
بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران
ــی ــیگیاه ــاریشناس ــریبیم ــجویدکت ــداتقیا/دانش امی

ــران ــگاهته ــیدانش ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش پردی

کنگــره گیاه پزشــکی ایــران بــا 50 ســال ســابقه، یکــی از بــا 
اســت. کشــور  در  کشــاورزی  کنگره هــای  ســابقه ترین 

ــتراتژیک  ــت اس ــه موقعی ــه ب ــا توج ــکی ب ــم گیاه پزش ــت عل اهمی
ــی محصــوالت  ــش کمــی و کیف ــه افزای ــاز ب ــه و نی کشــور در خاورمیان
ــای  ــات و بیماری ه ــی از آف ــای ناش ــی اپیدمی ه ــاورزی و از طرف کش
ــی را  ــکی فرصت ــره گیاه پزش ــت. کنگ ــی اس ــی غیرقابل چشم پوش گیاه
ــرای تبــادل اطالعــات بیــن متخصصیــن، محققیــن و تولیدکننــدگان  ب

ــد. ــم می نمای ــکی فراه ــژه گیاه پزش ــاورزی به وی ــش کش در بخ
حضــور  بــا  ایــران  گیاه پزشــکی  کنگــره  ســومین  و  بیســت 
ــای  ــامل انجمن ه ــران ش ــکی ای ــوم گیاه پزش ــای عل ــه انجمن ه اتحادی
هــرز،  علف هــای  علــوم  حشره شناســی،  گیاهــی،  بیماری شناســی 
در  ویروس شناســی  و  نماتد شناســی  قارچ شناســی،  کنه شناســی، 
ــی دانشــگاه  ــه میزبان ــهریورماه 1397 ب ــا هشــتم ش ــای پنجــم ت روزه
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان برگــزار شــد. ریاســت ایــن 
ــر  ــتند و دبی ــده داش ــر عه ــی ب ــن پارس ــر بهم ــره را دکت دوره از کنگ
علمــی کنگــره، دکتــر رضــا پــور رحیــم و دبیــر اجرایــی کنگــره دکتــر 

ــد. ــا بودن ــران رهنم کام

حمایــت از بیســت و ســومین کنگــره گیاه پزشــکی ایــران را 
ــتان،  ــتان گلس ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــتان، س ــتانداری گلس اس
و گردشــگری، شــرکت  فرهنگــی صنایع دســتی  میــراث  ســازمان 
ــازرگان کاال، خدمــات حمایتــی کشــاورزی اســتان گلســتان، انجمــن  ب
صنایــع تولیدکننــدگان ســموم، شــرکت گل ســم، شــرکت بایــر 
پارســیان، ســازمان تحقیقــات، آمــوزش و ترویــج کشــاورزی، موسســه 
تحقیقــات گیاه پزشــکی کشــور، ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، 
فرهنگســتان علــوم جمهــوری اســالمی ایــران و پایــگاه اســتنادی علــوم 

ــتند. ــده داش ــر عه ــالم ب ــان اس جه
ــت.  ــکل گرف ــه ش ــا 33 مقال ــران ب ــکی ای ــره گیاه پزش ــن کنگ اولی
ــش از  ــران بی ــکی ای ــره گیاه پزش ــومین کنگ ــت و س ــون در بیس اکن
ــه  ــد، پس ازاینک ــال ش ــره ارس ــه کنگ ــه دبیرخان ــاه ب ــه کوت 1000 مقال
هــر مقالــه توســط ســه داور مــورد بررســی قــرار گرفــت، حــدود 850 

ــی شــد. ــرش نهای ــه، پذی مقال
ــح روز  ــاعت 7:30 صب ــره از س ــان کنگ ــن و مهمان ــرش مدعوی پذی
ــا ســخنرانی مســئولین کنگــره،  ــه ب پنجــم شــهریور و مراســم افتتاحی
مقامــات دانشــگاه میزبــان و میهمانــان مدعــو در تــاالر مرکــزی دانشــگاه 

برگــزار شــد.

