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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویکرد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننفه فناوری شنننرکت منظوربهوق نوآوری و شنننکوفایی  صنننند

همکناری فنناوراننهد تندمنت  ندیندی را  راضی و در نننه کردر اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه  

و توسنننفنه هنای ت قیقناتی  هنای پووهینننی و فنناور توانمنند برای ا رای  ر بنینان و متفنااًناگد هرورهنای دانششنننرکنت

 .نمایدها را شناسایی میاین شرکت  موردنیازهای  فناوری

بنیان متقا نی اسنت که توسنن صنندوق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/فناورانه یکی از شنرکت

 :فرماییدلطفاگ به موارد زیر تو ه  .شکوفایی شناسایی و در االق فراتوان منتیر شدر است

همه   .ن فراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در االق انفرادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنتشنرکت در ای (1

های  ها و مراکز ت قیقاتید شننرکتی دانیننااردلمئتیهآموتتاان و ادضننای  پووهینناراند دانیننزویاند دانش

 .در این فراتوان شرکت کنند  توانند با تدوین و ارسال پروپوزالمی  منداندالاهبنیان و فناور و سایر دانش

در    1401 ماهآبان 4  خیتار  تا  ضداکثر و  ییشنکوفا  و  ینوآور  صنندوق  شندرنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صنرفاگ  هاپروپوزال (2

هایی که در چارچوبی پروپوزال .ارسنننال شنننوند ir/grant.inif.https://ghazal  در سنننامانه لزال به آدر   Wordاالق  

 .های دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدد یا به روشرازآنیل

 .ها توسنن صنندوق نوآوری و شنکوفایی آلاز تواهد شندهاد فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

»مزری« برای  دنوانبهپروپوزالی که بییننترین تناسننق را با الزامان این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنندد انتخاب و 

 .بنیان متقا ی مفرفی تواهد شدمذاکران تکمیلی به شرکت دانش

بنینان جمتقنا نننی ت قیر(د ارارداد  دهنندر منتخنق جمزری ت قیر( و شنننرکنت دانشدر صنننورن توافر پروپوزال (4

در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا   .ای مابین »صنندوق«د »متقا نی« و »مزری« منفقد تواهد شند انًه3

ای و مرضله   وربهدرصنند هزینه ا رای  ر  ت قیقاتی را به شننکل بالدو  به متقا ننی تواهد پرداتت تا   70

 .متناسق با پییرفت ا رای  ر د در اتتیار مزری ارار هیرد

این فراتوان (5 برای ا رای ت قیر مورد نظر پیشد هنامهرچنه در  امنا  هنای کلی  و مفرفی شنننندر اسننننتد  بینی 

تواننند افزون بر برننامنه مفرفی شننندرد از هر روش ینا فنناوری دلخوار و در انالنق ین  برننامنه پییننننهناددهنندهنان می

 .ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادر کنند  مسئلهت قیقاتی متفاون برای ضل این  

های صننندوق نوآوری و شننکوفایی  مندی از ضمایتبهرر  منزلهبهارسننال پروپوزال در االق این فراتواند تدوین و  (6

صنندوق نوآوری و شنکوفایی تود را ملزم به ردایت م رمانای    .کندنخواهد بود و برای فرسنتندر ضقی ایزاد نمی

 .های ارسالی م رمانه نزد صندوق باای تواهد مانددانسته و مفاد کلیه  ر 

کارهزار صننندوق در میان باذارید    دنوانبهیا ابهام در تصننوا این فرایند را با شننرکت بومرن   سننلالهرهونه  (7

 (021-66539734 و 66533864جشمارر تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 بنیان متقاضی درباره شرکت دانش  

 

های زیستی  نهادرتولید    یراستا  در  که  تدوین شدر است  2تولیدی نوع  بنیان  این فراتوان به سفارش ی  شرکت دانش

و زیستجپروبیوتی     شًکه  هادرنهاد  نیا  انًور  دیتول  بردالور  شرکت  نیا  ففالیت دارد.مهارهرها(  هاد کودهای زیستی 

