 

گرفت که بیشرتین آنها مرتبط با بیوتکنولوژی است. همین حاال هم در بین 

پنج فناوری برتر در دنیا، بیوتکنولوژی با کسب 32 درصد گردش مالی جهانی 

این فناوری ها در رتبه اول قرار دارد.

صالحی جوزانی با اشاره به گردش مالی 550 میلیارد دالری بیوتکنولوژی که 

بیش از 10 درصد آن )60 میلیارد دالر( به بیوتکنولوژی کشاورزی اختصاص 

دارد، اظهار داشت: اگر بخواهیم با توجه به وسعت و جمعیت کشور یک 

درصد این بازار جهانی را کسب کنیم باید سهم خود از این بازار را به 600 

میلیون دالر برسانیم و البته اگر هدفگذاری ستاد توسعه زیست فناوری در 

کسب سه درصد بازار جهانی زیست فناوری را مبنا قرار دهیم باید حدود دو 

میلیارد دالر از بازار جهانی بیوتکنولوژی کشاورزی را در اختیار داشته باشیم. 

پژوهشگاه،  این  که  این  بیان  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

مکمل موسسات پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در 

حوزه فناوری های زیستی و نانو است و فلسفه ایجاد پژوهشگاه نیز همین 

بوده است، اظهار داشت: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان هاب 

توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی در کشور در ارتباط با معاونت های مختلف 

وزارت جهاد کشاورزی، ستادهای فناوری، موسسات تحقیقاتی دانشگاه ها و 
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بخش خصوصی در زمینه توسعه کاربرد فناوری های نو در رفع چالش های 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی تالش می کند. افزایش کمی و کیفی تولیدات 

به  افزایش مقاومت  این حوزه،  افزوده محصوالت  ارزش  افزایش  کشاورزی، 

تنش ها، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی از اولویت های 

محیط  ذخایرژنتیکی،  زمینه  در  که  این  ضمن  است.  پژوهشگاه  فعالیت 

زیست و سالمت هم کارهای باارزشی کرده ایم که از جمله آنها ایجاد بانک 

اختصاصی باکرتی های اسید الکتیک، بانک میکروب های مفید و مر و بانک 

این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی  بیان  با  اختصاصی میکروجلبک هاست. وی 

بالغ بر 750 گزارش  از حدود 45 نفر هیات  علمی،  با برخورداری  کشاورزی 

نهایی )پروژه(، 70 دانش فنی قابل تجاری سازی )11 درصد فناوری های قابل 

تجاری سازی ثبت شده سازمان تات(، 40 ثبت اخرتاع، سه هزار مقاله علمی، 

حدود 38 قرارداد انتقال فناوری و 20 یافته قابل ترویج داشته است، اظهار 

داشت: یکی از دستاوردهای پژوهشگاه که به عرصه راه پیدا کرده، پروتکل 

کشت بافتی بذر سیب زمینی است که از سال 1386 به رایگان به رشکت های 

از واردات ساالنه سه میلیون  دانش بنیان خصوصی واگذار شده و کشور را 

دالر بذر سیب زمینی کامال بی نیاز کرده است. این پژوهشگاه هر ساله هسته 

اولیه بذر 17 رقم سیب زمینی را تولید و در اختیار 13 رشکت بخش خصوصی 

قرار می دهد که عالوه بر اشتغالزایی برای 210 نفر، تاکنون در مجموع 45 

میلیون دالر رصفه جویی ارزی به دنبال داشته است. دکرت صالحی جوزانی در 

توسعه همکاری های  به  پژوهشگاه  این  راهربدی  رویکرد  بر  تاکید  با  ادامه 

مشرتک با موسسات تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

دیگر سازمان ها و معاونت های وزارت جهاد کشاورزی به برخی قراردادهای 

پژوهشی که طی یکی، دو سال اخیر بین این پژوهشگاه و موسسه تحقیقات 

علوم  تحقیقات  موسسه  شیالت،  سازمان  چغندرقند،  بذر  تهیه  و  اصالح 

علوم  تحقیقات  موسسه  چای،  سازمان  ابریشم،  تحقیقات  مرکز  شیالتی، 

عملیاتی شده است  و  امضا  کشاورزی  وزارت جهاد  باغبانی  معاونت  دامی، 

به  اشاره  با  همچنین  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  کرد.  اشاره 

این که استان الربز فاقد مرکز استانی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

است و در عین حال حداقل هفت، هشت موسسه تحقیقات کشاورزی در 

استان استقرار دارند، پیشنهاد کرد که شورای تحقیقات کشاورزی استان به 

به  الربز  کشاورزی  پژوهشی  نیازهای  و  اولویت ها  بررسی  و  تعیین  منظور 

ریاست رییس جهاد کشاورزی استان تشکیل شود و پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی هم به عنوان هسته مرکزی مرتبط با حوزه های تحقیقاتی مختلف 

بگیرد. در  برعهده  را  این شورا  دبیرخانه  دارد مسوولیت  آمادگی  کشاورزی 

ادامه، مدیران جهاد کشاورزی برخی شهرستان های استان به بیان مشکالت 

پژوهشی  معاون  رشیعت پناهی،  عنایتی  دکرت  و  پرداختند  شهرستان ها  این 

تحقیقاتی  مختلف  بخش های  روسای  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

پژوهشگاه  پژوهشی  توامنندی های  و  برخی دستاوردها  تبیین  با  پژوهشگاه 

از جمله کشت محصوالت جایگزین، تولید ارقام متحمل به شوری و خشکی، 

هاضم های بی هوازی، نانوکودها و نانوسموم آمادگی کامل خود را برای رفع 

نیازهای تحقیقاتی استان اعالم کردند. حضور در بخش های مختلف تحقیقاتی 

توامنندی های  و  تحقیقاتی  طرح های  دستاوردها،  با  آشنایی  و  پژوهشگاه 

پژوهشی هر بخش از دیگر برنامه های این بازدید بود. 

گسرتش همکاری ها و هم افزایی تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی  

  کشاورزی و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

 رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در راس هیاتی شامل معاون 

از پژوهشگاه  از مدیران و اعضای هیات علمی موسسه  پژوهشی و جمعی 

بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کردند.

دکرت علی علیزاده علی آبادی، رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در این 

بازدید که روز چهارشنبه یکم تیرماه 1401، با همراهی دکرت خرسو ثاقب طالبی، 

معاون پژوهشی موسسه، دکرت سیده معصومه زمانی، رییس بخش حفاظت و 

حامیت موسسه، دکرت علی ارشف مهرابی، رییس بخش زیست فناوری موسسه و 

دکرت عباس قمری زارع، دکرت سید محسن حسام زاده حجازی، دکرت زهرا شیرازی، 

اعضای هیات  علمی بخش  از  اصل  بنائی  فرزاد  و دکرت  یوسف محمدی  دکرت 

زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام شد، در بازدید 

از بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با توضیحات 

این  دستاوردهای  و  پژوهشی  فعالیت های  با  بخش  هر  هیات علمی  اعضای 

بخش ها آشنا شدند. این هیات در ادامه طی نشستی با حضور دکرت غالمرضا 

صالحی جوزانی، رییس و دکرت مهران عنایتی رشیعت پناهی، معاون پژوهشی 

پژوهشگاه، دکرت کوثری، مدیر اداره بازاریابی و تجاری سازی، دکرت ناخدا، رییس 

بخش فیزیولوژی مولکولی، دکرت قنواتی، رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی 

و دکرت معتمدی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات نانوفناوری پژوهشگاه در 

خصوص برخی زمینه های همکاری مشرتک موسسه و پژوهشگاه بحث و تبادل 

کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  دکرت صالحی جوزانی،  کردند.  نظر 

و  علیزاده  دکرت  از حضور  تشکر  و  مقدم  این نشست ضمن خیر  ابتدای  در 

هیات همراه در پژوهشگاه اظهار داشت: براساس پیش بینی ها تا سال 2050، 

دریا،  آب  با  کشاورزی  بیابان،  در  کشاورزی  قبیل  از  جدید  فناوری  چهارده 

تولید  مصنوعی،  هوش  و  بیوانفورماتیک  اشیاء،  اینرتنت  عمودی،  کشاورزی 

گوشت مصنوعی، نانوتکنولوژی، پهپادها، بیوپالستیک ها، جلبک ها و پرینرتهای 

سه بعدی، عرصه کشاورزی را کامال متحول می کنند. از این 14 فناوری، 10 

فناوری در حوزه بیوتکنولوژی، نانوفناوری و دیگر زمینه های مرتبط با فعالیت 

این پژوهشگاه است. وی با اشاره به این که بیوتکنولوژی به عنوان یکی از پنج 

فناوری مهم دنیا به تنهایی 32 درصد گردش مالی فناوری های نو در دنیا را به 

خود اختصاص داده است اظهار داشت: بازار بیوتکنولوژی دنیا بالغ بر 600 

میلیارد دالر است که 10 درصد آن )60 میلیارد دالر( به بیوتکنولوژی کشاورزی 

اختصاص دارد. اگر بخواهیم با توجه به وسعت و جمعیت کشور یک درصد 

این بازار جهانی را کسب کنیم باید سهم خود از این بازار را به 600 میلیون 

دالر برسانیم و البته اگر هدفگذاری ستاد توسعه زیست فناوری در کسب سه 

درصد بازار جهانی زیست فناوری را مبنا قرار دهیم باید 1/8 میلیارد دالر از بازار 

جهانی بیوتکنولوژی کشاورزی را در اختیار داشته باشیم. صالحی جوزانی با 

اشاره به تاریخچه فعالیت پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که در سال 1379 

تاسیس شده و بیش از دو دهه است که به عنوان هاب توسعه بیوتکنولوژی 

کشاورزی در کشور در زمینه توسعه کاربرد فناوری های نو در رفع چالش های 

بخش کشاورزی و منابع طبیعی تالش می کند، اظهار داشت: افزایش کمی و 

کیفی تولیدات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصوالت این حوزه، افزایش 

مقاومت به تنش ها، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی 

از اولویت های فعالیت پژوهشگاه است. ضمن این که در زمینه ذخایرژنتیکی، 

محیط زیست و سالمت هم کارهای باارزشی کرده ایم که از جمله آنها ایجاد 

بانک اختصاصی باکرتی های اسید الکتیک، بانک میکروب های مفید و مر و 

بانک اختصاصی میکروجلبک هاست. 

وی با بیان این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با برخورداری از حدود 45 

نفر هیات علمی، بالغ بر 750 گزارش نهایی )پروژه(، 70 دانش فنی قابل تجاری 

سازی )11 درصد فناوری های قابل تجاری سازی ثبت شده سازمان تات(، 40 

ثبت اخرتاع، سه هزار مقاله علمی، حدود 38 قرارداد انتقال فناوری و 20 یافته 

قابل ترویج داشته است، اظهار داشت: یکی از دستاوردهای پژوهشگاه که به 

عرصه راه پیدا کرده، پروتکل کشت بافتی بذر سیب زمینی است که از سال 1386 

به رایگان به رشکت های دانش بنیان خصوصی واگذار شده و کشور را از واردات 

ساالنه سه میلیون دالر بذر سیب زمینی کامال بی نیاز کرده است. این پژوهشگاه 

هر ساله هسته اولیه بذر 17 رقم سیب زمینی را تولید و در اختیار 13 رشکت 

بخش خصوصی قرار می دهد که عالوه بر اشتغالزایی برای 210 نفر، تاکنون در 

مجموع 45 میلیون دالر رسمایه جویی ارزی به دنبال داشته است. یکی دیگر از 

فناوری های منتقل شده پژوهشگاه مربوط به پروبیوتیک های دام و طیور و 

آبزیان است که به تولید 15 محصول مختلف منجر شده و طی پنج سال بالغ بر 

50 میلیارد تومان درآمدزایی داشته است که البته اثربخشی این فناوری با توجه 

به تاثیری که در کاهش هزینه ها و افزایش 

عملکرد محصول دارد بالغ بر 500 میلیارد 

تومان است. رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

از  دیگر  یکی  کرد:  اضافه  کشاورزی 

دستاوردهای تجاری سازی شده پژوهشگاه 

تریکودرما  قارچ  از  زیستی  کود  تولید 

است،که سال گذشته حدود 20 هزار بسته 

از ان توسط بخش خصوصی تولید و عرضه 

عملکرد  درصد   30 تا   20 حدود  که  شده 

محصول را باال می برد. سیاست پژوهشگاه 

این است که دانش فنی حاصل از تحقیقات 

خود را با حداقل هزینه و حتی االمکان به 

خصوصی  رشکت های  به  رایگان  صورت 

واگذار کند و در مقابل پس از تولید و عرضه 

که  کند  دریافت  رویالیتی  محصوالت  این 

خوشبختانه سال گذشته اولین رویالیتی را 
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از محل فروش کودهای زیستی حاصل از فناوری منتقل شده به بخش خصوصی 

دریافت کردیم. صالحی جوزانی با اشاره به وظایف حاکمیتی پژوهشگاه در 

زمینه ردیابی تراریختگی کل خوراک دام وارداتی کشور و ارزیابی متام محصوالت 

و  بودن  نانومقیاس  تایید  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  کشاورزی  نانوفناوری 

ایمنی و اثربخشی آنها اظهار داشت: یکی دیگر از فناوری های واگذار شده 

پژوهشگاه، تولید هسته اولیه سامل سازی شده نیشکر برای رفع مشکل اختالط 

ارقام مختلف نیشکر و تولید کمپوست از ضایعات باگاس و رسشاخه نیشکر 

است که با توجه به معضل برجای ماندن حدود چهار میلیون تن از این ضایعات 

در واحدهای کشت نیشکر، تبدیل آنها به کمپوست ضمن رفع مشکل پسامند، 

ارزش افزوده بسیار زیادی هم دارد. وی با اشاره به استقرار 21 واحد فناور 

در مرکز رشد پژوهشگاه در رشت اظهار داشت: سال گذشته سه واحد فناور 

مستقر در مرکز رشد ما دانش بنیان شدند و سه مورد ثبت اخرتاع هم توسط 

این واحدها صورت گرفت. رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه 

معرفی اولین رقم مرکبات توسط محققان پژوهشگاه )رقم پرنیان( که در راستای 

تحقیقات برنامه مقابله با جاروک لیموترش محقق شده، انتقال دانش فنی تکثیر 

کشت بافتی خرما به جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، طرح تولید بذور 

پیگیری  با همکاری بخش خصوصی در حال  هیربید صیفی و سبزیجات که 

است و برنامه هایی که در زمینه کشت جایگزین سورگوم و ارزن و کودهای 

بیولوژیک دنبال می شود را از دیگر دستاوردهای تحقیقاتی پژوهشگاه عنوان 

کرد و گفت: عالوه بر این پروژه هایی در زمینه تولید مواد باارزش از پسامندهای 

صالحی  اجراست.  حال  در  پژوهشگاه  محققان  توسط  کشاورزی  و  شهری 

جوزانی به برخی طرح های مرتبط با جنگل ها، مراتع و گیاهان دارویی که در 

پژوهشگاه اجرا شده هم اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه هایی از سال 92 با 

مشارکت سازمان جنگل ها و مراتع در پژوهشگاه آغاز شد مربوط به بررسی 

علل خشکیدگی و زوال درختان بلوط بود که متاسفانه با تغییر مسئوالن سازمان 

ادامه پیدا نکرد. در این پروژه که بسیار عالقمند بودیم با همکاری موسسه 

تحقیقات جنگل ها و مراتع آن را دنبال کنیم از جنگل های مناطق مختلف ایالم 

منونه برداری و فلور میکروبی بلوط ایرانی را شناسایی کردیم. شناسایی یک گونه 

جدید قارچ برای اولین بار در دنیا، شناسایی سویه های میکروبی مفید و موثر 

در ریشه زایی و استقرار بلوط، شناسایی گونه های قارچی غالب و دو باکرتی با 

پتانسیل بیامری زایی در بلوط از جمله دستاوردهای این طرح بود. وی در ادامه 

تولید گرس های علوفه ای، هالوفیت ها )گیاهان شورپسند(، تکثیر کشت بافتی 

زالزالک،  و  زغال اخته  سامق،  کشت بافتی  تولید  پروتکل  علوفه ای،  کاکتوس 

شناسایی ژنوتیپ های برتر شیرین بیان و ... را هم از زمینه های تحقیقاتی مرتبط 

با منابع طبیعی و گیاهان دارویی عنوان کرد. در ادامه این نشست مدیران و 

اعضای هیات علمی پژوهشگاه و موسسه نیز توضیحاتی درباره برخی زمینه های 

ارائه دادند. دکرت علی علیزاده  تحقیقاتی مناسب برای همکاری های مشرتک 

علی آبادی، رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور هم در سخنانی با 

تشکر از میزبانی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به اهمیت همکاری های 

تحقیقاتی بین موسسات پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

اشاره کرد و گفت: هدف از این بازدید، آشنایی با توامنندی ها و ظرفیت های 

از  به زمینه های تحقیقاتی و کمبودهایی که  با توجه  تا  بود  این پژوهشگاه 

لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و ... داریم با همکاری مشرتک، خالء های یکدیگر 

را برطرف کنیم. وی، این بازدید را نقطه رشوع همکاری های مشرتک موسسه 

تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان 

کرد و گفت: این جلسه اگر چه ماهیت کارشناسی داشت اما تا حدی رسمی بود 

و ان شاء الله جلسات بعدی به صورت کارشناسی تر و تخصصی تر برگزار خواهند 

شد تا طی چند ماه آینده چند زمینه مناسب برای عملیاتی کردن همکاری های 

مشرتک تحقیقاتی شناسایی شوند. رییس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

کشور در پایان با اشاره به ظرفیت های فراوان این موسسه به لحاظ توامنندی 

و مسئولیتی که در نظارت، جمع آوری و مدیریت ذخایر ژنتیکی کشور دارد 

و  مراتع  در حوزه جنگل ها،  تحقیقات  برای هرگونه  الزم  می تواند خوراک  و 

گیاهان دارویی را در اختیار محققان قرار دهد، اظهار داشت: هم موسسه و 

هم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که امکانات و ظرفیت های زیادی در 

حوزه فناوری های پیرشفته دارد، دارای اعضای هیات علمی فرهیخته و باانگیزه 

هستند و مطمئنا با همکاری های مشرتک در زمینه های مورد عالقه می توان به 

دستاوردهای بزرگی دست پیدا کرد. 