ــره گیاه پزشــکی  ــدی بیســت و ســومین کنگ ــای کلی ســخنرانی ه
ایــران شــامل »چالــش هــای گیاه پزشــکی مرکبــات در ایــران«، 
ــوژی و بیوکنتــرل در گیاه پزشــکی« و »چالــش هــای مصــرف  »بیواکول
آفت کش هــا در کشــور« بــود کــه بــه ترتیــب توســط دکتــر حشــمت اهلل 
ــه  رحیمیــان، دکتــر حشــمت اهلل امینیــان و دکتــر احمــد حیــدری ارائ

گردیــد.
ویروســی  بیماری هــای  محورهــای  در  کنگــره  ســخنرانی های 
قارچــی  بیماری هــای  قارچ شناســی،  آن هــا،  مدیریــت  و  گیاهــان 
ــای  ــی و بیماری ه ــی گیاه ــا، باکتری شناس ــت آن ه ــان و مدیری گیاه
نماتــدی  بیماری هــای  مدیریــت  و  نماتدشناســی  باکتریایــی، 
گیاهــان، علــوم علف هــای هــرز، کنه شناســی و مدیریــت آفــات 
ــوژی و کنتــرل زیســتی، آفــات- مدیریــت تلفیقــی،  کنــه، آفــات- اکول
ــوژی حشــرات، حشره شناســی  ــده و فیزیول آفــات- آفت کش هــا، باقیمان
- رده بنــدی و بیوسیســتماتیک در ســاعات صبــح و هم نشســت ها 
باقیمانــده   و  آفت کش هــا  مصــرف  مدیریــت  هم نشســت  شــامل 

.....................................................................................................................................................................................................................

ستان97
ت،زم

س
ستم،دورهجدید،شمارهنخ

ک،سالبی
شجوییگیاهپزش

فصلنامهعلمی-دان

32

گـزارش



در ایــن کنگــره میزگــردی بــا عنــوان وضعیــت و چالش هــای 
ــده  ــدارک دیده ش ــده ت ــال و آین ــران، ح ــکی در ای ــوزش گیاه پزش آم
ــه  ــرح و ب ــود را مط ــای خ ــکالت و دغدغه ه ــن مش ــا متخصصی ــود ت ب

ــند. ــب باش ــل مناس ــال راه ح دنب
در ایــن کنگــره مراســم هنــری، بازدیــد از بنــدر ترکمــن و همچنین 
ــا و  ــه تقوی ه ــه خان ــرگان ازجمل ــهر گ ــی ش ــن تاریخ ــد از اماک بازدی
ــوط  ــه شــیر رنگــی مرب ــود. خان ــز برنامه ریزی شــده ب ــا نی شــیر رنگی ه
بــه دوره پهلــوی اســت و در محلــه سرچشــمه گــرگان واقع شــده اســت. 
ــار  ــه دوره قاج ــوب ب ــی منس ــای تاریخ ــی از بناه ــا یک ــه تقوی ه خان
ــف(  ــی ال ــوی )تق ــی تق ــرزا محمدتق ــاج می ــه ح ــق ب ــه متعل ــت ک اس

ــی دارد. ــی و فرع ــاط اصل ــش از ده حی ــا بی ــه تقوی ه اســت. خان

خانه تقوی ها

هماننــد دوره هــای گذشــته کنگره هــای گیاه پزشــکی، مجمــع 
ــی  ــع عموم ــران، مجم ــی ای ــی گیاه ــاری شناس ــن بیم ــی انجم عموم
ــن قارچ شناســی  ــی انجم ــع عموم ــران، مجم انجمــن حشره شناســی ای
ایــران، مجمــع عمومــی انجمــن نماتد شناســی گیاهــی ایــران، مجمــع 
عمومــی انجمــن کنه شناســی ایــران بــا حضــور متخصصیــن هــر 

ــزار شــد. ــش برگ گرای
نهمیــن مجمــع عمومــی عــادی انجمــن قارچ شناســی عصــر 
گــزارش  شــد.  برگــزار  شــهریور 1397  مــورخ ششــم  سه شــنبه 
فعالیت هــای هیئت مدیــره انجمــن توســط خانــم دکتــر بیتــا عســگری، 
گــزارش مالــی و بازرســی توســط دکتــر خداپرســت و گــزارش نشــریه 
ــوح  ــان ل ــد. در پای ــه گردی ــی ارائ ــریف نب ــر ش ــط دکت ــن توس انجم
یادبــود و هدایایــی بــه دکتــر عبدالقیــوم ابراهیمــی )اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان( و دکتــر کرامــت 