 .  دارد کیور تارج و داتل  در  یاهستردر عیتوز

را  دارد این پروژر ت قیقاتی  در نظر    تأمین   و  ساتت   تزربه  با   ی تیریمد  و  ی قات ی ت ق   بدنه  از   یبرتورداربا    د شرکت  نیا

اینکهبرون  به  تو ه  با  نمایدد    یکودها   هاد  یوتیپروبج   ی ستی ز  یهانهادر  دکنندریتول  یها شرکت  ریسا  مانند  سپاری 

  ا ی  کیت   مراضل   در  مواع  به  ی دسترس  به  از ین  و   یرسان   بازار   ندیفرآ  بودن   ی والن  ل یدل  به (  مهارهرها   ستی ز  و   یست یز

  از   استفادر  آسان  روش  یمفرف  و   کنندر  مصرف  دست  به   دنیرس د  یانًاردار   یبرا  ی والن  ی ماندهار  کیاورزاند   داشت

 .از اهمیت باالیی برتوردار است شرکت نیا م صوالن یبرا یست ی ز یهانهادر
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 

 له ئضرورت مس
  

  و  یست یز  ی کودها  ینیازی ا  د (رانیا  در  هکتار   ونیلیم  16ج  ی کیاورز  یها نیزم  یهسترده  به  تو ه   با

. تواهد داشت  ی شارف  یطیم   ستی ز  و  ی ااتصاد  اثران   د ییایمیش  سموم  و  کودها   با   مهارهرها   ستیز

ارائه    ونیفرموالس  ر ییتغ  با  شرکت  یستی ز  م صوالن  ی برا  ی ترآسان  مصرف  روش   بتوان   که  یصورت  در

  و   یانًاردار  ی برا تری والن یماندهار  با  دالورهب. شودیم یتر یب م صوالن  ن یا به  کیاورزان  رلًت دداد

  و  مزارع  در  ی طیم   نامسادد  نیشرا  به   ها باکتری  مقاومت  ش یافزا  کنندرد  مصرف   دست  به   دن یرس  تا

  د هاباکتری  شدن  رففالیل  از  یناران  بدون  نقل  و   ضمل  دهاباکتری  از  استفادر  ییکارا  شیافزا   و   بالان

 .شودیم مهارهرها ستیز و  یستیز یکودها یاثربخی  و  عیتوز ددی تول یوربهرر ش یافزا مو ق

  در ه .  است شدر  روبرو  ی ادی ز  ااًال   با   مهارهرها   ست یز  و  ی ستیز  ی کودها  از استفادر  ر یات  ی هاسال  در

  نیشرا  در  بخصوا   ی والن  یانًاردار  ضال  ن ید  در   و   تیفیک  با   ی مهارهرها  ست یز  و   ی ستیز  یکودها

اصلی  دلدلهاز    د(رسردیلج  یمفمول  یطیم    از   یک ی.  باشدیم  کنندهان مصرف  و  دکنندهان یتولهای 

  از  م افظت   من  که   است  آب   در  ضل  اابل  که   است  یضامل  بستر  بر  ها آن  در ه   دبازارپسند   یهاوریش

  ن ی ا  در.  کندیم  کم    ها آن  بقاء   و  یمانزندر  ش یافزا  به   د یستی رزیل  و  ی ستیز  صدمان   از   ی باکتر  سلول

  دالوردهب.  دارند  کنندر  مصرف   دست  به  دن یرس  تا   ی انًاردار  ی برا  یتری والن   ی ماندهار  ها باکتری  د صورن

  صورن  به  و   دهد   ارتقا   را   ها آن  از  استفادر  یی کارا  تواند یم  دی مف  ییای باکتر  یها سلول  کردن  انکپسوله

در  . دهد ارار  اهانیه با یستیهمز مفر  در را  دیمف ی هاباکتری نیا از  یاًول  اابل تی مف یدارتریپا