ر پایان این اطمینان را هم به اعضای هیات علمی و محققامنان می دهم که اگر 

طرح های پژوهشی با توجه به نیازهای کشور انتخاب بشوند برای تامین بودجه 

مورد نیاز از بخش دولتی و خصوصی هم مشکل چندانی نخواهیم داشت.

برنامه ریزی برای توسعه همکاری های تحقیقاتی فیامبین پژوهشگاه 

بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

  روسـای پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و موسسـه تحقیقات کشاورزی 

دیم کشـور در نشسـتی بـا حضور مدیـران بخش های مختلـف تحقیقاتی این 

مراکـز ضمـن بررسـی زمینه هـای همکاری های مشـرتک پژوهشـی بـر امضای 

موافقتنامـه  ای بـرای آغـاز هـر چـه رسیعـرت برنامه هـای پژوهشـی مشـرتک 

تاکیـد کردند.  
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از جمله ماشین آالت کشاورزی، به زراعی و ... 

است. وی با بیان این که با توجه به تغییرات 

دیم  کشاورزی  سمت  به  ما  آینده  اقلیمی، 

می رود و با توجه به گسرته 10 میلیون هکتاری 

اراضی دیم کشور، تغییری کوچک در عملکرد 

بر  عظیمی  تأثیر  هم  دیم  محصوالت  تولید 

داشت،  خواهد  کشور  کشاورزی  تولیدات 

پژوهشگاه  و  موسسه  محققان  کرد:  ترصیح 

علوفه ای  گیاهان  غالت،  حوزه  در  می توانند 

اثربخشی داشته  دانه های روغنی همکاری  و 

از زمینه های  باشند. فیزیولوژی مولکولی هم 

دیم  کشت  در  عملکرد  افزایش  برای  کلیدی 

است که زمینه خوبی برای همکاری فی مابین 

پورداد،  سعید  سید  دکرت  دارد.  حوزه  این  در 

که  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  پشتیبانی  و  برنامه ریزی  معاون 

سال ها در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور فعالیت داشته در سخنان 

کوتاه خود با اشاره به وجود توده های بومی در 15 تا 20 استان کشور اظهار 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  در  سامانه ها  زیست شناسی  داشت: محققان حوزه 

کشاورزی می توانند در شناسایی و انتخاب توده های بومی به کمک موسسه 

بیایند. در حوزه هایی مثل اسکرینگ علیه بیامری هایی مثل برق زدگی نخود و 

معرفی مارکرهای مناسب در این زمینه و همچنین در حوزه محرک های رشد 

و کودهای زیستی، نانوکودها، نانوسموم، نانوآفتکش ها و پوشش دهی بذور با 

اهداف مختلف هم زمینه های زیادی برای همکاری موسسه و پژوهشگاه در 

جهت کمک به کشاورزی دیم کشور وجود دارد.

کریمی  ابراهیم  مهندس  و  شرب  دکرت  ناخدا،  بابک  دکرت  مرادی،  فواد  دکرت 

همکاری  موفق  تجارب  به  اشاره  با  هم  پژوهشگاه  هیات علمی  اعضای  از 

تحقیقاتی خود با محققان موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، آمادگی خود را 

برای گسرتش همکاری های تحقیقاتی در این حوزه اعالم کردند. دستیابی به 

گونه های گیاهی مقاوم به خشکی که به گفته دکرت مرادی در زمینه کشاورزی 

تکنیک های  از  استفاده  دارد،  آبی  کشت  به  نسبت  بیشرتی  پیچیدگی  دیم، 

در  اثربخشی  افزایش  و  هزینه ها  کاهش  برای  ژنومیکس  و  بیوانفورماتیک 

و  اقلیمی  تغییرات  به  مقاوم  گیاهان  کشت  توسعه  دیم،  محصوالت  حوزه 

از  زیستی  کودهای  حوزه  و  آب  و  خاک  دما،  نامناسب  رشایط  با  سازگار 

زمینه های تحقیقاتی پیشنهادی توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه بود.

دکرت روستایی، رییس بخش تحقیقات غالت، دکرت لطفی رییس بخش مدیریت 

رییس  خورشو  دکرت  و  روغنی  دانه های  بخش  رییس  رستمی  دکرت  منابع، 

موجود  توامنندی های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  هم  موسسه  حبوبات  بخش 

امیدواری  ابراز  قبلی  تجربه موفق همکاری های  و  پژوهشگاه و موسسه  در 

کردند که توسعه این همکاری ها، نتایج بسیار ملموسی در عرصه های کاربردی 

تحقیقات کشاورزی داشته باشد. دکرت خشنود علیزاده، رییس موسسه تحقیقات 

کشاورزی دیم کشور هم با جمع بندی مباحث مطرح شده بر رضورت هم افزایی 

و عملیاتی شدن هر چه رسیعرت همکاری های تحقیقاتی فیامبین تاکید کرد و 

گفت: برنامه ریزی در این خصوص باید با رویکرد بهره برداری عملی از یافته  های 

گزینش های  در  نشانگرها  از  عملیاتی  استفاده  نظیر  باشد  پژوهشی مشرتک 

زودهنگام بجای ارزیابی های پرهزینه در برخی خصوصیات و الزم است در 

و  مشرتک  کارگروه های  در  عضویت  برای  طرف  دو  همکاران  فرصت،  اولین 

تدوین پروژه های تحقیقاتی را مشخص کنیم تا با زمان بندی مشخص از آغاز 

فصل زراعی آینده، همکاری های مشرتک بدون فوت وقت آغاز شوند.

در این زمینه تشکیل دو کارگروه مشرتک در حیطه اصالح ژنتیکی )به نژادی( 

و  بذر  کارگروه حیطه  و  و غالت  گلرنگ، عدس  نخود،  گیاهان  با محوریت 

نانوکود مورد توافق هر دو طرف است. در ادامه دکرت مرادی و دکرت شرب از 

طرف رییس پژوهشگاه و دکرت خورشو و دکرت لطفی از طرف رییس موسسه 

دیم به عنوان مسئول پیگیری تشکیل کارگروه های مشرتک معرفی شدند. با 

توافق طرفین مقرر شد جلسه بعدی با حضور اعضای کارگروه های تخصصی 

در هفته آینده برگزار و تا 15 مرداد، عناوین طرح ها )پیش پروپوزال( و تا 

   در ایـن نشسـت کـه عرص چهارشـنبه پانـزده تیرماه 1401، در پایـان بازدید 

دکرت خشـنود علیزاده دیزج، رییس موسسـه تحقیقات کشـاورزی دیم کشـور 

و مدیـران بخش هـای مختلـف تحقیقاتی موسسـه از پژوهشـگاه برگزار شـد، 

رییـس و مدیـران بخش های تحقیقاتی پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی و 

همچنیـن دکـرت صابر گلکاری، رییس سـابق پژوهشـگاه و موسسـه نیز که در 

حـال حـارض رسپرسـت مرکز ملـی مدیریت منابـع ژنتیکی کشـاورزی و منابع 

طبیعی کشـور اسـت، حضور داشتند.

دکرت غالمرضا صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 

خصوص  در  را  گزارشی  مهامنان،  به  مقدم  خیر  ضمن  نشست  این  ابتدای 

ارایه  پژوهشگاه  اثربخش  و  شاخص  دستاوردهای  و  فعالیت ها  تاریخچه، 

توسعه  به  پژوهشگاه  این  راهربدی  رویکرد  بر  تاکید  با  ادامه  در  وی  داد. 

و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  تحقیقاتی  موسسات  با  مشرتک  همکاری های 

ترویج کشاورزی و دیگر سازمان ها و معاونت های وزارت جهاد کشاورزی به 

برخی قراردادهای پژوهشی که طی یکی، دو سال اخیر بین این پژوهشگاه 

و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان شیالت، موسسه 

موسسه  چای،  سازمان  ابریشم،  تحقیقات  مرکز  شیالتی،  علوم  تحقیقات 

و  امضا  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  دامی،  علوم  تحقیقات 

عملیاتی شده است اشاره کرد.

صالحی جوزانی با اشاره به رضورت ها و مزایای گسرتش این قبیل همکاری های 

تحقیقاتی خاطرنشان کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی آمادگی دارد در 

اصالح شده محصوالت  ارقام  ایجاد  از جمله  مورد عالقه  مختلف  حوزه های 

از مارکرهای مولکولی و تکنیک های فیزیولوژی مولکولی،  با بهره گیری  دیم 

زیستی،  کودهای  تولید  زیستی،  عوامل  و  نانو  فناوری  با  بذر  پوشش دهی 

نانوکودها و نانوسموم، گیاهان جدید و کشاورزی در بیابان، سیستم بیولوژی 

دیم  کشاورزی  تحقیقات  موسسه  با  ایران  بومی  گیاهان  ژنوم  توالی یابی  و 

کشور همکاری مشرتک تحقیقاتی داشته باشد. وی با بیان این که می توان با 

ایجاد تیم های کارشناسی مشرتک در هر یک از این حوزه ها، طرح پژوهشی 

مشخصی در هر حوزه تدوین و اجرا کرد اظهار داشت: پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی آمادگی دارد به عنوان بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در کنار موسسه 

موسسه  سابق  رییس  گلکاری،  صابر  دکرت  باشد.  دیم  کشاورزی  تحقیقات 

تحقیقات کشاورزی دیم کشور هم که از اواخر اسفندماه 99 تا بهمن ماه سال 

بیوتکنولوژی کشاورزی را عهده دار بود اظهار  گذشته، رسپرستی پژوهشگاه 

از  گره گشایی  به  و معطوف  کاربردی  کامال  پژوهشگاه  داشت: هدف گذاری 

مشکالت کشور در بخش کشاورزی است و رویکرد مثبتی به گسرتش همکاری 

با موسسات تحقیقات کشاورزی دارد که فرصت خوبی برای موسسه تحقیقات 

کشاورزی دیم است که ترکیبی قوی از نیروهای علمی و پرتوان دو موسسه 

تشکیل دهند. از مزیت های موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، پیشتازی 

در حوزه کشاورزی حفاظتی و توامنندی باال در حوزه های مختلف تحقیقاتی 
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پایان مرداد پروپوزال نهایی طرح های مشرتک تحقیقاتی تدوین و ارایه شوند.

همچنین مقرر شد برای رسمیت یافنت این همکاری تحقیقاتی موافقت نامه ای 

بیوتکنولوژی کشاورزی و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم  بین پژوهشگاه 

کشور منعقد شود. گفتنی است پیش از این نشست، دکرت خشنود علیزاده 

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف  بخش های  از  همراه  هیات  و 

کشاورزی بازدید کرده و با توضیحات روسا و اعضای هیات علمی هر بخش 

با فعالیت ها و دستاوردهای آنها آشنا شدند.

معرفی دستاوردهای پژوهشگاه به جوانان در گرایش آنها به  

رشته های کشاورزی و علوم پایه موثر است  

 رییس دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی رودهن با تقدیر 

که  کرد  تاکید  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محققان  دستاوردهای  از 

موثری  نقش  می تواند  پژوهشگاه  این  دستاوردهای  و  توامنندی ها  معرفی 

رشته های  در  تحصیل  به  جوانان  انگیزه  افزایش  در 

کشاورزی و زیست شناسی داشته باشد. 

دکرت علی اصغر باقری سه شنبه 21 تیرماه 1401، پس از 

بازدید از بخش های مختلف تحقیقاتی پژوهشگاه در 

گفت و گو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی اظهار داشت: اگر چه قبل از این بازدید هم 

داشتم  آشنایی  پژوهشگاه  توامنندی های  با  کامبیش 

این  در  که  ایده هایی  و  امکانات  دستاوردها،  ولی 

پژوهشگاه مشاهده کردم بسیار فوق العاده بود. 

به  دانش  و  ایده  تبدیل  پژوهشگاه،  این  در 

دستاوردهای کاربردی به عینه قابل مشاهده است. 

اسالمی  آزاد  دانشگاه  گیاهی  فیزیولوژی  استادیار 

برای  خوبی  ظرفیت های  و  زمینه ها  که  این  بیان  با 

دانشکده  محققان  و  هیات علمی  اعضای  همکاری 

ابراز  پایه دانشگاه آزاد رودهن و پژوهشگاه وجود دارد  کشاورزی و علوم 

در  خوبی  تحقیقاتی  مشرتک  همکاری  و  ارتباط  بتوان  که  کرد  امیدواری 

حوزه های مختلف بین دانشکده و پژوهشگاه برقرار کرد. 

وی بـا اشـاره بـه بحـران افزایـش جمعیـت جهـان کـه پیش بینـی می شـود تـا 

سـال 2050 بـه حـدود 11 میلیـارد نفـر بالـغ شـود و اهمیـت بحـث تامیـن 

غـذا و امنیـت غذایـی بـا وجود تغییـرات نامطلـوب اقلیمی گفت: با توسـعه 

تحقیقـات در حـوزه کشـاورزی و زیسـت فناوری می توان به یافـنت راه حل ها 

و راهکارهـای موثـر بـرای کاهـش بحـران امنیـت غذایـی امیـدوار بـود. البته 

و  بـه رشـته های کشـاورزی  بی انگیزگـی در ورود  نوعـی  بـا  مـا  در کشـور 

علـوم پایـه مواجهیـم کـه قطعـا بـا تبلیغـات بیشـرت و معرفـی هـر چـه بهـرت 

دسـتاوردهای پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی و مراکـز علمی مشـابه در 

رسـانه ها و شـبکه های اجتامعـی، می تـوان اقبـال و گرایـش دانش آمـوزان بـه 

ایـن رشـته ها را افزایـش داد.

بازدید جمعی از فعاالن حوزه های اجرایی و تولیدی  

جمعی از مدیران معاونت های اجرایی جهاد کشاورزی استان و اتحادیه های 

تولیدی کشاورزی و دامداری در بازدید از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با 

تازه ترین دستاوردهای محققان پژوهشگاه در حوزه های مختلف آشنا شدند. 

در این بازدید که توسط مدیریت هامهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد 

کشاورزی استان الربز و به منطور آشنایی و تعامل نزدیک تر تولیدکنندگان 

و فعاالن حوزه های اجرایی با بخش تحقیقات هامهنگ شده بود، مدیرانی 

معاونت  کشاورزی،  ترویج  و  آموزش  موسسه  و  کشاورزی  سازمان جهاد  از 

بهبود تولیدات گیاهی و دامی و اداره امور عشایر و اتحادیه ها و تعاونی های 

تولیدی کشاورزی و دامداری استان حضور داشتند.

پژوهشـگاه  پژوهشـی  معـاون  رشیعت پناهـی،  عنایتـی  مهـران  دکـرت 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی طـی سـخنانی در ایـن نشسـت با اشـاره بـه رویکرد 

مسـتقل  تحقیقاتـی  پروژه هـای  اجـرای  از  مامنعـت  بـر  مبنـی  پژوهشـگاه 

بـدون توجـه بـه نیازهـای بخـش کشـاورزی اظهار داشـت: تالش پژوهشـگاه، 

هدفمنـد کـردن حداکـرثی پروژه  هـا اسـت و معتقدیـم کـه بایـد بخـش تولید 

در کنـار بخـش پژوهـش باشـد و بخـش پژوهش هـم در جهت رفـع نیازهای 

بخـش تولیـد فعالیـت کنـد. وی گفـت: معاونت پژوهشـی پژوهشـگاه با متام 

تـوان در خدمـت تولیـد اسـت و درخواسـت داریـم کـه نیازهـای خـود را بـه 

پژوهشـگاه اعـالم کنیـد و البتـه امیدواریـم در تامین بودجـه الزم برای اجرای 

تحقیقـات مرتبـط بـا این نیازهـا بتوانیـم از معاونت های اجرایـی و معاونت 

علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری حامیـت هـای الزم را دریافـت مناییـم.

