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دسـتیابی بـه امنیـت غذایـی از طریـق اجـرای برنامـه هـای تحقیقاتی ایجاد و توسـعه ارقام زراعی و باغـی متحمل 

بـه تغییـرات اقلیمـی و تنـش هـای محیطـی بـه عنـوان یکـی از اولویـت هـای مهـم جـاری بخـش کشـاورزی کشـور 

تـا حـدودی  ایـن زمینـه  تـات در  از دسـتاوردهای محققیـن سـازمان  ایـن راسـتا، معرفـی برخـی  مـی باشـد. در 

مـی توانـد گویـای اثربخشـی تحقیقـات جـاری موسسـات و مراکـز تحقیقاتـی ذیربـط سـازمان باشـد. لـذا، در ایـن 

"، لوبیـا قرمـز  "، جـو "فـراز کبیـر گنـدم " ارقـام  آمـده در سـازمان شـامل  ارقـام جدیـد بدسـت  از  بـه برخـی  شـماره 

" کـه دارای عملکرد بـاال و متحمل  "، شـبدر ایرانـی "پـارس" و رقـم پسـته زودگل بـا نیاز سـرمایی پاییـن "راور "دادفـر

بـه تنـش هـای محیطـی هسـتند، پرداختـه شـده اسـت.  همچنیـن اولیـن ارقـام جدیـد عنـاب ایرانـی "مـاژان و 

نـار "پیشـین" بـه عنـوان گیاهـان دارای ارزش غذایـی و دارویـی در ایـن شـماره تشـریح شـده انـد. 
ُ
سـیوجان" و ک

یکـی دیگـر از دسـتاوردهای مهـم اخیـر سـازمان دسـتیابی بـه دانش فنـی تولید انبـوه نهال  خرمـای رقم مجول 

و  کیفیـت  نظـر  از  رقـم  ایـن  فـراوان  اهمیـت  بدلیـل  کـه  باشـد  مـی  غیرجنسـی  زائـی  جنیـن  روش  از  اسـتفاده  بـا 

آب، خاک،  ، بسـیار مـورد توجـه مـی باشـد.  در بخـش " عملکـرد و لـزوم جایگزینـی باغـات فرسـوده جنـوب کشـور

صنایـع و منابـع طبیعـی" نیـز بـه دسـتاوردهای پروبیوتیـک بومـی اختصاصـی میگـو، انتقـال فناوری تولیـد انبوه 

سـن شـکارگر آفـات مینـوز و سـفیدبالک گوجـه فرنگـی بـه بخـش خصوصـی در راسـتای کاهـش مصرف سـموم 

و تولیـد محصـوالت ارگانیـک، تولیـد اسـتارتر مخصـوص بـره هـای شـیرخوار در گلـه هـای عشـایری  و "پاالیـش 



آفالیـن روغـن هیدرلیـک" و تعییـن زمـان مناسـب آن در دروگـر نیشـکر پرداختـه شـده اسـت. 

سـازمان  بـا  تـات  سـازمان  مشـترک  همـکاری  اخیـر  نامـه  تفاهـم  از  گزارشـی  نیـز  الملـل  بیـن  روابـط  بخـش  در 

هشـتمین  و  بیسـت  برگـزاری  بـه  توجـه  بـا  ضمنـا،  اسـت.  شـده  ارائـه    )Embrapa( برزیـل  کشـاورزی  تحقیقـات 

دوره هفتـه کتـاب جهادکشـاورزی و دومیـن دوره هفتـه ملـی کتـاب کشـاورزی و منابـع طبیعـی در 27 آبـان مـاه 

1399، برگـزاری هفتـه پژوهـش و فنـاوری و  تقدیـر از برگزیـدگان پژوهـش و فنـاوری بخـش کشـاورزی در تاریـخ 

آذرمـاه 1399 و همچنیـن تقدیـر از برگزیـدگان دومیـن جشـنواره ایـده هـای برتـر بخـش کشـاورزی و منابـع   24

طبیعـی، در ایـن شـماره تـالش شـده اسـت تـا بـه شـکل خالصـه گزارشـی از ایـن رویدادهـا ارائـه شـود. مطمئنـا 

ایـن نوشـتار خالـی از اشـکال نبـوده و دریافـت راهنمایـی هـای ارزنـده مخاطبیـن عزیـز چـراغ راه هیـات تحریریـه 

سـازمان  محققیـن  اثربخـش  تحقیقاتـی  دسـتاوردهای  بهتـر  چـه  هـر  ارائـه  بـه  منجـر  طرفـی  از  و  بـوده  نشـریه 

خواهـد شـد.  

غالمرضـا صالحی جوزانی

سردبیر

بازتاب تات
کشاورزی دانش بنیان

5

سخن سردبیر


