
کشـاورزی بـا دارا بـودن 21 موسسـه، پژوهشـگاه و مرکـز ملـی تحقیقاتـی و 34 مرکـز تحقیقاتـی  آمـوزش و ترویـج  سـازمان تحقیقـات 

اسـتانی نقـش بسـیار پررنگـی در تولیـد دانـش و رفـع معضـالت و چالـش هـای حـوزه زراعـت، باغبانـی، دام، طیـور و آبزیـان دارد. حاصل 

فعالیـت هـای تحقیقاتـی محققیـن سـازمان بـه دو صـورت فنـاوری هـای قابـل تجـاری سـازی و یـا یافتـه هـای قابـل ترویـج در دسـترس 

بهـره بـرداران قـرار می-گیرنـد. نشـریه بازتـاب تـات بـه معرفـی دسـتاوردهای اثربخـش محققیـن سـازمان در زمینـه فنـاوری هـای تجاری 

،  دسـتاوردهای شـاخص اخیر سـازمان در حوزه های  شـده و یـا یافتـه هـای وارد شـده بـه عرصـه کشـاورزی مـی پردازد. در شـماره حاضر

ع )رقـم کیفـی و خـوش پخـت، دارای عملکـرد بـاال، زودرس و مقـاوم بـه بیمـاری  تولیـد و معرفـی ارقـام گیاهـان زراعـی شـامل برنـج طلـو

بالسـت(،  رقـم سـینا چغنـدر قنـد )دارای عملکـرد بـاال، مصرف آب پاییـن و مقاوم به بیماری های مخرب رایزومانیا و پوسـیدگی ریشـه 

چغنـدر قنـد(، و رقـم سـورگوم فومـن )بـا عملکـرد باالتـر نسـبت بـه ارقـام مرسـوم، مقاومـت بـاال بـه شـرایط تنـش خشـکی محتویـات 

بـاالی پروتئینـی و تانـن کـم(  ارائـه شـده انـد. در خصـوص سیسـتم های جدیـد افزایش بهـره وری تولیـد محصوالت کشـاورزی، فناوری 

بهینـه سـازی سیسـتم هواکشـت بـا اسـتفاده از محلـول هـای غذایـی بـرای افزایـش تولیـد مینـی تیوبـر سـیب زمینـی و  فنـاوری تولیـد 

کواپونیـک تشـریح شـده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت تولیـد و تامیـن غـذای دام،  تـوام ماهـی تیالپیـا و محصـوالت گیاهـی در سیسـتم آ
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،  تولیـد تریتیکالـه در شـالیزارها بـه عنوان  در ایـن شـماره بـه دسـتاوردهای اخیـر در زمینـه تولیـد قصیـل جـو در مناطـق خشـک و شـور

کشـت دوم بعـد از برنـج، فنـاوری تولیـد سـیالژ خـوراک کامـل دام بـا اسـتفاده از تفالـه پرتقـال و همچنیـن تولیـد مکمل معدنی شـامل 

ارائـه شـده انـد. در حـوزه صنایـع، فنـاوری  گوسـفندان در مراتـع  عناصـر اصلـی مـورد نیـاز دام در راسـتای افزایـش تولیـد و بهـره وری 

لژینـات سـدیم بـه عنـوان مـاده اولیـه صنایـع آرایشـی بهداشـتی از جلبـک قهـوه ای دریایـی ساراگوسـوم معرفـی شـده اسـت.  تولیـد آ

، شناسـایی بموقـع بیمـاری در افـراد مـی توانـد نقـش بسـزایی در  ع گسـترده بیمـاری کوویـد 19 در کشـور همچنیـن، بـا توجـه بـه شـیو

کـه اخیـرا توسـط  ایـن بیمـاری  کیـت تشـخیصی  بـه تولیـد  بـه همیـن منظـور دسـتاورد مربـوط  ایفـا نمایـد.  کنتـرل و مدیریـت بیمـاری 

محققیـن موسسـه تحقیقـات واکسـن و سـرم سـازی رازی توسـعه یافتـه اسـت، در ایـن شـماره معرفـی شـده اسـت. در پایـان نیـز بـه 

دسـتاوردهای حـوزه روابـط بیـن الملـل و فنـاوری اطالعـات اشـاره شـده اسـت.

غالمرضـا صالحی جوزانی
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