دکـرت ناخـدا، رییـس بخـش تحقیقـات فیزیولـوژی مولکولـی پژوهشـگاه نیـز 

کـه تحقیقـات وسـیعی در حـوزه کشـت گیاهـان جایگزیـن دارد بـا اشـاره به 

اهمیـت بحـث پایـداری رسزمیـن و زیان هـای ناشـی از غفلـت از این مسـأله 

اظهـار داشـت: متاسـفانه در بخـش کشـاورزی بـه ایـن مهـم توجـه نشـده و 

دهه هـا شـاهد کشـت گیاهانـی پرآب بـر بوده ایـم و امروز با رشایطـی مواجه 

شـده ایم کـه بـا جـدی شـدن بحـران کمبـود آب، ناگهـان از کشـاورزان مـی 

خواهیـم کـه کشـت محصـوالت پر آب بـر را متوقـف کنند در حالـی که باید 

بـه ملزومـات علمـی و عملـی ایـن مسـاله توجـه کرد.

وی گفت: گیاهانی مانند ارزن و سورگوم به عنوان گیاهان علوفه ای و دانه ای 

کم آب بر و سازگار با رشایط تغییر اقلیم، جایگزین های مناسبی برای علوفه و 

دانه ذرت در رشایط سخت محیطی برای تامین علوفه و خوراک دام و طیور 

می باشند. ولی اگر ما بر جایگزینی ذرت با گیاهانی مانند سورگوم و ارزن 

گیاهان  این  ارایه بسته های جامع مدیریت مزرعه  باید ضمن  داریم،  تاکید 

به کشاورزان، به مسأله کم تر بودن انرژی حاصل از این گیاهان در مقایسه 

با ذرت و تاثیر آن بر تولیدات دامی هم توجه کنیم و با دادن سوبسید از 

تولیدکنندگان حامیت کنیم. از سوی دیگر، کارخانجات صنایع لبنی نیز باید 

از  ماده خشک  و  و درصد چربی  کیفیت  اساس  بر  را  تا شیر  مجاب شوند 

دامدار بخرند و نه رصفا بر اساس کمیت.

ناخدا با اشاره به پروژه ها و دستاوردهای متعدد محققان پژوهشگاه در زمینه 

افزایش بهره وری، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و تبدیل دورریزهای 

کشاورزی به محصوالت باارزش گفت: از جمله دستاوردهای پژوهشگاه برای 

میکروبی  سویه های  و  میکروارگانیسم ها  انواع  از  استفاده  ضایعات  کاهش 

برای تولید ارزش افزوده از ضایعات و پسامند از جمله تولید بیوکمپوست 

بهبود  برای  الکتیک  اسید  باکرتی های  تولید  همچنین  و  هیومیک  اسید  و 

میکروبی  بیوتکنولوژی  بخش  محققان  توسط  که  است  سیلویی  محصوالت 

پژوهشگاه صورت گرفته است.

مهندس ثابت، مدیرعامل اتحادیه دامداران هم در سخنانی با اشاره به تجربه 

کشت برخی گیاهان جایگزین توسط برخی واحد های دامداری برای تامین 

این واحدها بوده است، اظهار  به زیان  به دلیل برخی مشکالت  علوفه که 

این  پروژه های تحقیقاتی در زمینه کشت  از  آمادگی دارد  اتحادیه  داشت:  
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گیاهان حامیت کند و البته در کنار بحث های ترویجی باید از طریق بیمه 

و سایر تدابیر حامیتی از واحدهایی که در این زمینه رسمایه گذاری می کنند 

پشتیبانی کرد. البته در استان الربز زمین های تحقیقاتی زیادی وجود دارد که 

می تواند در این قبیل پروژه ها استفاده شود.

وی در ادامه به عنوان یکی از مشکالت دامداران به شیوع مگس و مشکالت 

استفاده از سموم در این زمینه اشاره کرد که دکرت ناخدا اظهار داشت: در 

مهارگرهای  زیست  اساس  بر  که  داریم  پژوهشگاه  در  پروژه ای  ارتباط  این 

پایدار شده با ترکیبات نانویی است که پایلوت آن در دو واحد بزرگ کشت 

و صنعت در کشور در دست اجرا می باشد و با اثرات ضدتغذیه ای بر الرو 

مگس با این معضل مقابله می کند. 

ناخدا افزود در صورت متایل دامداران استان ما می توانیم این پروژه را در 

یکی از دامداری های منتخب استان الربز نیز به صورت پایلوت اجرا مناییم. 

در این جلسه آقایان مهندس اکربیان کشاورز دامدار و آقای مهندس عطری 

از اتحادیه دامداران توضیحاتی را در زمینه مشکالت کشاورزان و دامداران 

استان از جمله تامین نهاده ها و همچنین برنامه های دانش بنیان برای بهبود 

تولیدات دامی و مدیریت گله های گاو شیری ارایه منودند.

همچنین آقای مهندی عیسی زاده مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی استان ضمن 

استقرار زنجیره کامل  اهمیت  به  استان،  تبدیلی در  از صنایع  ارایه گزارشی 

ارزش در محصوالت زراعی و باغی به منظور تولید اشتغال مولد در استان، 

بهبود معیشت کشاورزان و بهره برداران و کاهش ضایعات و پسامند اشاره 

و  پژوهشگاه  با  همکاری  برای  مدیریت  آن  کامل  آمادگی  و  حامیت  بر  و 

انواع  واحدهای تولیدی استان برای استقرار صنایع وابسته به منظور تولید 

فرآورده های غذایی هوشمند و فراسودمند از گیاهان جایگزین کم آب بر تاکید 

کردند.

در این جلسه حضار بر لزوم ارتباط مستمر واحدهای تولیدی با موسسات 

پژوهشی برای حل چالش های تولید تاکید کردند. خانم مهندس اکربی مدیر 

هامهنگی ترویج استان با توجه به تشکیل قرارگاه کشاورزی دانش بنیان در 

استان الربز به عنوان دبیر این قرارگاه اظهار امیدواری کردند که این جلسات 

بزودی به صورت مستمر برگزار شوند.

بازدید منایندگان هلدینگ لیدکو از پژوهشگاه  

 دو تن از منایندگان هلدینگ لیدکو در بازدید از بخشهای مختلف تحقیقاتی 

را  تحقیقاتی  مشرتک  همکاری های  و  فناوری  انتقال  زمینه های  پژوهشگاه 

بررسی کردند.

و  لیدکو  هلدینگ  از  منایندگی  به  که  قاسمی  دکرت  خانم  و  جعفری  دکرت   

بودند  یافته  حضور  پژوهشگاه  در  زیرمجموعه  استارتاپ  های  و  رشکت ها 

زیر  واحد های  و  هلدینگ  نیازمندی های  و  توامنندی ها  معرفی  به  ابتدا  در 

مجموعه آن پرداختند. 

سازی  تجاری  و  بازاریابی  اداره  رسپرست  کوثری،  مژگان  دکرت  ادامه،  در 

پژوهشگاه هم توضیحاتی در خصوص فناوری های آماده واگذاری پژوهشگاه 

محصوالت  نانوسموم،  و  نانوکودها  جلبک،  با  مرتبط  فناوری های  مثل 

شد  مقرر  و  کردند  ارایه  زیستی  سوخت های  و  بافت  کشت  پروبیوتیک، 

طرح های مورد عالقه هلدینگ لیدکو طی جلسات تخصصی آینده با حضور 

مورد  زمینه  این  در  مشرتک  همکاری های  روند  و  بررسی  ها  طرح  مجریان 

بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

بازدید جانشین فرمانده کل سپاه از دستاورد محققان پژوهشگاه  

در منایشگاه توامنندی های کشت و صنعت جوین  

جانشـین فرمانـده کل سـپاه و جمعـی از مسـووالن محلـی جویـن در بازدیـد 

توامنندی هـای  و  دسـتاوردها  منایشـگاه  از 

ژنتیکـی  سـویه  از  جویـن  صنعـت  و  کشـت 

از  کـه  گوشـتی-تولیدمثلی  گوسـفند  پربـازده 

بـا  ایـن رشکـت  دسـتاوردهای طـرح مشـرتک 

اسـت  کشـاورزی  بیوتکنولـوژی  پژوهشـگاه 

کردنـد. بازدیـد 

کل  فرمانـده  جانشـین  فـدوی،  علـی  رسدار   

مهنـدس  اسـالمی،  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 

شـورای  مجلـس  مناینـده  قدوسـی،  کریمـی 

اسـالمی، حجت االسـالم واملسـلمین بوژمهرانی، 

امـام جمعـه و مهنـدس سـامقانی، فرمانـدار 

مـورخ  شـنبه  پنـج  روز  جویـن،  شهرسـتان 

و  توامنندی هـا  منایشـگاه  از   ،1401 تیـر   9

دسـتاوردهای رشکـت کشـت و صنعت جوین 

تیـم همـراه  و  فـدوی  دیـدن کردنـد. رسدار 

و  گوسـفندداری  غرفـه  از  بازدیـد  ایـن  در 

محصـوالت آن از جملـه دسـتاوردهای پـروژه 

فی مابین پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی 

ایجـاد  در  و رشکـت کشـت صنعـت جویـن 

سـویه ژنتیکـی گوسـفند گوشـتی-تولیدمثلی 

هـم بازدیـد کردنـد.

 رسدار فدوی پروژه های تحقیقاتی در حوزه 

مهم  اهداف  از  یکی  را  دام  ژنتیکی  اصالح 

غذایی  نیازهای  تامین  در  مقاومتی  اقتصاد 

کشور دانست. دکرت طالبی از محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و 

از مجریان این پروژه هم طی این بازدید، توضیحات مبسوطی در خصوص 

سویه های ژنتیکی سنتزی گوسفند پربازده گوشتی-تولیدمثلی ارایه داد. 

در صفـات  توجـه  قابـل  عملکـرد  بـر  عـالوه  سـویه  ها  ایـن  وی،  گفتـه  بـه 

تولیدگوشـت و چندقلوزایـی، عملکـرد بسـیار مطلوبـی در دریافـت انـرژی 

خـوراک نسـبت بـه نژادهـای بومـی دارنـد، لـذا انتظـار مـی رود بـا کاهـش 

سـطح انـرژی جیـره، عملکـرد مطلوبـی در تولیـد گوشـت و رسعت رشـد پس 

از شـیرگیری تـا بلـوغ حاصـل شـود و هزینه هـای تامیـن نهـاده بـرای بخـش 

گوسـفندداری کاهـش یابـد.
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انتصابات جدید در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
در فصل تابستان ۱۴۰۱

رسپرست جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری منصوب شد

  با حکم رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، دکرت علیرضا ترنگ به سمت 

رسپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری پژوهشگاه منصوب شد. دکرت ترنگ 

که پیش از این طی سال های ١٣٨٧ تا ١٣٩٣ هم ریاست پژوهشکده بیوتکنولوژی 

جانوری را برعهده داشته از مدیران موفق پژوهشگاه بوده که در جذب اعتبارات 

و تکمیل ساختامن جدید پژوهشکده جانوری هم نقش مهمی ایفا کرده است. 

دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه طی سخنانی  در مراسم معارفه دکرت 

ترنگ، رسپرست جدید و تکریم دکرت آزادی، رییس سابق پژوهشکده بیست و 

دوم تیرماه 1401، در محل پژوهشکده در رشت برگزار شد.

منطقه ای  پژوهشکده های  معموالً  این که  بیان  با  جوزانی  صالحی  دکرت 

پژوهشگاه 60، 70 درصد در حوزه تخصصی خود و 30، 40 درصد در بقیه 

بین  خوبی  خیلی  همکاری های  آزادی،  دکرت  تالش  با  می کنند.  کار  حوزه ها 

پژوهشکده و دانشگاه ها و مراکز مختلف استان برقرار شده که از گسرتش 

این همکاری ها حامیت می کنیم. اگر طرحی در راستای اولویت ها باشد و به 

صورت مشرتک اجرا شود و ترجیحاً بخش خصوصی هم در کنار محققان باشد 

بدون محدودیت بودجه از آن حامیت می کنیم. 

صالحی افزود: رویکرد ما در پژوهشگاه این است که پژوهشکده بیوتکنولوژی 

جانوری به عنوان هاب بیوتکنولوژی کشاورزی در کنار موسسات تحقیقاتی 

این  در  مدیریتی  تغییرات  در خصوص  وی  باشد.  گیالن  کشاورزی  مراکز  و 

پژوهشکده گفت: جابجایی های مدیریتی در پژوهشگاه به مثابه جابجایی 

بازیکنان تیم های فوتبال برای تغییر تاکتیک است. دکرت آزادی و دکرت ترنگ 

دو همکار شناخته شده و اخالق مدار هستند و هدف از این جا به جایی ها 

هم افزایی و همدلی در پژوهشکده با وجود این دو عزیز است.  وی با تشکر 

به  ترنگ  انتقال دکرت  برنج کشور در  از مساعدت رییس موسسه تحقیقات 

پژوهشکده گفت: دکرت ترنگ سابقه خوبی از گذشته در پژوهشکده داشتند 

برنج  هیربید،  برنج  زمینه  در  خوبی  طرح های  ایشان  حضور  با  امیدوارم  و 

آزادی هم که روابط  اجرا شود. دکرت  ... در پژوهشکده  و  به شوری  مقاوم 

اجتامعی و ارتباطات خیلی خوبی دارند و انضباط مالی و مدیریتی خوبی در  

پژوهشکده برقرار کردند از این پس به عنوان مشاور و مسئول امور استان ها 

به گسرتش ارتباطات علمی بین پژوهشکده های منطقه ای کمک می کنند.

انگیزه و  با  پایان گفت: از همکاران پژوهشکده درخواست می کنم  وی در 

تالش بیشرت حرکت کنند و امیدوارم در کنار مرکز رشد که در اینجا مستقر 

است به زودی مرکز نوآوری هم در پژوهشکده داشته باشیم. گفتنی است 

طی حکم جداگانه ای دکرت آزادی گنبد به سمت مشاور رییس پژوهشگاه در 

هامهنگی پژوهشکده های منطقه ای شد.

مشاور رییس پژوهشگاه در امور مجلس و اعتبارات منصوب شد

مشاور رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در امور مجلس و اعتبارات 

کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  منصوب 

دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه، طی ابالغی، مهندس روح االمین را به 

عنوان مشاور در امور مجلس و اعتبارات منصوب کرد. در ابالغ آمده است: 

به  ابالغ  این  به موجب  جنابعالی  ارزنده  تجربیات  و  به سوابق  عنایت  »با 

عنوان مشاور امور مجلس و اعتبارات منصوب می شوید. امید است با اتکال 

روسای  و  مدیران  و  معاونین  با  هامهنگی  و  همدلی  و  متعال  خداوند  به 

بخش های تحقیقاتی و روسای پژوهشکده های مناطق و سایر همکاران در 

پیشربد اهداف پژوهشگاه همواره موفق و مؤید باشید.«

انتصاب معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

صیقالنی  رامین  مهندس  جانوری،  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس  ابالغ  با 

مهندس  شد.  منصوب  جانوری  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  معاون  سمت  به 

صیقالنی، پیش از این ریاست بخش ژنومیکس و بیوانفورماتیک پژوهشکده 

را برعهده داشت.

اداره  رییس  احکام جداگانه،  در  بیوتکنولوژی کشاورزی  پژوهشگاه  رییس 

انتقال  مدیر  بودجه،  و  برنامه  مدیر  بین املللی،  و  علمی  همکاری های 

فناوری، مدیر هامهنگی امور پژوهشی، مدیر انتشارات و فناوری اطالعات 

بخش  و  سلول  و  بافت  کشت  تحقیقات  بخش  رسپرستان  و  پژوهشگاه 

تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشگاه را منصوب کرد.

چهارشنبه  روز  ادارات،  و  بخش ها  این  مدیران  معارفه  و  تکریم  مراسم   

1401/6/16، با حضور رییس، معاونان، مدیران و روسای بخش های تحقیقاتی 
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پژوهشگاه برگزار شد. براساس حکم صادره از سوی دکرت صالحی جوزانی، 

دکرت فروغ قاسمی که از چندی پیش به عنوان رسپرست اداره همکاری های 

علمی و بین املللی پژوهشگاه فعالیت داشتند، به ریاست این اداره منصوب 

شدند. دکرت مژگان کوثری نیز که از چندی پیش رسپرستی اداره بازاریابی 

و تجاری سازی پژوهشگاه را برعهده داشتند، به عنوان مدیر انتقال فناوری 

احکامی  در  همچنین  جوزانی  صالحی  دکرت  شدند.  منصوب  پژوهشگاه 

مریم  دکرت  بودجه،  و  برنامه  مدیر  سمت  به  را  قربانی  حمید  جداگانه، 

آمنه نارصی  امور پژوهشی و دکرت  به سمت مدیر هامهنگی  را  موسیوند 

کرد.  منصوب  پژوهشگاه  اطالعات  فناوری  و  انتشارات  مدیر  به سمت  را 

عنوان رسپرست  به  ترتیب  به  نیز  و دکرت حسن رهنام  دکرت رضا رضغامی 

بخش تحقیقات کشت بافت و سلول و رسپرست بخش تحقیقات مهندسی 

ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شدند. 