  نیا .  افتندیم  دام   به   مزاز  یی لذا  مواد   نس   از   یی لیا  در   یی ایباکتر  ی هاسلول  د ونیانکپسوالسروش  

  نیشرا  از  تود  انیم تو  را  ضاصله   کپسول  که  باشدیم  شدر  کنترل  یرهاساز   یهاروش  از  یکی  ندیفرآ

  و   یشور   دد یتورش  نور   تابش   دماد   د pH  د همانن(  ی ستیرزیل  و  یستی ز  ی هااستر ج   یفی ً  نامسادد 

 منًع  دنوان   به   تواند یم  انکپسوله  ضالت  در   وریبو  وتابل   یها ضامل  از  استفادر.  کندیم  م افظت   ها ندریآال

 . کندیم  کم    یساز رریذت  نیشرا  در  هاآن  تر ی والن  بقاء   به   و   ردیه  ارار  سلول  استفادر  مورد  هم   ییلذا

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

 یهاباکتری  یبرا   وتابل  پودر  هیته»

  اسپوردار  و  اسپور  بدون

 و

  منظور به  هاآن کردن  انکپسوله  

 «ها آن  یی کارا  و   یداریپا  ش یافزا
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

  (Pseudomonas putidaج   زیستی   کودهای   بخش  در   استفادر  مورد   اسپور  بدون  یباکتر   ی   از  ریت ق  نیا  در

  در   هدف  یهاباکتری  دنوان  به(  Bacillus thuringiensisج مهارهرها  ستیز  استفادر  مورد  اسپوردار  یباکتر    ی  و

  مراضل  از   ی کی  در    ر    نیا  ی هاافتهی  از   استفادر .  شد  تواهند   استفادر  کردن  انکپسوله   و  ضامل   ونیفرموالس

  فرموالسیون پیینهادی   رود یم   انتظار.بود  تواهد  ونیفرمانتاس   دست  نییپا  مراضل  در   و   دی تول  ند یفرآ  ی انیم

 های زیر را داشته باشد؛ یوهیو

 کیت  فصل شروع از  اًل ی ضت و تری والن فرصت   در  دیتول  اابلیت ▪

سادر  یست یز  م صوالن  مصرف  روش ▪ شودنهایی   نیا  به  کیاورزان  یتری ب  رلًت  آن  تًع  به  و  تر 

 بییتر شود. م صوالن

 رریزنز  به   ن یم    ی دما  در   کنندر مصرف   دست   به   دن یرس  تا   و   افزایش یابد  ی انًاردار  یبرا  ی ماندهار  ▪

 . نیازی نداشته باشد سرد

همچنین    بالان  و   مزارع  در   ی ط یم   نامسادد   ن یشرا  به  ها باکتری  قاومتم ▪   از   استفادر  یی کاراو 

 نیز افزایش یابد.   ها باکتری شدن  ففال   ریل  از یناران بدون نقل و ضمل ی   در  هاباکتری

تولید   ▪ اابلیت  نهایید  فرموالسیون  اینکه    شدن  یصنفت  و  ارزاناز مزایای اصلی    انساند   یبرااست و 

 . باشد نداشته  سوء اثر  ستی ز ن یم  و اری ه واندیض

 در  مو ود  یباکتر  تفداد  شیافزا  و  مصرف  زمان  به    ینزد  یها زمان در  دیتول  با  یمتقا   شرکت  ضا ر  ضال  رد

  یی کارا  ءارتقا  و  ی انًاردار  یبرا  ی ماندهار  دورر   ول   شیافزا  با   اما.  کند  یم  تی ریمد  را  میکل  نیا  وزن  واضد

  آن   در ه  سپس  و  یکاف   زمان  در  دی تول  امکان....(    و  ی تیک  ددیتورش  نورج  مزرده  نیشرا  در  را  آنها  از  استفادر

   .وردآیم  فراهم را  بزرهتری  عیتوز ی هاشًکه در
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 های تحقیقگام  