ــد. ــدا گردی ــیراز( اه ــگاه ش ــتاد دانش ــاه )اس اهلل ایزدپن
کارگاه هــای آموزشــی در ارتبــاط بــا »دیــدگاه هــای نویــن در ثبــت 
ــزار  ــا نرم اف ــنایی ب ــا«، »آش ــواع آغازگره ــی ان ــا«، »طراح آفت کش ه
»آشــنایی   ،»  MrBayes فیلوژنتیــک  و »نرم افــزار   »Design Prim
ــت  ــت های اندوفی ــایی هیفومیس ــازی و شناس ــه جداس ــول اولی ــا اص ب
در گیاهــان«، »آشــنایی بــا قارچ هــای ســمی ایــران «، »بررســی 
نقــش فرمون هــای جلب کننــده در مدیریــت مبــارزه تلفیقــی بــا 
آفــات«، » Real Time PCR «، »آشــنایی بــا کنتــرل کیفیــت ســموم 
ــات جهــت آشــنایی  ــزارع و باغ ــد از م ــن بازدی کشــاورزی« و »همچنی
ــتم  ــا هش ــارم ت ــا« از چه ــت آن ه ــی و مدیری ــای گیاه ــا بیماری ه ب

ــد. ــزار ش ــهریورماه 1397 برگ ش
کارگاه آنالیــز فیلوژنتیکــی چندژنــی بــا اســتفاده از نرم افــزار 
MrBayes بــا همــکاری موسســه گیاه پزشــکی کشــور و انجمــن 
قارچ شناســی ایــران برگــزار شــد. دکتــر مونــس بخشــی تدریــس ایــن 
کارگاه را بــر عهــده داشــتند. مباحــث اصلــی کارگاه شــامل خوانــدن و 
ــی  ــتجوی توال ــدی، جس ــای نوکلئوتی ــام توالی ه ــای خ ــش داده ه ویرای
و دریافــت توالــی از بانــک ژن، رج بنــدی توالی هــا، ترســیم تبــار 
ــا اســتفاده از نرم افزارهــای  MEGA و  نمــای فیلوژنتیکــی تــک ژنــی ب
ــا اســتفاده از  ــی ب ــار نمــای فیلوژنتیکــی چندژن MAFFT و ترســیم تب

نرم افــزار MrBayes بــود.
ــت  ــه یاف ــره ادام ــوم کنگ ــا س ــای اول ت ــترها در روزه ــب پوس نص
ــا ســاعت  ــد مربوطــه ت ــر اســاس ک ــن پوســترهای خــود را ب و محققی

ــد. ــب نمودن ــو نص ــل تابل ــان روز در مح 16:30 هم

هم نشســت  روغنــی،  دانه هــای  گیاه پزشــکی  هم نشســت  آن هــا، 
هم نشســت  انــار،  گیاه پزشــکی  هم نشســت  نیشــکر،  گیاه پزشــکی 
ــت  ــه، هم نشس ــکی گلخان ــت گیاه پزش ــگل، هم نشس ــکی جن گیاه پزش

آفت کش هــای گیاهــی در ســاعات بعدازظهــر برگــزار شــد.
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بیســت و ســومین کنگــره گیاه پزشــکی در حالــی بــه پایــان 
ــن  ــری از طــرف دانشــجویان، متخصصی ــا اســتقبال کمت ــه ب رســید ک
ــاالت  ــن مق ــت پایی ــد. کیفی ــزار ش ــته برگ ــن رش ــران ای و صاحب نظ
ــرای  ــن ب ــه محققی ــده ب ــاالت داوری ش ــردن مق ــال نک ــده، ارس ارائه ش
اصــالح، داوری نشــدن مقــاالت ارائه شــده به صــورت پوســتر، بی نظمــی 
ــه در  ــای هیئت رئیس ــام اعض ــور تم ــدم حض ــره و ع ــزاری کنگ در برگ
ــن دوره  ــزاری ای ــف برگ ــاط ضع ــه نق ــوان ازجمل ــخنرانی ها را می ت س
ــده  ــاالت ارائه ش ــداد مق ــش تع ــرد. افزای ــام ب ــکی ن ــره گیاه پزش از کنگ
ــات  ــزارع و باغ ــد از م ــن بازدی به صــورت پوســتر و ســخنرانی و همچنی
به منظــور آشــنایی بــا بیماری هــای گیاهــی ازجملــه نقــاط قــوت 

ــود. ــن دوره ب ــزاری ای برگ

.....................................................................................................................................................................................................................
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