دکرت  تالش های  از  جداگانه  نامه هایی  در  همچنین  جوزانی  صالحی  دکرت 

دکرت  و  پژوهشگاه  علمی  اطالعات  و  انتشارات  مدیریت  دوره  طی  رهنام 

مهران عنایتی رشیعت پناهی معاون پژوهشی پژوهشگاه  طی دوره ریاست 

بخش کشت بافت و سلول پژوهشگاه تقدیر کرد. دکرت صالحی جوزانی طی 

سخنانی در این مراسم با اشاره به این که چند سالی است که در معاونت 

پژوهشی پژوهشگاه، مدیر هامهنگی امور پژوهشی وجود نداشته و اداره 

دکرت  که  پیش  ماه  چند  تا  هم  پژوهشگاه  بین املللی  و  علمی  همکاری های 

قاسمی به رسپرستی این اداره منصوب شده بود، مسوول رسمی مشخصی 

ادارات، زمینه  این  انتصاب مدیران  با  امیدواری کرد که  ابراز  نداشته است، 

تقویت معاونت پژوهشی و توسعه همکاری های علمی بین املللی پژوهشگاه 

فراهم شود وی همچنین با تشکر از فعالیت های دکرت رهنام در دوره مدیریت 

نرشیات  تخصصی،  کتب  انتشار  به  بیشرت  توجه  بر  پژوهشگاه  انتشارات 

انتشارات تاکید کرد.  ترویجی و دستورالعمل های فنی از سوی مدیر جدید 

دکرت رشیعت پناهی، معاون پژوهشی پژوهشگاه هم با تقدیر از رویکرد ویژه 

رییس پژوهشگاه به استفاده از نظرات دیگران و همه جانبه نگری در انتخاب 

مدیران و روسای بخش ها به مدیران جوان پژوهشگاه توصیه کرد که مراقب 

از فعالیت های علمی و تخصصی  باشند که مسئولیت های مدیریتی آنها را 

تخصصی  علمی  کتب  انتشار  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  وی  ندارد.  باز 

پیشنهاد کرد گزارش نهایی پروژه های تحقیقاتی که امکان تجاری سازی پیدا 

منی کنند در قالب دستنامه های ترویجی در اختیار دیگر محققان و فعاالن 

بخش کشاورزی قرار گیرد.

کـه  دارد  وجـود  شـیرینی  و  تلـخ  نشـیب های  و  فـراز  ملـت،  هـر  تاریـخ  در 

تعیین کننـده رسنوشـت و سـازنده فرهنـگ آن ملـت اسـت. نظام جمهوری اسـالمی 

در ایـران بـه رهـربی بـزرگ مـردی کـه جهـان ماننـد او را کمرت به خود دیده اسـت 

و همچنیـن جان فشـانی فرزنـدان فـداکار ایـن مـرز و بـوم، حرکـت خـود را آغـاز 

کـرد. در ایـن میـان، شـهادت دو شـخصیت فداکار اسـالم که بـه آتش کیـن منافقان 

سـوختند، فصلـی از شـهادت را بـه نـام »هفتـه دولـت« در تاریـخ انقـالب گشـوده 

اسـت. بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهیدان رسافـراز دولـت خصوصـا شـهیدان 

رجایـی و باهـرن و پاسداشـت هفتـه دولـت، روز کارمنـد را بـه همـکاران رشیـف 

و سـختکوش پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی شـادباش عـرض می منایـم. قـدر 

مسئولیت شناسـی  و  صداقـت  بـا  کـه  پژوهشـگاه  خـدوم  کارکنـان  واالی  ارزش  و 

مثال زدنـی، وظیفـه خطیـر خـود را در رفـع مشـکالت بخـش کشـاورزی و تحکیـم 

پایه هـای امنیـت غذایـی کشـور ایفـا می کننـد بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت؛ امـا 

هفتـه دولـت و روز کارمنـد، بهانـه و فرصـت مغتنمـی اسـت بـرای تجلیـل از تالش 

ایثـار همکارانـی کـه همـدوش و همـراه بـا دیگـر تالشـگران بخـش کشـاورزی  و 

کشـور، دسـت انـدرکار تحولـی تاریخـی و گـذار از کشـاورزی سـنتی به کشـاورزی 

دانش بنیـان و مبتنـی بـر فناور ی هـای نویـن هسـتند. بـا تربیـک دوبـاره ایـن روز 

درگاه  از  را  عزیـز  همـکاران  فـرد  فـرد  روزافـزون  توفیقـات  و  سـالمتی  فرخنـده، 

حـق تعالـی مسـالت دارم.

غالمرضا صالحی جوزانی

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

هفته  بزرگداشت  در  پژوهشگاه  محرتم  رییس  پیام 
دولت و روز کارمند
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گردهامیی صمیمی و تقدیر از بازنشستگان پژوهشگاه 
به مناسبت هفته دولت

صمیمی  گردهامیی  میزبان  جمعه  روز  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

جمعی از بازنشستگان پژوهشگاه به مناسبت روز کارمند و هفته دولت بود.

در این نشست صمیامنه که با حضور دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه 

و مدیران امور اداری و روابط عمومی برگزار شد، همکاران بازنشسته به بیان 

دغدغه ها و مشکالت خود پرداختند و در پایان با اعطای لوح و هدایایی به مناسبت 

هفته دولت و روز کارمند از تالش ها و خدمات بازنشستگان عزیز تقدیر شد.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از تازه ترین دستاوردهای 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشــگاه  غرفــه  در  حضــور  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 

حــوزه  دســتاوردهای  منایشــگاه  در  کشــاورزی  بیوتکنولــوژی 

ــت در  ــه دول ــه مناســبت هفت ــه ب ــت ســیزدهم ک کشــاورزی دول

ســاختامن شــهید رضــوی وزارتخانــه برپــا شــده از تازه تریــن 

دســتاوردهای ایــن پژوهشــگاه بازدیــد کــرد.

دکــرت  پژوهشــگاه،  غرفــه  از  ســاداتی نژاد  دکــرت  بازدیــد  در 

ــوص  ــی در خص ــگاه، توضیحات ــس پژوهش ــی، ریی ــی جوزان صالح

دســتاوردهای جدیــد محققــان پژوهشــگاه ارائــه کــرد کــه مــورد 

ــت. ــرار گرف ــاورزی ق ــاد کش ــر جه ــر وزی ــه و تقدی توج

تشــخیص  پیرشفتــه  نانوکیــت  دســتاوردها،  ایــن  جملــه  از 

ــت  ــاورزی و کی ــوالت کش ــت محص ــرتات و نیرتی ــای نی آلودگی ه

تشــخیص بــرصی، رسیــع و ارزان آمونیــاک حوضچه هــای پــرورش 

ــبت  ــه مناس ــمی ب ــی مراس ــته، ط ــه روز گذش ــتند ک ــی هس ماه

ــوزش و  ــات، آم ــس ســازمان تحقیق ــا حضــور ریی ــت ب ــه دول هفت

ــدند.  ــی ش ــاورزی رومنای ــج کش تروی

ــیزدهم  ــت س ــاورزی دول ــوزه کش ــتاوردهای ح ــگاه دس  در منایش

کــه بــا مشــارکت فعــال پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی 

اســت  بازدیدکننــدگان  پذیــرای  تــا هفتــم شــهریورماه 1401، 

ــوزش و  ــات، آم ــی ســازمان تحقیق ــر موسســات تحقیقات ــالوه ب ع

ــدوق بیمــه کشــاورزی  ــج کشــاورزی، بانــک کشــاورزی، صن تروی

و برخــی از مراکــز ملــی تحقیقاتــی نیــز حضــور داشــته و آخریــن 

ــته اند. ــش گذاش ــه منای ــود را ب ــتاوردهای خ دس

ــا حضــور پررنــگ در  ــز ب ــوژی کشــاورزی نی پژوهشــگاه بیوتکنول

ایــن منایشــگاه، تازه تریــن دســتاوردهای خــود را در معــرض دیــد 

بازدیدکننــدگان قــرار داده اســت. عالقــه منــدان می تواننــد بــرای 

بازدیــد از ایــن منایشــگاه کــه تــا هفتــم شــهریورماه 1401، ادامــه 

دارد بــه ســاختامن شــهید رضــوی وزارت جهــاد کشــاورزی، طبقــه 

همکــف مراجعــه کننــد.
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گلرنگ در ۲.7 میلیون هکتار از اراضی دیم کشور قابل کشت است 

مجموعه سخرنانی های علمی در تابستان ۱۴۰۱

ــوژی  ــگاه بیوتکنول ــی پژوهش ــوژی مولکول ــش فیزیول ــتاد بخ ــه اس ــه گفت ب

کشــاورزی اگــر تنهــا مناطــق دیــم 15 اســتان رسد و معتــدل رسد کشــور کــه 

ــد در نظــر بگیریــم ســطوح آیــش ایــن  ــم گلرنــگ را دارن امــکان کشــت دی

اســتانها بــر اســاس آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی 2/7 میلیــون هکتــار خواهد 

بــود و اگــر تنهــا 20 درصــد ایــن اراضــی بــه کشــت گلرنــگ اختصــاص داده 

شــوند بیــش از نیــم میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت خواهیــم داشــت کــه 

بیانگــر پتانســیل بــاالی ســطح زیــر کشــت آن می باشــد.

پشــتیبانی  و  برنامه ریــزی  معــاون  و  اســتاد  پــورداد،  دکــرت سیدســعید   

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی کــه در راســتای سلســله ســخرنانی های 

ــب  ــوره و مناس ــی چندمنظ ــگ، گیاه ــوان »گلرن ــا عن ــگاه ب ــی پژوهش علم

ــران« .  ــک ای ــط خش رشای

  ).Carthamus tinctorius )L ــی ــام علم ــا ن ــگ ب ــرد:   گلرن ــان ک خاطرنش

متعلــق بــه خانــواده مرکبــان یــا آسرتاســه بــوده و عمدتــا" دانــه آن جهــت 

ــتفاده می شــود.  ــدگان اس ــه پرن ــی و دان ــای خوراک ــه روغنه تهی

ــه و رشق  ــران، خاورمیان ــتان، ای ــورهای هندوس ــم در کش ــاه از قدی ــن گی ای

آفریقــا کشــت می شــده و بــه همیــن علــت و بــه دلیــل فراوانــی گونه هــای 

ــد. ــدأ آن را آســیا می دانن ــه( مب ــف )در حــدود 36 گون مختل

وی افــزود: ســه مرکــز اصلــی هندوســتان، ایــران- افغانســتان و اتیوپــی بــه 

عنــوان مراکــز پیدایــش گلرنــگ توســط محققیــن پیشــین، پیشــنهاد شــده اند. 

 Ashri( گلرنــگ جــزو گیاهــان بومــی ایــران بــوده و طبــق طبقه بنــدی ارشی

1973( ایــران یکــی از مراکــز تنــوع ایــن گیــاه اســت. 

ــی  در اکــرث مناطــق کشــور توده هــای محلــی وجــود داشــته و اســامی محل

گلرنــگ شــامل کافشــه، قاخلــی، خاســتونک، خــاردام، چــورک گولــی و 

ــت .    ــی اس کاچناگول

ــح کرد:وضعیــت زراعــت  ــوژی کشــاورزی ترصی اســتاد پژوهشــگاه بیوتکنول

ــر  ــطوح زی ــه س ــد ک ــان می ده ــاله نش ــی دوره 10 س ــان ط ــگ در جه گلرن

ــوده  ــر ب ــه آن متغی ــد دان ــزان تولی ــع آن می ــه تب ــول و ب ــن محص ــت ای کش

اســت. اکــرث ســطح زیــر کشــت گلرنــگ در جهــان بــه صــورت دیــم اســت کــه 

بــه همیــن دلیــل میانگیــن عملکــرد دانــه نیــز تابعــی از رشایــط جــوی اســت. 

ــت  ــی و تحــت حامی ــرث کشــورها تضمین ــه در اک ــن دان ــد ای ــن خری همچنی

ــادی دارد.  ــانهای زی ــت آن نوس ــا( و قیم ــور م ــز کش ــه ج ــوده )ب ــت نب دول

ــه علــت دو  ــا ب ــزان تولیــد گلرنــگ عمدت ــر کشــت و می تغییــرات ســطح زی

ــال  ــا از س ــور م ــرد: در کش ــان ک ــد. وی خاطرنش ــده می  باش ــر ش ــل ذک دلی

1346 گلرنــگ بــه عنــوان دانــه روغنــی توســط رشکــت توســعه کشــت 

دانه هــای روغنــی در ســطح 38 هکتــار کشــت شــد. ســطح زیــر کشــت ایــن 

ــد.  ــه صــورت محــدود باقــی مان ــا 1378 ب محصــول طــی ســال های 1349 ت

ــه بیشــرتین  ــی داشــته ک ــگ توســعه رسیع ــر کشــت گلرن در ســال های اخی

ســطوح زیــر کشــت مربــوط بــه اســتان های اصفهــان، خراســان، کردســتان و 

کرمانشــاه بوده اســت.

ــوژی  ــی پژوهشــگاه بیوتکنول ــوژی مولکول عضــو هیات علمــی بخــش فیزیول

ــرح  ــام شــده در ط ــت گذاری انج ــرد: براســاس سیاس ــاورزی اضافــه ک کش

ــی  ــه اصل ــور منطق ــم کش ــی دی ــور، اراض ــی کش ــن نبات ــع روغ ــن مناب تامی

کشــت گلرنــگ بــوده و بــرای ایــن محصــول در اراضــی آبــی توســعه ســطح 

زیــر کشــت در نظــر گرفتــه نشده اســت. در ایــن طــرح ملــی مناطــق  کشــور 

براســاس میــزان بارندگــی و درجــه حــرارت بــه ســه اقلیــم رسد، رسدمعتــدل 

ــتان  ــم 15 اس ــق دی ــا مناط ــر تنه ــال اگ ــت. ح ــیم بندی شده اس ــرم تقس و گ

ــد را در  ــگ را دارن ــم گلرن ــه امــکان کشــت دی ــدل رسد کشــور ک رسد و معت

ــاد  ــار وزارت جه ــر اســاس آم ــن اســتان ها ب ــش ای ــم ســطوح آی نظــر بگیری

ــن  ــد ای ــا 20 درص ــر تنه ــود. اگ ــد ب ــار خواه ــون هکت ــاورزی 2/7 میلی کش

ــون  ــم میلی ــش از نی ــوند بی ــاص داده ش ــگ اختص ــت گلرن ــه کش ــی ب اراض

ــاالی  ــیل ب ــر پتانس ــه بیانگ ــت ک ــم داش ــت خواهی ــر کش ــطح زی ــار س هکت

ــد. ــت آن می باش ــر کش ــطح زی س

بیوتکنولــوژی کشــاورزی  پشــتیبانی پژوهشــگاه  برنامه ریــزی و  معــاون 

ترصیــح کــرد: نیــاز کشــور بــه تولیــد روغــن خوراکــی بیــش از یــک میلیــون 

تــن در ســال بــوده و رسانــه مــرصف روغــن در کشــور حــدود 18 کیلوگــرم 

ــن  ــق واردات تامی ــی کشــور از طری اســت. حــدود 90 درصــد روغــن مرصف

ــی  ــده بخش ــد تامین کنن ــم می توان ــی دی ــگ در اراض ــت گلرن ــود. کش می ش

ــاز کشــور باشــد. از روغــن مــورد نی

ــالوه  ــوده و ع ــوره ب ــد منظ ــی چن ــگ گیاه ــرد: گلرن ــان ک ــورداد خاطرنش پ

ــز دارد. گلچه هــا مــرصف  ــی نی ــی و داروی ــد روغــن مصــارف صنعت ــر تولی ب

صنعتــی و دارویــی داشــته و بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد جانبــی مطــرح 

ــا حــدودی  اســت. برداشــت آن باعــث کاهــش دانه بنــدی منی شــود بلکــه ت

افزایــش تولیــد را ســبب می شــود )Omidi Tabrizi 2002(.در صــورت 

فراهــم شــدن زمینه هــای اســتفاده از گلچــه گلرنــگ یقینــاً ســطح زیــر 

ــد. ــش می یاب ــول افزای ــن محص ــت ای کش

گفتنــی اســت، اســتاد پــورداد کــه متولــد شــهریور 1344 اســت دوره لیســانس 

ــوم کشــاورزی گــرگان و فــوق  ــات را در دانشــگاه عل زراعــت و اصــالح نبات

لیســانس اصــالح نباتــات را در دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه تربیــز و دوره 

دکــرتی ژنتیــک و اصــالح نباتــات را در دانشــگاه جــی بــی پانــت هندوســتان 

گذرانده اســت. 

طــرح   108 اجــرای  روغنــی،  دانه هــای  جدیــد  رقــم  هشــت  معرفــی 

تحقیقاتــی، ترجمــه و تالیــف دو جلــد کتــاب و تالیــف یــک فصــل از یــک 

ــه در  ــه 65 مقال ــز ارائ ــه و نی ــان نام ــی 41 پای ــا راهنامی ــاوره ی ــاب، مش کت

ــه در مجــالت علمــی – تخصصــی  ــار مقال مجــالت علمــی - پژوهشــی، چه

و 81 مقالــه در هامیش هــای علمــی داخلــی و خارجــی بخشــی از کارنامــه 

ــد.  ــکیل می ده ــورداد را تش ــرت پ ــی دک علم

ــور را  ــم کش ــاورزی دی ــات کش ــه تحقیق ــت موسس ــال ها معاون ــه س وی ک

عهــده دار بــوده در ســمت های دیگــر چــون مدیریــت پــروژه ایران-ســیمیت 

ــج  ــوزش و تروی ــات، آم ــازمان تحقیق ــی س ــور پژوهش ــرت ام ــی دف و  مدیرکل

ــت. ــت کرده اس ــز خدم ــاورزی نی کش
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همزیستی اندوفایت- گراس و نقش آن در کنرتل بیولوژیک آفات

در سخرنانی علمی نتایج تحقیقات عضو هیات علمی پژوهشگاه در خصوص 

همزیستی اندوفایت- گراس و نقش آن در کنرتل بیولوژیک آفات ارایه شد. 