 ضامل  ی بسترها دری ها باکتری کردن  فرموله  و ها باکتری ه یاول کیت   •

 یا هر روش ارزان و موثر دیار Spray dryer دستاار   در  کردن پودر •

 شدر  کروکپسوله یم نمونه هیته •

 کساله ی بازر  در هاباکتری ی مانندرز شمارش  •

 مزرده  و هلخانهدر  ی اثربخی تست و  الرو  ی کینده تست •

 

 خروجی تحقیق     

   کار   نیا انزام ند یفرآ  و اسپور بدون یهایباکتر کردن انکپسوله  یبرا فرمول •

 کار   نیا انزام ند یفرآ  و اسپوردار یهایباکتر کردن انکپسوله  یبرا فرمول •

 اسپور بدون  یهایباکتر یبرا آن دی تول  ندیفرآ  و وتابل پودر  فرمول •

 اسپوردار یهایباکتر یبرا آن دی تول  ندیفرآ  و وتابل پودر  فرمول •

 

 الزامات تحقیق                 

  داشته  ی ااتصاد  صرفه   درندیه می  ارار   تو ه  مورد و انکپسوالسیون    ضامل  دنوان  به  که   یمواد •

  در   م ی سد  نان یآلو  از   استفادر   ددم   به دنوان مثالد ج  باشد   یات یدمل   آنها   د یتول   روش  و  باشند 

 ( ر یت ق  نیا

  ریل ج  مفمول   یدما  در  یانًاردار  نیشرا  در  م صول  ییکارا  و یماندهار  تیاابل با  ییهافرمول •

  سال  ی  ا یتر  و  مار شش ضداال  مدن  به( ع یتوز در سرد  رریزنز  به ازی ن بدون و سرد

نهادر  بر  ًر  وابن صدور  • استانداردهای ملید  بایستی در  مزوز و  های زیستی مورد نظر 

 ماندهاری در دمای مفمول داشته باشند.  د در  ول ضداال شش مار  810تا    CFU/gr  710سطح  
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ی  او اارچ ه  ها باکتریباشد تا  آلودهی اضتمالی م صول به    1اسپتی   بایست میفرآیند تولید   •

 باشد. CFU/gr  510دیار کمتر از

  یتریب رلًت آن تًع به و کنندربرای مصرف شرکت یست یز م صوالن ترآسان مصرف روش •

 م صوالن  ن یا به کیاورزان

 بالان  و مزارع در  ی طی م  نامسادد  نیشرا به هایباکتر مقاومت شیافزا •

 .باشد نداشته سوء اثر ست یزنی م  و اری ه  واندیض انساند یبرا •

 

 های احتمالی:  گلوگاه  

 های بدون اسپور میکل در تولید پودر وتابل برای باکتری •

 در ه(  35تا  20امکان ناهداری در دمای مفمول ج •

 
 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با  •

 مسئله رویکرد فنی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اولیه و سایر الزامان ا رای ت قیر  •

 هزینه ا رای ت قیر  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در مالکیت مفنوی ناشی از ا رای ت قیر سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک  معنویمالکیت   •

  متقا ی ها و سمینارها با موافقت  مقاله در کنفرانس  ارائههای داتلی و تار ید  توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 .اندرکاران مزاز تواهد بودو اشارر به نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع مالی ناشی از توسفه این فناوری تماماگ  با تو ه به مدل کسق:  مالکیت منافع مادی •

 . الزضمه ا رای پروژر ت قیقاتی را دریافت تواهد کردمتفلر به شرکت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضر

 

 
1 Spectic 
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 ارسال پروپوزال 

 1401  مار آبان  4تاریخ  صندوق نوآوری و شکوفایید تدوین و ضداکثر تا    موردنظرها صرفاگ باید در چارچوب  پروپوزال

به آدر    به  رازآنیلهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه لزال  د یا 

 . های دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدروش

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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«هاآن  ییکارا  و  یداریپا شیافزا منظور  به هان آ کردن  انکپسوله  و  اسپوردار و  اسپور  بدون یهاباکتری ی برا وتابل پودر  ه یته »  

 