 دکـرت رضـا محمـدی، عضـو هیـات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع 

غذایـی پژوهشـگاه در ابتـدای سـخرنانی  خود با اشـاره به این کـه اندوفایت، 

میکروارگانیسـمی  اعـم از قـارچ یـا باکـرتی اسـت کـه بـه صـورت همزیسـت 

و بـدون ایجـاد بیـامری در داخـل گیـاه میزبـان رشـد می کنـد، اظهار داشـت: 

اندوفایت هـا در بسـیاری از گیاهـان یافـت می شـوند بـه طـوری کـه تخمیـن 

زده شده اسـت کـه تنهـا تعـداد قارچ هـای اندوفایت موجـود در گیاهان بیش 

از یـک و نیـم میلیـون گونـه باشـد. البتـه کـه تعداد گونه های شـناخته شـده 

در محـدوده 70 تـا 100 هـزار گونـه می باشـد. 

وی خاطرنشـان کـرد: قارچ هـای اندوفایـت متعلـق بـه جنـس نئوتایفودیـوم  

)Neotyphodium( با بیشـرت اعضاء گراس های رسدسـیری رابطه همزیسـتی 

دارنـد. بیـش از 100 گونـه از 80 جنـس گـراس به عنـوان میزبان ایـن قارچ ها 

Agros- و Lolium ، Festuc، Poa رشـناخته شـده اند کـه چمن هـای نظیـ

tis جـزو ایـن دسـته گراس ها می باشـند. 

به گفته محمدی، قارچ های اندوفایت همزیست گراس ها اولین بار  در دهه 

1970 به خاطر مشاهده بیامری 

از  کننده  تغذیه  دام های  در 

چراگاه های فستوکا در آمریکای 

شاملی شناسایی شدند. 

این  کرد:  خاطرنشان  وی 

غیر  طریق  از  فقط  اندوفایتها 

جنسی تولیدمثل کرده و از نظر 

انرژی  نظر  از  و  پایدار  ژنتیکی 

وابسته  میزبان  گیاه  به  کامالً 

قارچ های  انتقال  باشند.  می 

از  و  مادری  طور  به  اندوفایت 

طریق بذر صورت می گیرد.

پژوهشـگاه  هیات علمـی  عضـو 

بیوتکنولـوژی کشـاورزی با بیان 

ایـن کـه در رابطـه همزیسـتی قارچ هـای اندوفایـت بـا گراس هـای میزبـان 

قارچ  هـای  کـرد:  ترصیـح  می شـود،  تولیـد  شـیمیایی  فعـال  ترکیبـات  انـواع 

تنش هـای  برابـر  در  میزبـان  گیاهـان  مقاومـت  افزایـش  باعـث  اندوفایـت 

می شـوند.  گیاهـی  بیامری هـای  برخـی  و  مناتدهـا  آفـات،  محیطـی، حملـه 

قارچ هـای اندوفایـت همزیسـت گراس هـا بـه واسـطه تولیـد آلکالوئید هـای 

مختلـف گیاهـان میزبـان را در برابـر آفـات مختلـف حفاظـت می کننـد. وی 

افـزود: آلکالوئیدهـای پایرولیزیدیـن شـامل –N اسـتیل لولیـن و –N فرمیـل 

لولیـن، پایرولوپیرازیـن، ارگوپپتیـن و پیرامیـن ترکیباتی هسـتند که در گیاهان 

حـاوی قارچ هـای اندوفایـت تولید شـده و باعـث بازدارندگـی تغذیه حرشات 

از گیاهـان میزبـان می شـوند. تاکنـون اثـر قارچ هـای اندوفایـت دسـت کـم 

روی 40 گونـه آفـت از شـش راسـته حـرشات بـه اثبـات رسیده اسـت. 

محمـدی در پایـان خالصـه ای از تحقیقـات انجام شـده در رابطـه با شناسـایی 

و ارزیابـی قارچ هـای اندوفایـت در گراسـهای بومـی کشـور و نقـش آنهـا در 

کنـرتل بیولوژیـک دو آفت مهم شـته ریشـه گندمیان و شـته جـو را ارائه کرد.

 ۱۵ فناوری نوین که کشاورزی آینده را دگرگون می کنند

در دورهمی زیست فناوری که با حضور رییس پژوهشگاه و مدیران برخی 

آینده  و  تحوالت  روند  شد،  برگزار  پژوهشگاه  منطقه ای  پژوهشکده های 

کشاورزی با فناوری های نوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پژوهشگاه  رییس  جوزانی،  صالحی  غالمرضا  دکرت  برخط،  نشست  این  در 

بیوتکنولوژی کشاورزی و دکرت محمد امین حجازی و دکرت مرتضی ابراهیمی، 

بیوتکنولوژی  و  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده های  روسای 

متابولیت های ثانویه سخرنانی کردند.

دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی طی سخنانی 

میلیارد   9 به  جهان  جمعیت   2050 سال  تا  داشت:  اظهار  نشست  این  در 

نفر افزایش می یابد و با توجه به افزایش سطح رفاه، متوسط میزان انرژی 

دریافتی هر نفر از 2700 به 3000 کالری در روز می رسد. بر این اساس میزان 

تولید ساالنه غالت باید از دو میلیارد تن به 3.5 میلیارد تن و تولید ساالنه 

گوشت از 270 به 470 میلیون تن افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت ایران هم تا سال 2050 به 100 میلیون نفر می 

رسد لذا میزان محصوالت کشاورزی مورد نیاز باید از 150 میلیون تن فعلی 

به 200 میلیون تن افزایش پیدا کند. این در حالی است که برای تامین نیاز 

کشاورزی کشور در رشایط فعلی نیز ساالنه 25 میلیارد تن واردات داریم. 

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ترصیح کرد: این افزایش تولید در 

میزان  و  هوا  دمای  اقلیمی،  تغییرات  اثر  در  که  شود  محقق  باید  رشایطی 

خشکی و شوری و پدیده های مخرب مثل ریزگردها رو به افزایش است به 

طوری که انتظار می رود تا سال 2050 دمای کشور بین 1/5تا 2 درجه افزایش 

در  دیگر  از طرف  است.  برای کشاورزی کشور  که معضلی جدی  کند  پیدا 

رشایطی که در حال حارض 100 درصد آبهای تجدیدپذیر را مرصف می کنیم از 

لحاظ تامین آب هم با بحران جدی مواجه خواهیم بود.

دکرت صالحی جوزانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای فائق آمدن بر این مشکالت، 

فناوری های مختلفی در حال گسرتش است به طوری که تا سال 2050 چهارده، 

پانزده فناوری نوین چهره کشاورزی جهان را متحول خواهند کرد. فناوری های 

مهندسی ژنتیک مثل ویرایش ژنوم، فناوری نانو، هوش مصنوعی، اینرتنت اشیاء، 

گوشت مصنوعی، پرینرتهای سه بعدی، پهپادها، کشاورزی دقیق و هوشمند، 

بالکچین، بیوپالستیک ها و ریزجلبک ها، کشاورزی عمودی، کشاورزی با آب دریا، 

توالی یابی  بیابان،  در  کشاورزی 

 ... و  دیتابانک ها  و  ژنوم 

آینده،  کشاورزی  به 

کامال  چهره ای 

ت  و متفا

خواهند 

بخشید.

به  پاسخ  در  وی 

شخصا  که  سوال  این 

از  یک  کدام  روی  کار  به 

عالقه  جدید  فناوری های  این 

شخصا  که  زمینه ای  گفت:  دارد،  بیشرتی 

سلول  کشت  فناوری های  دارم،  عالقه  خیلی 

بیوراکتور، خصوصا تولید گوشت  مرغ و گوساله در 

مصنوعی فیله و ران است.

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه با اشاره به نقش تعیین 

این  توسعه  در  تحقیقاتی  موسسات  کنار  در  استارتاپ ها  که  کننده ای 

فناوری های نوین دارند اظهار داشت: گردش مالی استارتاپ های کشاورزی 

در سال 2020 بالغ بر 20 میلیارد دالر بوده است، به طوری که این حوزه از 

نظر درآمد و توسعه، سومین  حوزه استارتاپی بوده است . این که حوزه های 

از کشاورزی در  امنیت شبکه بعد  مهمی مثل هوش مصنوعی، فین تک و 

رتبه های بعدی قرار گرفته  اند نشان  از توجه فزاینده به بحث امنیت غذایی 

و توسعه استارتاپ های کشاورزی دارد.

وی با دعوت از فعاالن اکوسیستم نوآوری و استارتاپ ها به کار در حوزه فناوری های 

نوین کشاورزی به عنوان یکی از پرسودترین حوزه های استارتاپی خاطرنشان کرد: 

با توجه به اهمیت توسعه فناوری های نوین کشاورزی و در راستای حامیت از 

 )NAT( استارتاپ های این حوزه، سلسله رویدادهای فناوری های نوین کشاورزی

را در پژوهشگاه تدارک دیده ایم که نخستین رویداد، 26 مردادماه 1401، در حوزه 
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بیوتکنولوژی گیاهی و با محوریت کشت بافت، متابولیت های ثانویه و بذرهای 

هیربید در محل دامئی منایشگاههای بین املللی تهران برگزار خواهد شد. در تالشیم 

متعاقب این رویداد، یک یا دو رویداد دیگر را نیز در حوزه بیوتکنولوژی صنایع 

غذایی، فناوری نانو و علوم دامی در سال جاری برگزار کنیم.

جمله  از  کرد:  ترصیح  پایان  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس 

اهداف برگزاری رویدادهای فناوری های نوین کشاورزی، شبکه  سازی در این 

شتابدهی  انجمن  و  شبکه  راه اندازی  درصدد  راستا  این  در  که  است  حوزه 

فناوری های نوین کشاورزی هستیم. طبق برنامه ریزی صورت گرفته، همزمان 

با رویداد 26 مردادماه 1401، ضمن افتتاح شبکه و انجمن نسبت به انعقاد 

تعدادی قرارداد همکاری و افتتاح چند برنامه مهم از جمله طرح سامل سازی 

گیاهان باغی برای وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد شد.

دکرت مرتضی ابراهیمی، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه 

پژوهشگاه هم طی سخنانی در این نشست با اشاره به توسعه کشاورزی در 

اظهار  کشاورزی  نوین  فناوری های  از  یکی  عنوان  به  کنرتل شده  محیط های 

داشت: هر یک از فناوری های نوین کشاورزی درصدی در افزایش عملکرد 

تناژ  افزایش  دنبال  به  رصفا  نباید  دیگر  ولی  موثرند  کشاورزی  محصوالت 

از  استفاده  برای  نهایت  در  را  کشاورزی  محصوالت  چون   و  باشیم  تولید 

متابولیت های آنها تولید می کنیم. در سال  های اخیر شاهد تولید محصوالتی 

تولید  عملکرد  نظر  از  که  هستیم،  سیاه  گوجه فرنگی  مثل  باالتر  کیفیت  با 

با  بیشرت  لیکوپن  وجود  دلیل  به  ولی  ندارد  فرق  معمولی  فرنگی  گوجه  با 

استفاده از دو قاشق از آن می توان به طعم و مزه ای که با افزودن پنج قاشق  

گوجه فرنگی معمولی حاصل  می شود دست پیدا کرد. 

وی افزود: در مورد محصوالت زراعی مثل گندم هم به همین صورت، اگر 

فقط دو درصد پروتئین گندم را افزایش دهیم با توجه به تولید چند میلیون 

تنی گندم کشور، کمک قابل توجهی به تامین امنیت غذایی کشور خواهد 

شد. در مورد سیب زمینی و دیگر محصوالت کشاورزی هم با افزایش کیفیت 

محصول می توان، تناژ مورد نیاز برای تامین نیاز غذایی جمعیت کشور را به 

شدت کاهش داد. 

مورد  پیش  سال ها  از  غالت  کیفیت  ارتقای  بحث  که  این  بیان  با  ابراهیمی 

تامین  به  برای کمک  آ  ویتامین  برنج طالیی حاوی  تولید  داشته  قرار  توجه 

ویتامین مورد نیاز جمعیت مناطق فقیر را از جمله اقدامات صورت گرفته 

در این راستا عنوان و خاطرنشان کرد: کیفیت محصوالت کشاورزی و میزان 

متابولیت های آن از موضوعاتی است که روز به روز اهمیت بیشرتی می  یابد. 

به  ما  کشور  در  که  کشاورزی  محصوالت  کیفی  پایش  بحث  که  طوری  به 

آمریکا،  و  اروپا  در  شده  محدود  محصوالت  در  باقیامنده  مواد مر  کنرتل 

اندازه گیری میزان متابولیت های موجود در محصول را هم شامل می شود. در 

این بین، بیوتکنولوژی موثرترین فناوری  است که می تواند در رشایط فعلی 

به افزایش محتوای انرژی و متابولیت های محصوالت کشاورزی کمک کند. 

وی خاطرنشان کرد: فناوری هایی مثل کشاورزی با آب دریا هم قطعا روزی 

کمک بزرگی به ما خواهند کرد ولی در رشایطی که با افزایش پرشتاب جمعیت 

تولیدات  افزایش  برای  چندانی  فرصت  خاک،  و  آب  منابع  فزاینده  کاهش  و 

کشت  دریا  آب  در  که  محصوالتی  معدود  به  منی توانیم  نداریم  کشاورزی 

می شوند اتکا کنیم و الزم است بر فناوری هایی مثل کشاورزی در محیط های 

کنرتل شده نظیر کشاورزی عمودی که به رسعت قابل توسعه هستند مترکز کنیم. 

البته اولویت دادن به برخی فناوری ها به معنی بی توجهی به فناوری های دیگر 

نیست و باید برای پیرشفت در همه این فناوری ها تالش کنیم.  

 ابراهیمی در عین حال با اذعان به اینکه همه محصوالت کشاورزی موجود 

از  برای تولید در محیط های کنرتل شده مستعد نیستند، اظهار داشت: یکی 

اقداماتی که در دنیا انجام می شود، افزایش میزان فتوسنتز گیاهان است که 

با تکنولوژی های سنتی میرس نیست یا دستیابی به گیاهانی که با سطح نوری 

باالتر فعالیت کنند که فناوری زیستی می تواند بسیاری از این ایده ها را جامه 

عمل بپوشاند و لذا در آینده انتظارات بیشرتی از بیوتکنولوژی خواهیم داشت.

 وی با اشاره به این که در سال های ابتدایی رواج گلخانه ها هم تردیدها و 

بحث های زیادی درباره عملکرد گلخانه ها مطرح بود که مشابه آنها امروز 

درباره دیگر محیط های کنرتل شده قابل طرح است، گفت: در سال های اخیر 

که به بحث سازه گلخانه ها و بذر توجه کرده ایم. عملکرد گلخانه ها بسیار 

با  نظر می رسد  به  کنرتل شده هم  سایر محیط های  مورد  در  که  بهبودیافته 

انتخاب گیاه مناسب و حتی اصالح گیاه می توان کارایی این سیستم ها را باال 

برد مثل تولید گوجه فرنگی پاکوتاه که در طبقات مختلف قابل کشت باشد.

کنرتل شده  محیط های  در  کشاورزی  زمینه  در  که  این  بیان  با  ابراهیمی 

سال هاست که دکرت حجازی و همکارانش در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع 

غذایی در زمینه کشت جلبک در بیوراکتورها کار می کنند و در پژوهشکده 

متابولیت های ثانویه هم چند سالی است که در زمینه  شناسایی ارقام مناسب 

و همچنین کشت طبقاتی گیاهان دارویی کار می شود.

رییس پژوهشکده متابولیت های ثانویه پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

در پایان در پاسخ به این سوال که فناوری مورد عالقه او از بین فناوری های 

نوین کشاورزی چیست، گفت: بهرتین فناوری هایی که می توانیم برای آینده 

کشاورزی استفاده کنیم فناوری های زیستی هستند و در این بین، شخصا کار 

در زمینه فناوری های کشاورزی در محیط های کنرتل شده را ترجیح می دهم.

پژوهشگاه  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس  حجازی،  دکرت 

و  ریزجلبک ها  تولید  زمینه  در  عمدتا  که  هم  کشاورزی  بیوتکنولوژی 

فرآورده های زیستی باارزش، تولید محصوالت فراسودمند پروبیوتیکی، معرفی 

ژنوتیپ های برتر گیاهان جایگزین فعالیت دارد، اظهار داشت: برخالف آنچه 

مصطلح است، زمین، کره ای آبی است نه خاکی. با وجود این که بیشرت سطح 

زمین پوشیده از آب است، متأسفانه در زمینه کشاورزی استفاده خیلی کمی 

که  کنیم  می  آبی صحبت  منابع  از محدودیت  حالی  در  و  می کنیم  آب  از 

فقط دو درصد آب کره زمین که آب شیرین است را مدنظر داریم که تازه 

بخش عمده ای از آن هم به صورت یخچال ها و ... اساسا غیر قابل استفاده 

مانده است. در رشایط فعلی که منابع آب شیرین و زمین های مناسب برای 

 Blue( آبی«  »انقالب  اصطالح  می دهیم،  دست  از  تدریج  به  را  کشاورزی 

Revolution( و کشاورزی دریایی مطرح شده که در مقابل »انقالب سبز« 

)Green revolution( است که در قرن پیش توانست میلیون ها نفر را از 

کابوس گرسنگی نجات دهد. 

را  طیور  و  دام  و خوراک  غذایی  از محصوالت  بسیاری  که  این  بیان  با  وی 

جلبک های  از  استفاده  تکنولوژی  گفت:  کرد،  تامین  آبی  منابع  از  می توان 

پرسلولی و تک سلولی )ریز جلبک ها( هر روز در حال گسرتش است. یکی از 

کاربردهای متصور از ریزجلبک ها، استفاده از آن در زمینه تولید روغن است. 

از 85 درصد وابسته به  تامین روغن خوراکی کشور، بیش  در حالی که در 

خارج هستیم و سال های سال است که بحث خودکفایی در تولید روغن های 

چندانی  موفقیت  به  زمینه  این  در  نتوانسته ایم،  ولی  است  مطرح  خوراکی 

دست پیدا کنیم که شاید علت این است که با تکنولوژی های موجود امکان 

افزایش محدود است و باید دنبال منابع جدیدی مثل ریزجلبک ها بود.

این که جلبک هایی داریم که 70 درصد وزن خشک شان  بیان  با   حجازی 

از  استفاده  زمینه  در  اکنون  هم  که  مانعی  داشت:  اظهار  است،  روغن 

ریزجلبک در تولید روغن وجود دارد، این است که پروفایل اسیدهای چرب 

آنها طوری نیست که به عنوان روغن آشپزخانه قابل استفاده باشند. البته با 

بیوتکنولوژی می توان پروفایل اسیدهای چرب آنها را به گونه ای اصالح کرد 

که از نظر تغذیه ای مفید باشند. بحث دیگر پایداری این اسیدهای چرب در 

هنگام پخت و پز است که می توان گفت امکان خوبی وجود دارد که روی 

این منابع جدید کار کنیم. رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی با 

اشاره به بحث  تولید گوشت مصنوعی به عنوان یکی دیگر از فناوری های 

نوین کشاورزی گفت: با استفاده از این فناوری به جای مرصف علوفه برای 

پرورش گاو و گوسفند که اراضی زیادی را اشغال می کند مواد غذایی مرصفی 

مستقیامً رصف تولید سلول های گوشتی می شود. 

گیاهان  و  جلبک ها  تولید  برای  روش  ساده ترین  کرد:  خاطرنشان  حجازی 

دریایی تولید آنها در سواحل )محیط طبیعی( است که به صورت روتین انجام 

طبیعی  محیط  در  منی توان  مختلف  دالیل  به  را  ریز جلبک ها  ولی  می شود 

نیز برداشت آنها در محیط  تامین نور مناسب و  کشت کرد چون تغذیه و 

اینکه به صورت سنتی، برکه های طبیعی وجود  طبیعی میرس نیست؛ مگر 

داشته باشه که یک گونه خاص ریزجلبک غالب شود و رشایط محیطی مساعد 

برای تکثیر آن وجود داشته باشد.

بر این اساس برای گسرتش تولیدات این حوزه باید به سمت سیستم های کشت 

برویم که محدود به بیوراکتور ها هم نیست و بسته به نوع جلبک و رشایط و 

کاربرد مورد نظر از جلبک می توانیم از سیستم خاصی استفاده کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جایگاه جلبک ها در عرصه کشاورزی گفت: 

سال هاست که از ریزجلبک ها برای تولید غذای آبزیان استفاده می شود و در 

حوزه دام و طیور هم به عنوان مکمل غذایی استفاده می شوند. بحث هایی 

هم در مورد استفاده از آنها به عنوان علوفه مطرح است که در حال حارض 

به دلیل هزینه باالی تولید آنها اقتصادی نیست. از ریزجلبک  ها در مواردی 

به عنوان کود طبیعی هم استفاده می شود.

حجازی همچنین درباره چشم انداز استفاده از ریزجلبک ها در تولید روغن 

با توجه به مشکالتی که به آنها اشاره کرده بود، گفت: جلبک ها در زمینه 

تولید اسیدهای چرب رضوری جایگزین روغن ماهی می شوند ولی برای تولید 

چرب  اسیدهای  پروفایل  بودن  متفاوت  بحث  پز(  و  خوراکی)پخت  روغن 

زمینه  در  البته  است.  مطرح  آنها  از  استفاده  هزینه  بودن  رقابتی  غیر  و  

روغن های غذایی باید توجه داشت که این روغن ها محدود به  روغن های 

که  دارند  وجود  هم   ... و  کتان  و  زیتون  روغن های  و  نیستند  پز  و  پخت 

پروفایل اسیدهای چرب آنها به جلبک ها نزدیک تر است و قیمت باالتری هم 

نسبت به روغن های پخت و پز دارند بنابراین امکان جایگزینی روغن های 

تولیدی از جلبک با آنها وجود دارد. 

وی در پایان در پاسخ به این سوال که شخصا به کدام یک از فناوری های 

که  بیوتکنولوژی  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  است،  عالقمند  کشاورزی  نوین 

البته  که  دارند  وجود  مختلفی  تکنولوژی های  ماست،  فعالیت  اصلی  زمینه 

خیلی  که  چیزی  لذا  دارند،  هم افزایی  و  تداخل  بیوتکنولوژی  با  نحوی  به 

راغبیم که اتفاق بیافتد این است که از همه تکنولوژی های موجود در کنار 

تکنولوژی های زیستی برای توسعه بیوتکنولوژی غذایی استفاده کنیم.
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از رویکرد  استفاده  و  اسیدالکتیک  باکرتی های  در  فاژی  سیستم های ضد 
داده کاوی ژنومی در تعیین ویژگی این سیستم ها

نتایـج تحقیقـات عضـو هیات  علمـی پژوهشـگاه در خصـوص سیسـتم های 

ضـد فـاژی در باکرتی هـای اسـیدالکتیک و اسـتفاده از رویکـرد داده کاوی 

ژنومـی در تعییـن ویژگـی ایـن سیسـتم ها ارایـه شـد. دکـرت بهمـن پناهـی، 

عضـو هیات علمـی پژوهشـکده بیوتکنولـوژی صنایـع غذایـی 

پژوهشـگاه در ابتـدای سـخرنانی خـود بـا اشـاره آلودگـی فـاژ 

اسـید  باکرتی هـای  بـرای صنعـت  بسـیار جـدی  یـک مشـکل 

الکتیـک اسـت. فاژهـا می تواننـد باکرتی ها را لیز کننـد و باعث 

کنـدی و حتـی توقـف رونـد تخمیرشـوند. 

برابر  در  فاژها می توانند  که  آنجایی  از  کرد:  نشان  وی خاطر 

پاستوریزاسیون مقاومت کنند، از بین بردن کامل آن ها دشوار 

می تواند  اسیدالکتیک  باکرتی های  فاژی  ضد  توامنندی  است. 

استارترها  با فاژها و فرموالسیون  را در مبارزه  رویکرد موثری 

ارائه کند. عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

با بیان این که این اسرتاتژی ها با برش و ادغام عنارص ژنتیکی 

مهاجامن خارجی از ایجاد عفونت جلوگیری می کند. 

در این سخرنانی انواع سیستم های ضد فاژی و نیز استفاده از رویکرد داده 

کاوی ژنومی در شناسایی و بررسی میزان رخ داد و ویژگی سیستم های ضد 

فاژی در باکرتی های اسید الکتیک مورد بحث قرار گرفت.

تشکیل جلسه کمیته فنی راهربدی اتحادیه دامداران استان
با حضور اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

کمیتــه فنــی راهــربدی اتحادیــه دامــداران اســتان الــربز، عــرص دوشــنبه 

20 تیرمــاه 1401، بــا حضــور دو تــن از اعضــای هیات علمی پژوهشــگاه 

بیوتکنولوژی کشــاورزی تشــکیل جلســه داد. 

در ایــن جلســه کــه در محــل اتحادیــه دامــداران اســتان الــربز برگــزار 

شــد، رضورت کاشــت گونه هــای کــم آب بــر و پــر بــازده گیاهــان 

ــج و  ــربز و - تروی ــتان ال ــی اس ــط اقلیم ــه رشای ــه ب ــا توج ــه ای ب علوف

همســو ســازی ظرفیت هــای کشــت اســتانی در اراضــی تحــت متلــک 

دســتگاه های دولتــی بــا هــدف مدیریــت یکپارچــه و تغییــر در الگــوی 

ــراردادی مــورد بحــث  کشــت در راســتای سیاســت های کالن کشــت ق

ــادل نظــر قــرار گرفــت.  و تب

در ایــن جلســه عــالوه بــر اعضــاء هیــات مدیــره اتحادیــه و تیــم 

ــج  ــر تروی ــربی، مدی ــم اک ــت، خان ــاء ثاب ــوان اعض ــه عن ــه ب ــی کمیت فن

ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان الــربز، دکــرت ناخــدا و دکــرت طالبــی از 

پژوهشــگاه بیوتکنولــوژی کشــاورزی، دکــرت آقــا شــاهی و دکــرت فضائلــی 

ــه  ــی زاده ب ــدس تق ــور و مهن ــی کش ــوم دام ــات عل ــه تحقیق از موسس

ــوان کارشناســان خــربه حضــور داشــتند. عن

 کاربردهای فناوری نانو در زمینه انتقال ژن در گیاهان

عضـو هیات علمـی بخـش تحقیقـات نانوفنـاوری پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی 

کشـاورزی بـا بیـان ایـن کـه نانومواد با سـاختار مزوپـروس، گزینه ای مناسـب 

بـرای اسـتفاده در انتقال ژن در سـلول های گیاهی هسـتند بـه ترشیح کارایی 

پروژه هـای  در  جدیـد  راهـربدی  عنـوان  بـه  متخلخـل  نانوسـاختارهای  ایـن 

مهندسـی ژنتیـک گیاهـی عنـوان کرد دکـرت لیال مامنی کـه در وبینـار هفتگی 

پژوهشـگاه بـا موضـوع کاربردهـای فنـاوری نانـو درانتقال ژن در سـلول های 

گیاهـی سـخن می گفـت بـا اشـاره بـه ایـن کـه بـا افزایـش پرشـتاب جمعیت 

جهـان کـه تـا سـال 2050 بـه 10 میلیـارد نفر بالغ خواهد شـد و نیـاز فزاینده 

بـرش به محصـوالت کشـاورزی و در مقابل، تشـدید تغییرات 

اقلیمـی و دیگـر چالش هـای فـراروی ایـن بخـش، اسـتفاده 

کامـال  غذایـی  امنیـت  تامیـن  بـرای  نویـن  فناوری هـای  از 

رضوری اسـت، اظهـار داشـت: یکـی از اسـرتاتژی های مقابله 

بـا چالش هـای بخـش کشـاورزی، مهندسـی ژنتیک اسـت که 

البتـه بـا توجـه بـه تفـاوت سـلول های گیاهـی با سـلول های 

جانـوری در گیاهـان بـا دشـواری بیشـرتی همـراه اسـت کـه 

کمـک گرفـنت از فناوری های دیگر را اجتنـاب ناپذیر می کند. 

توسعه  به  زیادی  کمک  می تواند  نانو  فناوری  گفت:  وی 

جمله  از  مختلف  دالیل  به  ولی  بکند  گیاهی  بیوتکنولوژی 

نیاز به بودجه های تحقیقاتی باال و زمان طوالنی برای اثبات 

بخش  در  فناوری  این  ظرفیت های  از  کمرت  تاکنون  کارایی 

فناوری  کاربرد  مهمرتین  است.  شده  استفاده  کشاورزی 

انتقال هوشمند  از نانومواد در  نانو در این حوزه، استفاده 

محموله های مختلف به داخل سلول است که می تواند عبور 

ژن از دیواره مستحکم سلول های گیاهی را تسهیل کند. عضو 

به  اشاره  با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هیات علمی 

روش های معمول و کالسیک انتقال ژن از قبیل الکرتوپوریشن، 

اگروباکرتیوم، PEG و ذرات بیولیستیک که هر یک چالش ها 

و محدودیت هایی دارند، اظهار داشت: در سال های جدید، 

در  جدید  راهربدی  عنوان  به  متخلخل  نانومواد  از  استفاده 

مواد  بین  از  گرفته است.  قرار  توجه  مورد  ژن  انتقال  زمینه 

میکرومتخلخل )با حفره هایی به اندازه کمرت از 20 انگسرتوم(، مزومتخلخل 

)با  ماکرومتخلخل  مواد  و  انگسرتوم(   500 تا   20 اندازه  به  حفره هایی  )با 

حفره های بزرگ تر از 500 انگسرتوم(، مزومتخلخل ها گزینه ای ایده آل برای 

استفاده درروند انتقال ژن در گیاهان هستند. 

نانومواد  این  پایان به بیان برخی پارامرتهای موثر درکاربرد  دکرت مامنی در 

از قبیل اندازه، شکل، هزینه، ویسکوزیتی، شیمی سطح، قطبیت، pH و ... 

پرداخته و برخی پروژه های انجام شده تیم تحقیقاتیشان را ترشیح کردند.
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برگزاری دوره آموزشی چرا و چگونه دانش بنیان شویم؟

کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزارشده در تابستان ۱۴۰۱

دوره آموزشــی حضــوری – وبینــاری بــا عنــوان »چــرا و چگونــه دانش بنیــان 

ــان  ــای دانش بنی ــرب رشکت ه ــان مج ــی از رسارزیاب ــور یک ــا حض ــویم؟« ب ش

مهنــدس مجیــد  برگــزار شــد.  بیوتکنولــوژی کشــاورزی  پژوهشــگاه  در 

ــه  ــال 1392 در زمین ــه از س ــان ک ــای دانش بنی ــاب رشکت ه ــی، رسارزی حقیق

مــدرس  دارد  فعالیــت  دانش بنیــان  رشکت هــای  و  محصــوالت  ارزیابــی 

ایــن دوره بودنــد، کــه صبــح دوشــنبه دهــم مردادمــاه 1401 ، در محــل 

پژوهشــگاه برگــزار شــد. دکــرت پژمــان آزادی، قائــم مقــام فنــاوری پژوهشــگاه 

بیوتکنولــوژی کشــاورزی در معرفــی ایــن دوره اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 

ــران  ــه تاســیس رشکت هــای اســپین اف و مدی ــد ب ســواالت همــکاران عالقمن

هســته های فنــاور و رشکت هــای مرتبــط بــا پژوهشــگاه، در خصــوص مزایــا 

ــرا و  ــی »چ ــزاری دوره آموزش ــه برگ ــدام ب ــدن اق ــان ش ــد دانش بنی و فراین

چگونــه دانش بنیــان شــویم؟« شــد. ایــن دوره فرصــت خوبــی بــرای آگاهــی 

همــکاران و عمــوم عالقمنــدان از رونــد دانش بنیــان شــدن رشکت هــا و 

نیــز  فیلــم  قالــب  در  ایــن دوره  بــود. محتــوای  حامیت هــای موجــود 

ــن  ــرد. همچنی ــرار می گی ــدان ق ــار عالقمن ــه زودی در اختی ــه ب ضبط شــده ک

مهنــدس حقیقــی مــدرس ایــن دوره بــا اشــاره بــه نامگذاری امســال بــه عنوان 

ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« کــه نشــان از توجــه جــدی بــه 

اهمیــت رشکت هــای دانش بنیــان دارد اظهــار داشــت: ایــن قبیــل دوره هــای 

آشــنایی بــا شــاخص ها و رونــد ارزیابــی دانش بنیانــی بــا حامیــت معاونــت 

ــرای دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها و  ــوری ب ــاوری ریاســت جمه ــی و فن علم

واحدهــای صنعتــی و فنــاور برگــزار می شــود. بــا برگــزاری ایــن دوره، ضمــن 

ــت از رشکت هــای  ــون حامی ــان و تاریخچــه آن، قان ــی حــوزه دانش بنی معرف

ــوه  ــان، نح ــی دانش بنی ــد ارزیاب ــی و فراین ــاخص های ارزیاب ــان، ش دانش بنی

ــواع  ــدن، ان ــان ش ــای دانش بنی ــی، مزای ــت ارزیاب ــا جه ــام رشکت ه ــت ن ثب

رشکت هــای دانش بنیــان و نیــز حامیت هــای متنــوع صــورت گرفتــه از 

رشکت هــای دانش بنیــان معرفــی شــد.

برگزاری دومین کارگاه آموزشی کشت سلول

دومیـن کارگاه آموزشـی کشـت سـلول با همـکاری پژوهشـکده بیوتکنولوژی 

جانـوری و رشکـت وارنـا پایا پـژوه مهـام )از واحدهای فناور مسـتقر در پارک 

علـم و فنـاوری اسـتان گیـالن(، در روزهـای سـه شـنبه و چهارشـنبه؛ 25 و 

26 مـرداد 1401، در پژوهشـکده بیوتکنولـوژی جانـوری برگـزار شـد. در ایـن 

کارگاه آموزشـی دو روزه که با اسـتقبال خوب دانشـجویان رشـته های مرتبط 

ماننـد بیوشـیمی، میکروبیولـوژی، بیوتکنولـوژی و سـلولی - مولکولـی همراه 

بـود، رسفصل  هـا و مباحثـی همچون کاربرد کشـت سـلول در زیسـت  فناوری، 

آشـنایی بـا دسـتگاه ها و ابزارهـای آزمایشـگاهی مربـوط بـه کشـت سـلول، 

آشـنایی بـا بانـک سـلولی و نقـش سـلول ها در زیسـت فناوری، آشـنایی بـا 

تکثیـر سـلول ها،  تهیـه آن، فریـز کـردن، کشـت و  انـواع محیـط کشـت و 

شـامرش سـلولی، نحـوه ذوب و ذخیره سـازی و نگهـداری رده های سـلولی به 

دو شـیوه تئـوری و عملـی آمـوزش داده شـد.
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کارگاه آموزشی تخصصی »مدیریت پسامندهای آزمایشگاهی« برگزار شد

کارگاه آموزشی تخصصی »مدیریت پسامندهای آزمایشگاهی« ویژه محققان 

و کارشناسان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط 

عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، علیرضا عسگری، دکرتی تخصصی 

بهداشت محیط در این کارگاه آموزشی که روز سه شنبه هشتم شهریورماه 

1401، در محل آمفی تئاتر پژوهشگاه برگزار شد.

زیست محیطی  و  بهداشتی  اثرات  و  پسامندها  انواع  معرفی  به  ابتدا  در   

در  تولیدی  پسامندهای  انواع  ادامه  در  و  پرداخت  خطرناک  پسامندهای 

آزمایشگاه، نحوه شناسایی و طبقه بندی پسامندها در آزمایشگاه و جنبه های 

مختلف مدیریت این پسامندها از قبیل نگهداری، برچسب گذاری، ذخیره و 

جابه جایی آنها را ترشیح کرد. مبحث پایانی این کارگاه آموزشی، روش های دفع 

پسامندهای آزمایشگاهی در محل و خارج از محل بود. این کارگاه با هدف 

ارتقای آگاهی محققان و کارشناسان پژوهشگاه 

پسامندهای  مدیریت  مبانی  و  اصول  با 

آزمایشگاهی برگزار شد.

سایر  و  ذرت  کشت  در  موفق  تجارب  و  یافته ها  انتقال  یکروزه  هامیش 
گیاهان علوفه ای جایگزین کم آب بر برگزار شد

هامیش یکروزه انتقال یافته ها و تجارب موفق در کشت ذرت و سایر گیاهان 

علوفه ای جایگزین کم آب بر به کارشناسان و بهره برداران استان های مختلف 

در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  هیات علمی  اعضای  با حضور  کشور 

پیشوای ورامین برگزار شد.

تامین علوفه و خوراک دام در رشایط تغییر اقلیم و بحران آب و هزینه های کالن 

تامین نهاده های دامی به یکی از چالش های اساسی دولت برای تامین امنیت غذایی 

کشور تبدیل شده است. کاهش مرصف و افزایش بهره وری آب و سایر نهاده های 

کشاورزی، تولید علوفه های جایگزین کیفی و کم آب بر و تولید علوفه سامل با ارزش 

غذایی باال از دغدغه های همیشگی مسئوالن وزرات جهاد کشاورزی بوده است. در 

همین راستا و به منظور انتقال یافته ها و تجارب موفق مجتمع کشاورزی و دامپروری 

صفاری در کشت ذرت و سایر گیاهان علوفه ای جایگزین کم آب بر، معاونت زراعت 

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران، دفرت غالت 

و محصوالت اساسی و مجتمع کشاورزی دامپروری صالحی صفاری، هامیش یک 

روزه ای را برای کارشناسان و بهره برداران استان های مختلف کشور در ورامین و 

پیشوا برگزار کردند. در این هامیش ترویجی که با هامهنگی معاونت زراعت، دفرت 

غالت و محصوالت اساسی و مرکز تحقیقات استان تهران در ورامین و با همکاری 

مجتمع کشاورزی و دامپروری صفاری در پیشوا برگزار گردید، آخرین تجارب و 

یافته های این مجتمع تولیدی موفق در حوزه تولید گیاهان علوفه ای به ویژه ذرت، 

روش های رصفه جویی در مرصف آب، افزایش بهره وری نهاده ها و افزایش ماده 

خشک و کیفیت علوفه و کاهش آالینده هایی که هنگام برداشت وارد محصول 

می شود، همچنین روش صحیح تهیه سیلو ذرت به کشاورزان و دامداران استان های 

این کارگاه، همچنین در خصوص ماشین آالت  انتقال یافت. در  مختلف کشور 

آماده سازی بسرت بذر، کاشت و تجهیزات برداشت ذرت و سیلو توضیحات جامعی 

توسط مهندس صفاری و کارشناسان فنی مجموعه ارایه شد. 

همچنین سخرنانی هایی توسط مهندس عزیز کریمی، مدیرکل دفرت غالت و 

محصوالت اساسی وزارتخانه، اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح و 

تهیه نهال و بذر در خصوص ارقام جدید ذرت، دکرت صالحی اردکانی، رییس 

مرکز تحقیقات استان تهران و کارشناسان فنی مجموعه ارایه و در پایان جلسه 

ترویج  اجرای صحیح و  با  کارشناسان  به زعم  برگزار گردید.  پاسخ  و  پرسش 

کشت های متمرکز  قراردادی با هدف تولید خوراک با ارزش غذایی مطلوب 

برای دام و به حداقل رساندن آالینده ها و سموم، همچنین رصفه جویی قابل 

امکان  زراعی  زمین های  و  خاک  به  کمرت  آسیب  و  آب  در مرصف  مالحظه 

بهره برداری بهینه از منابع میرس خواهد شد.

در این هامیش ترویجی یک روزه دکرت بابک ناخدا، رییس بخش تحقیقات 

تحقیقات  بخش  رییس  قنواتی،  حسین  دکرت  و  مولکولی  فیزیولوژی 

بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی هم که با سازمان 

جهاد کشاورزی و ترویج استان الربز و مجتمع کشاورزی و دامپروری صفاری 

همکاری نزدیکی دارند، حضور داشتند.
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زمینه های همکاری علمی پژوهشگاه با فرهنگستان ملی علوم و دانشگاه 
صنایع غذایی و شیمیایی بالروس بررسی شد

با  پژوهشگاه در گفت وگو  بین املللی  و  اداره همکاری های علمی  رسپرست 

علوم  ملی  فرهنگستان  غذایی  مواد  علمی- عملی  مرکز  علمی  امور  معاون 

بالروس و منایندگان وزارت علوم آن کشور، زمینه های همکاری های مشرتک 

علمی و تحقیقاتی را بررسی کردند.

غذایی  صنایع  دولتی  دانشگاه  مسووالن  درخواست  به  که  دیدار  این  در 

صنایع  بین املللی  منایشگاه  نهمین  و  بیست  حاشیه  در  بالروس  شیمیایی  و 

در  آگروفود(  )ایران  وابسته  صنایع  و  ماشین آالت  غذائی،  مواد  کشاورزی، 

محل غرفه بالروس برگزار شد، ابتدا منایندگان وزارت علوم جمهوری بالروس 

به معرفی دانشگاه دولتی صنایع غذایی و شیمیایی بالروس پرداختند و در 

الکساندر شپشلف، معاون امور علمی مرکز علمی- عملی مواد  ادامه دکرت 

غذایی فرهنگستان )آکادمی( ملی علوم بالروس، توضیحاتی را در خصوص 

فعالیت های این مرکز ارایه داد. 

وی توجه به تحقیقات محصول محور و پرهیز از پژوهش های غیرکاربردی را 

از رویکردهای تحقیقاتی مرکز علمی - عملی مواد غذایی آکادمی عنوان و با 

اشاره به شعار مرکز که »ملت سامل، غذای سامل« است بر توسعه همکاری های 

تحقیقاتی مشرتک در زمینه بیوتکنولوژی و صنایع غذایی تاکید کرد.

دکرت فروغ قاسمی، رسپرست اداره همکاری های علمی و بین املللی پژوهشگاه 

با  داشت  دیدار  بالروسی  هیات  با  نارصی  آمنه  دکرت  همراهی  با  که  هم 

خیرمقدم به هیات بالروسی و با بیان این که رویکرد پژوهشی مرکز علمی - 

عملی مواد غذایی فرهنگستان ملی علوم بالروس همخوانی زیادی با رویکرد 

مبسوطی  توصیحات  دارد  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  محصول محور 

در خصوص  ظرفیت ها و زمینه های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشی و 

فناوری پژوهشگاه ارایه داد.

غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  رییس  حجازی،  دکرت  ادامه  در 

آنالین  ارتباطی  در  تربیز  در  مستقر  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه 

خامته یافته  و  اجرا  حال  در  پژوهشی  طرح های  و  فعالیت ها  خصوص  در 

پژوهشکده توضیحاتی ارایه داد.

هیات بالروسی با ابراز شگفتی از شباهت موضوعات و محورهای تحقیقاتی 

و  بالروس  علوم  آکادمی  غذایی  مواد  عملی   - علمی  مرکز  و  پژوهشگاه 

وجود زمینه های متعدد همکاری های مشرتک علمی، پیش نویس تفاهم نامه 

با  شد  مقرر  و  کردند  ارایه  را  مشرتک  تحقیقاتی  همکاری های  پیشنهادی 

همکاری های  مناسب  زمینه های  آنالین،  مشرتک  نشست  چندین  برگزاری 

مشرتک، شناسایی و تفاهم نامه ای بین مرکز و پژوهشگاه امضا شود.

بین املللی  منایشگاه  در  غذایی  صنایع  بیوتکنولوژی  پژوهشکده  حضور 
ادوات و ماشین آالت کشاورزی و منایشگاه دام و طیور و آبزیان

تخصصی  بین املللی  منایشگاه  سومین  و  بیست 

و  ها  نهاده  کشاورزی،  آالت  ماشین  و  ادوات 

تجهیزات آبیاری و بیستمین منایشگاه بین املللی 

صنعت دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته از 

هفدهم  روز جمعه  تا  چهاردهم  شنبه  سه  روز 

برخی  تحقیقاتی،  مراکز  با حضور   ،1401 تیرماه 

از رشکت های  شامری  و  اجرایی  دستگاه های  از 

دانش بنیان و بخش خصوصی در تربیز برگزار شد.

ضمن حضور در منایشگاه با معرفی دستاوردهای 

استارترهای محصوالت  در حوزه  پژوهشی خود 

فرآورده های  و  ریزجلبک ها  بیوتکنولوژی  لبنی، 

تولیدشده از ریز جلبک ها و گراس های علوفه ای 

بافت،  کشت  طریق  از  تولیدشده  گیاهان  و 

توامنندی های علمی و فناورانه خود به منایش گذاشت که با استقبال بازدید 

کنندگان همراه بود. 

مسئوالن اجرایی و چند تن از منایندگان استان در مجلس شورای اسالمی از 

جمله دکرت پزشکیان، مناینده مردم تربیز اسکو و آذر شهر و داودی، مناینده مردم 

رساب و نیز، کالمی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری، مهندس 

فتحی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، آل هاشم، مدیر کل امور عشایر 

استان، هاشمی، رییس بنیاد ملی گندم کاران کشور و فرجی، رییس نظام صنفی 

استان طی روزهای برگزاری منایشگاه از غرفه پژوهشکده بازدید کردند.
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فاز دوم تجاری سازی محرک رشد اختصاصی خیار گلخانه ای آغاز شد

فاز دوم تجاری سازی دانش فنی محرک  رشد اختصاصی خیار 

گلخانه ای که طی قراردادی از سوی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی به بخش خصوصی اعطا شده، آغاز شد.

بیوتکنولوژی  بخش  هیات علمی  عضو  صادقی،  اکرم  دکرت   

این  مجری  و  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  میکروبی 

طرح در گفت وگو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی 

کشاورزی با اشاره به مخاطرات اسـتفاده گسرتده از سـموم 

و کودهای شـیمیایی در بخـش کشاورزی که جایگزینی آنها 

با کودها و سموم زیستی را ایجاب می کند، اظهار داشت: در 

اسناد باالدستی کشور بر تولیـد و افزایـش مرصف کودهـای زیستی و آلی و 

همچنیـن عوامـل کنرتل زیستی آفات، بیامری ها و علف های هرز تاکید شده 

است، بر این اساس از سال ها پیش، پروژه های متعددی در زمینه تولید کود و 

سموم زیستی در دستور کار پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی قرار داشته و 

اکنون دستاوردهای آن به بخش خصوصی واگذار می شود. 

بـه گفتـه وی از مزایـا و ویژگی هـای منحـرص بـه فـرد ایـن دانـش فنـی، نـوع 

جنـس و گونـه باکرتی هـای معرفـی شـده بـه عنوان محرک رشـد اسـت که از 

گروه اکتینومیسـت ها هسـتند. 

صادقی خاطرنشان کرد: یک سویه از جنس آمیکوالتوپسیس به عنوان محرک 

آزمایشگاه،  سطح  سه  در  ارزیابی  از  پس  گلخانه ای  خیار  اختصاصی  رشد 

گلخانه پژوهشی و گلخانه تجاری طی قراردادی به بخش خصوصی )رشکت 

خودکفایی دانش و فناوری فاطر رشیف( واگذار شده است. این باکرتی عالوه 

کوددهی  رشایط  به  نسبت  افزایش  درصد   20 )حدود  عملکرد  افزایش  بر 

و  میوه  در  نیرتات  تجمع  توجه  قابل  )کاهش  محصول  کیفیت  و  معمول( 

افزایش عطر و طعم محصول( توانایی القاء سیستم ایمنی گیاه میزبان نسبت 

به عوامل بیامری زا را نیز دارند. تولید سیدروفور و اکسین و تثبت نیرتوژن 

مشخصه عمومی این سویه  است. 

وی با بیان این که در حال حارض محرک رشد اختصاصی برای خیار در بازار 

ایران وجود ندارد، ترصیح کرد: افزایش کیفیت محصول به ویژه کاهش تجمع 

نیرتات در بافت میوه پس از استفاده از این محرک رشدها موجب برطرف 

شدن نگرانی های مربوط به صادرات این محصوالت خواهد شد.

دومین نشست مشرتک کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی 
و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد

و  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانو  فناوری  راهربدی  کمیته  مدیران  و  رییس 

و  تعامل  زمینه های  دوجانبه،  نشستی  طی  نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد 

همکاری های مشرتک را بررسی کردند.

به گزارش کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی در این جلسه 

که روز شنبه، پنجم شهریور ماه 1401، در محل ستاد ویژه توسعه فناوری 

نانو برگزار شد، دکرت خیام نکویی، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزی و رییس کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد 

کشاورزی، دکرت رسکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکرت جهانشاهی، 

نایب رییس و دبیر کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی، دکرت 

نجیمی،  دکرت  کشاورزی،  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  رییس  جوزانی،  صالحی 

مدیر کارگروه صنعت و دکرت ارشاقی، مسئول بخش کشاورزی و صنایع غذایی 

کار گروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دکرت دالوند، رییس دبیرخانه 

کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

این  نانو طی سخنانی در  فناوری  دکرت سعید رسکار، دبیر ستاد ویژه توسعه 

نشست با اشاره به تاکید ویژه مقام معظم رهربی بر رضورت استفاده از فناوری 

نانو در حوزه کشاورزی گفت: با  توجه به رشایط دولت جدید و نوع نگاه و 

مطالبات رهربی در استفاده از فناوری نانو در حوزه کشاورزی، بیان کردند: 

اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه باید به گونه ای باشد که بتواند به 

حل مشکالت بخش کشاورزی کمک کند تا بتوان گزارشی عالی به محر مقام 

معظم رهربی و مردم ارائه کرد. رسکار ضمن اشاره  به سوابق علمی و اجرایی 

فناوری  و  دانش بنیان  عرصه رشکت های  در  خیام نکویی  دکرت  اخیر  دهه  سه 

نانو خاطر نشان کرد:  استفاده از نانوحباب در گلخانه ها و فناوری پالسام از 

زمینه های قابل توجه در حوزه کاربرد فناوری نانو در بخش کشاورزی می باشد. 

در ادامه این نشست تخصصی، دکرت خیام نکویی اظهار داشت: در سیاست های 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به افزایش کاربرد فناوری نانو 

در حل مشکالت بخش کشاورزی توجه ویژه شده است. در تعامالت فیامبین 

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

نیز بحث رسوخ فناوری نانو از جمله نانوحباب و پالسام در جهت افزایش 

بهره وری در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه قرار دارد.

کرد:  اضافه  کشاورزی  جهاد  وزارت  نانو  فناوری  راهربدی  کمیته  رییس 

هدف گذاری دقیقی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی صورت 

موسسات  همکاری  و  هامهنگی  و  موجود  ظرفیت های  از  بتوان  تا  گرفته 

با ستاد ویژه توسعه  این سازمان  به  و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته 

فناوری نانو بیشرتین بهره را برد.

دکرت جهانشاهی، نایب رییس و دبیر کمیته راهربدی فناوری نانو وزارت جهاد 

کشاورزی هم با تشکر از دکرت رسکار و تعامالت خوب ستاد ویژه توسعه فناوری 

نانو به ترشیح همکاری ها و اقدامات مشرتک ستاد و این کمیته طی ماه های 

اخیر پرداخت و گفت: مدیران ستاد در این مسیر کمک های ارزنده ای داشته اند. 

وی در پایان به تعامل و همکاری ستاد و کمیته در برپایی منایشگاه فناوری نانو 

در مهرماه امسال اشاره و ابراز امیدواری کرد که با توجه به فرمایشات مقام 
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معظم رهربی جهت رسوخ فناوری نانو در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، 

بتوان با همکاری بخش خصوصی، اتفاقات چشمگیری را در این حوزه رقم زد. 

بیوتکنولوژی  این نشست دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه  پایان  در 

ایمنی و افزایش سالمت در حوزه  با اشاره به اهمیت بحث  کشاورزی هم 

همه  نهایی  هدف  افزود:  نانو  فناوری  از  استفاده  با  کشاورزی  تولیدات 

رضیب  افزایش  کشاورزی،  نانوفناوری  حوزه  در  گرفته  صورت  فعالیت های 

امنیت غذایی کشور است. رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی همچنین 

نانوتکنولوژی  فناوری های  توسعه  برای  پژوهشگاه  گسرتده  برنامه ریزی  به 

کشاورزی و رسوخ آنها در عرصه کشاورزی اشاره کرده و اعالم کرد که در 

حال حارض 18 فناوری قابل تجاری سازی نانوفناوری کشاورزی ایجاد کرده ایم 

که در حال تجاری سازی آنها هستیم. وی در پایان به رومنایی از دو دستاورد 

مهم پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه نانو در هفته دولت اشاره و 

ترصیح کرد که این اتفاق قطعاً موجب رسوخ فناوری نانو به بخش خصوصی 

در راستای حل مشکالت این حوزه می شود.

قالب  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  تحقیقات  از  حامیت 
طرح ملی گیاهان دارویی

بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  از  بازدید  دارویی ضمن  گیاهان  ملی  طرح  مجری 

کشاورزی طی نشستی با حضور رییس و جمعی از معاونان، مدیران و اعضای 

هیات علمی پژوهشگاه در خصوص فعالیت های پژوهشگاه در حوزه گیاهان 

دارویی و زمینه های همکاری پژوهشگاه در طرح گیاهان دارویی بحث و 

تبادل نظر کردند.

ابتدای   دکرت صالحی جوزانی، رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در 

این نشست ضمن خیرمقدم به دکرت زینلی، مجری طرح ملی گیاهان دارویی 

به معرفی پژوهشگاه و ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت ها و دستاوردهای 

تحقیقاتی و فناوری پژوهشگاه پرداخت و برخی طرح های شاخص پژوهشگاه 

درحوزه گیاهان دارویی را تبیین کرد.

در ادامه، دکرت ابراهیمی، رییس پژوهشکده متابولیت های ثانویه پژوهشگاه 

هم توضیحاتی را در حوزه طرح های پژوهشی خامته یافته و در حال اجرای 

پژوهشکده از جمله طرح تولید متابولیت های ثانویه دارویی در بیوراکتورها 

و جمع آوری و آنالیز جمعیت های گیاه دارویی شیرین بیان به منظور معرفی 

ژنوتیپ های برتر در کشور ارائه کرد. در ادامه معاونین و روسای بخش های 

و  فعالیت ها  خصوص  در  توضیحاتی  هم  پژوهشگاه  تحقیقاتی  مختلف 

طرح های پژوهشی بخش که مرتبط با گیاهان دارویی بوده ارایه کردند.

دکرت حسین زینلی، مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح 

ملی گیاهان دارویی با تقدیر از دستاوردهای موفق پژوهشگاه در این حوزه 

به بیان سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه حامیت از 

توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی پرداخت و گفت: طرح ملی از همکاری 

با پژوهشگاه در زمینه های مختلف مرتبط با گیاهان دارویی استقبال می کند 

و آمادگی دارد از تحقیقات پایلوت در حوزه فناوری های نوین گیاهان دارویی 

مانند تولید در بیوراکتور و کشت طبقاتی و انتقال فناوری های پژوهشگاه در 

حوزه گیاهان دارویی شامل شیرین بیان و زعفران به طور جدی حامیت کند. 

وی همچنین اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی را 

این حوزه ها و برگزاری رویداد های  ارایه و خواستار فعالیت پژوهشگاه در 

مشرتک تخصصی در زمینه فناوری های نوین گیاهان دارویی شد.   

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به کمک تعیین خلوص نژادی و تامین 
علوفه اسب های بومی کشور می آید

و  نـژادی  تعییـن خلـوص  بیوتکنولـوژی کشـاورزی در  پژوهشـگاه 

تامیـن علوفـه مـورد نیاز اسـب های نژاد دره شـوری بـه کمک بخش 

خصـوص می آیـد.

راس  در  که  فارمد  ژن  بهنود  رشکت  رییس  مهبودی،  حسین  دکرت 

از  بازدید  برای   ،1401 شهریورماه  بیست  یکشنبه  روز  هیاتی 

همکاری  زمینه های  بررسی  و  تحقیقاتی  مختلف  بخش های 

مشرتک در پژوهشگاه حضور یافته بود، ضمن بازدید از بخش های 

نانوفناوری، ژنومیکس و فیزیولوژی مولکولی پژوهشگاه در نشستی 

بابک  فناوری پژوهشگاه، دکرت  انتقال  با حضور دکرت کوثری، مدیر 

ناخدا و دکرت مهرشاد زین العابدینی، روسای بخش های فیزیولوژی 

بخش  مامنی، عضو هیات علمی  لیال  دکرت  و  ژنومیکس  و  مولکولی 

تحقیقات نانوفناوری پژوهشگاه رشکت کرد.

توامنندی هـای بخش هـای مختلـف  ارائـه  از  پـس  ایـن جلسـه،  در 

تحقیقاتـی پژوهشـگاه و بررسـی زمینه هـای همکاری مشـرتک مقرر 

شـد که پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی با توجه به دسـتاوردها 

و توامنندی هـای موجـود در حـوزه گرس هـای علوفـه ای رسدسـیری 

نسـبت بـه راه انـدازی یـک چـراگاه پایلـوت یـک هکتـاری کـه زیـر 

کشـت ایـن گرس هـای علوفـه ای رفتـه اقـدام کند.

پژوهشـگاه همچنیـن در زمینـه تامیـن علوفـه تابسـتانه اسـب های 

باشـگاه  بزرگرتیـن  کـه  فارمـد  بهنـود  باشـگاه  شـوری  دره  نـژاد 

اسـتان  سـوارکاری شهرسـتان نظرآبـاد در 

الـربز اسـت، اعالم آمادگی کـرد. راه اندازی 

واحـد پایلـوت کنـرتل مگـس اصطبـل بـا 

عوامـل بیوکنـرتل و کمـک در زمینه تعیین 

دره  اصیـل  اسـب های  نـژادی  خلـوص 

پیشـنهادی  زمینه هـای  دیگـر  از  شـوری 

بـود. فی مابیـن  همکاری هـای  بـرای 
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نشست بررسی زمینه های همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
و بخش خصوصی در حوزه تبدیل پسامند برگزار شد

با  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  همکاری  زمینه های  بررسی  نشست 

رشکت مهندسی تست تفسیر در محل سالن پژوهش پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست که دکرت مژگان کوثری، مدیر انتقال فناوری پژوهشگاه، دکرت 

پژوهشگاه  فناوری  نانو  تحقیقات  بخش  هیات علمی  عضو  شکری،  احسان 

و رشکتهای  اجرایی  دستگاه های  با  ارتباط  مدیر  کریمی،  ابراهیم  مهندس  و 

خصوصی از پژوهشگاه در آن حضور داشتند، مهندس محرابی و رمضانیان 

در  خود  توامنندی های  ارائه  با  تفسیر  تست  مهندسی  رشکت  مدیران  از 

تبدیل  )HTC( و  فناوری هیدروترمال کربنیزاسیون  از  بهره برداری  خصوص 

انواع پسامند به مواد ارزشمند کربنی مانند بیوکوول )Bio Coal( به عنوان 

جایگزین زغال سنگ و همچنین ماده آلی جامد و مایع دارای ارزش کودی 

همکاری پژوهشگاه در این حوزه خصوصا توسعه آن به سایر مواد با ارزش 

را خواستار شدند. در این راستا با توجه به پیشینه علمی همکاران مختلف 

پژوهشگاه در تبدیل و مدیریت پسامندهای شهری و کشاورزی و همچنین 

سابقه همکاری با ارگان ها و رشکت های مختلف، گفتگوهای فنی در جهت 

محققین  و  فناوری  تیم  سوی  از  تفسیر  تست  مهندسی  رشکت  با  تعامل 

پژوهشگاه به انجام رسید.

آالینده  مهم  منابع  از  یکی  عنوان  به  شهری  جامد  پسامند  است،  گفتنی 

در  می تواند  آن  صحیح  مدیریت  عدم  و  می شود  محسوب  بزرگ  شهرهای 

بروز بحران های محیط زیست شهری و انسانی نقش به سزایی داشته باشد. 

همچنین یکی از مشکالت بخش کشاورزی در ایران و جهان، تولید میلیون ها 

تن انواع پسامند از قبیل کاه و کلش گیاهان زراعی، باگاس و رسشاخه های 

خشکیده و حاصل از هرس درختان مثمر و غیر مثمر است که علی رغم دارا 

بودن ارزش اقتصادی و پتانسیل استفاده در صنایع مختلف، هنوز در بسیاری 

از نقاط دنیا مدیریت آن همراه با معضالتی روبرو است.

تبدیل منابع عظیم پسامندهای شهری و سلولزی کشاورزی به مواد با ارزش 

افزوده یکی از گزینه های مطرح در مدیریت این پسامندها به شامر می رود.

معرفی دستاورد محققان پژوهشگاه در برنامه تلویزیونی رویش

ایــن  تلویزیونــی »آمــوزش«،  برنامــه »رویــش« شــبکه 

هفتــه میزبــان رییــس پژوهشــکده متابولیت هــای ثانویــه 

ــح  ــه ترشی ــا ب ــود ت ــوژی کشــاورزی ب پژوهشــگاه بیوتکنول

یکــی از دســتاوردهای موثــر پژوهشــگاه در حــوزه کشــت 

ــردازد. بافــت بپ

ــهریورماه 1401،  ــنبه 21 ش ــه روز دوش ــه ک ــن برنام در ای

از شــبکه آمــوزش ســیامی جمهــوری اســالمی ایــران پخــش 

ــح  ــه ترشی ــده ب ــی زن ــرت ابراهیمــی در گفت و گوی شــد، دک

بــذر  اولیــه  بافــت در تولیــد هســته  فنــاوری کشــت 

ســیب زمینی در کشــور پرداخــت. 

ــی درخصــوص تاریخچــه و رضورت  ــه توضیحات ــا ارائ وی ب

ــد  ــن روش تولی ــه تبیی ــی ب ــذری ســیب زمین ــد غــده ب تولی

گیاهچــه عــاری از ویــروس ســیب زمینــی در پژوهشــگاه و 

ــش  ــی ارزی، افزای ــاوری در رصفه جوی ــن فن ــر بخشــی ای اث

عملکــرد و تاثیــر آن بــر کاهــش مــرصف آب، اشــتغالزائی، 

کاهــش مخاطــرات مربــوط بــه ورود آفــات و بیامری هــای 

قرنطینــه ای و تاثیــر آن بــر افزایــش کیفیــت محصــول 

ــت. ــور پرداخ ــدی کش ــیب زمینی تولی س

بــذری  غــده  تولیــد  خودکفایــی  برنامــه  اجــرای  بــا   

ســیب زمینی عــاری از ویــروس در پژوهشــگاه بیوتکنولوژی 

کشــاورزی، کشــور از واردات ســاالنه ســه میلیــون دالر بــذر 

ــن پژوهشــگاه هســته  ــاز شده اســت. ای ســیب زمینی بی نی

ــار  ــد و در اختی ــیب زمینی را تولی ــم س ــذر 17 رق ــه ب اولی

20 رشکــت بخــش خصوصــی قــرار داده اســت کــه عــالوه 

ــوع 45  ــون در مجم ــر، تاکن ــرای 210 نف ــتغالزایی ب ــر اش ب

ــال داشــته اســت. ــه دنب ــی ارزی ب ــون دالر رصفه جوی میلی
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ضایعه درگذشت پدر مهربانتان، که وجود نازنین پدر به عنوان تنها تکیه گاه 

کودکی و بلوغ کیمیایی است که همتا ندارد، این مصیبت جانکاه را خدمت 

شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. از خداوند متعال، 

برای آن مرحوم، شادی روح و برای شما وخانواده محترمتان، صرب جمیل و 

اجر جزیل خواهانیم.

ریاست و همکاران شام در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

همکار گرامی جناب آقای فرشید یوسفی لویه

پیام تسلیت رییس پژوهشگاه در پی درگذشت مادر یکی از همکاران

رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در پی درگذشت مادر بزرگوار مهندس میربابایی، رییس روابط عمومی 

پژوهشگاه پیام تسلیتی صادر کرد.

به  جوزانی خطاب  صالحی  دکرت  تسلیت  پیام  در  کشاورزی  بیوتکنولوژی  پژوهشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

مهندس سید علی میربابایی آمده است:

ابِریَن الَّذیَن اَِذا اََصابَْتُهْم ُمِصیَبٌه َقالُوا اِنَّا لِلَِّه َو اِنَّا اِلَْیِه َراِجُعوَن ِ الصَّ "َوبَشِّ

همکار گرامی جناب آقای مهندس میربابایی در آستانه ایام حزن و  سوگواری سید و ساالر شهیدان، حرت  امام 

حسین)ع( و یاران باوفایشان، خربدار شدم سوگوار درگذشت مادر گرامیتان شده اید. 

مادر مهربانی که در ایام سخت بیامری شان، قدرشناسانه و صبورانه به مراقبت و پرستاری از ایشان پرداخته اید.

اگرچه وجود نازنین مادر به عنوان مهربانرتین پناه و بزرگرتین تکیه گاه کودکی و بزرگسالی، کیمیایی است که 

همتا ندارد ولی صرب در برابر این فقدان، تنها سالح دنیوی مومن است.

این مصیبت جانکاه را خدمت جنابعالی و خانواده محرتم تسلیت و تعزیت عرض منوده، علو درجات را برای آن 

مرحومه از درگاه احدیت خواهانم."

غالمرضا صالحی جوزانی

 رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

یادی از همکار قدیمی 
زنده یاد دکرت شهرام خرسوی قوشخانه یادگار شهید واال مقام قدیمعلی خرسوی

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

ــام  ــن ای ــرای گرامیداشــت ای ــه دفــاع مقــدس ب آســتانه فــرا رســیدن هفت

ــییع  ــگ تش ــهادت در فرهن ــهید و ش ــگاه ش ــن جای ــار در تبیی ــر از ایث پ

ــرد و  ــاره ک ــی اش ــرت رشیعت ــته دک ــهادت نوش ــاب ش ــی از کت ــه فرازهای ب

گفــت: شــهید بــه تعبیــر دکــرت رشیعتــی »قلــب تاریــخ« اســت و هامننــد 

قلــب بــه رگ هــای خشــک انــدام، خــون، حیــات و زندگــی می دهــد. بــا 

یــادآوری وجــود فرزنــد یکــی از شــهدای دفــاع مقــدس کــه از همــکاران 

ــم. ــی می داری ــا را گرام ــن روزه ــود ای ــگاه ب ــن پژوهش ــی ای علم

ــده  ــکاب دی ــهر ت ــاه 1359 در ش ــن م ــهرام خــرسوی 15 فروردی ــرت ش دک

ــم را در هــامن شــهر و  ــا دیپل ــی ت ــه جهــان گشــود و تحصیــالت ابتدای ب

مقطــع لیســانس رشــته علــوم و صنایــع غذایــی را در دانشــگاه تربیــز بــه 

امتــام رســاندند. 

ــوم و  ــته عل ــانس در رش ــوق لیس ــع ف ــال 1383 در مقط ــه در س بالفاصل

صنایــع غذایــی در دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــده و در ســال 1385 

فــارغ التحصــل شــدند. آقــای دکــرت شــهرام خــرسوی در ســال 1387 

ــور  ــرب کش ــرب و غ ــامل غ ــاورزی ش ــوژی کش ــکده بیوتکنول در پژوهش

مشــغول بــه کار شــده و در طــی ایــن مــدت در چندیــن طــرح و 

ــه ISI و علمــی  ــن مقال پروژه هــای تحقیقاتــی همــکاری داشــته و چندی

ــتند.  ــرتاع داش ــت اخ ــورد ثب ــی و 5 م پژوهش

بیوتکنولــوژی  پژوهشــکده  در  خدمتشــان  مــدت  طــول  در  ایشــان 

و  بودنــد  تدریــس  بــه  مشــغول  دانشــگاه  در  همزمــان  کشــاورزی 

شــده اند.  بهره منــد  ایشــان  علــم  از  زیــادی  دانشــجویان 

ــال  ــود در س ــی خ ــوان علم ــتکار و ت ــه پش ــه ب ــا توج ــرسوی ب ــای خ آق

1391 در مقطــع دکــرتی دانشــگاه گــرگان پذیرفته شــده و متاســفانه 

در 6 شــهریور 1393، دچــار ســانحه رانندگــی شــده و پــس از 5 روز 

تاریــخ  در  زنجانــی  آیت الــه موســوی  بیامرســتان  در  بســرتی شــدن 

1393/06/10دیــده از جهــان فــرو بســت.
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