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بسمه تعالی
صنننندوق نوآوری و شنننکوفایی بهمنظور تقویت توان توسنننفه فناوری شنننرکتهای دانشبنیان با رویکرد نوآوری باز و
همکناری فنناوراننهد تندمنت ندیندی را راضی و در نننه کردر اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه
شنننرکنتهنای دانشبنینان و متفنااًناگد هرورهنای پووهینننی و فنناور توانمنند برای ا رای ر هنای ت قیقناتی و توسنننفنه
فناوریهای موردنیاز این شرکتها را شناسایی مینماید.
آنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/فناورانه یکی از شنرکتهای دانشبنیان متقا نی اسنت که توسنن صنندوق نوآوری و
شکوفایی شناسایی و در االق فراتوان منتیر شدر است .لطفاگ به موارد زیر تو ه فرمایید:
 )1شنرکت در این فراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در االق انفرادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنت .همه
پووهینناراند دانیننزویاند دانشآموتتاان و ادضننای هیئتدلمی دانینناارها و مراکز ت قیقاتید شننرکتهای
دانشبنیان و فناور و سایر دالاهمندان میتوانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراتوان شرکت کنند.
 )2پروپوزالها صنرفاگ باید در چارچوب تدوینشندر صنندوق نوآوری و شنکوفایی و ضداکثر تا تاریخ  4آبانماه  1401در
االق  Wordدر سنننامانه لزال به آدر

 https://ghazal.inif.ir/grantارسنننال شنننوند .پروپوزالهایی که در چارچوبی

لیرازآند یا به روشهای دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.
 )3پس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزالهاد فرایند ارزیابی آنها توسنن صنندوق نوآوری و شنکوفایی آلاز تواهد شند.
پروپوزالی که بییننترین تناسننق را با الزامان این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنندد انتخاب و بهدنوان «مزری» برای
مذاکران تکمیلی به شرکت دانشبنیان متقا ی مفرفی تواهد شد.
 )4در صنننورن توافر پروپوزالدهنندر منتخنق جمزری ت قیر) و شنننرکنت دانشبنینان جمتقنا نننی ت قیر)د ارارداد
 3انًهای مابین «صنندوق»د «متقا نی» و «مزری» منفقد تواهد شند .در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا
 70درصنند هزینه ا رای ر ت قیقاتی را به شننکل بالدو

به متقا ننی تواهد پرداتت تا به ور مرضلهای و

متناسق با پییرفت ا رای ر د در اتتیار مزری ارار هیرد.
 )5هرچنه در این فراتواند هنامهنای کلی برای ا رای ت قیر مورد نظر پیشبینی و مفرفی شنننندر اسننننتد امنا
پییننننهناددهنندهنان می تواننند افزون بر برننامنه مفرفی شننندرد از هر روش ینا فنناوری دلخوار و در انالنق ین

برننامنه

ت قیقاتی متفاون برای ضل این مسئله ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادر کنند.
 )6تدوین و ارسننال پروپوزال در االق این فراتواند بهمنزله بهررمندی از ضمایتهای صننندوق نوآوری و شننکوفایی
نخواهد بود و برای فرسنتندر ضقی ایزاد نمیکند .صنندوق نوآوری و شنکوفایی تود را ملزم به ردایت م رمانای
دانسته و مفاد کلیه ر های ارسالی م رمانه نزد صندوق باای تواهد ماند.
 )7هرهونه سننلال یا ابهام در تصننوا این فرایند را با شننرکت بومرن
جشمارر تما  66533864 :و )021-66539734
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بهدنوان کارهزار صننندوق در میان باذارید
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درباره شرکت دانشبنیان متقاضی
این فراتوان به سفارش ی

شرکت دانشبنیان تولیدی نوع  2تدوین شدر است که در راستای تولید نهادرهای زیستی

جپروبیوتی هاد کودهای زیستی و زیستمهارهرها) ففالیت دارد .این شرکت دالوربر تولید انًور این نهادرهاد شًکه
توزیع هستردرای در داتل و تارج کیور دارد.
این شرکتد با برتورداری از بدنه ت قیقاتی و مدیریتی با تزربه ساتت و تأمین در نظر دارد این پروژر ت قیقاتی را
برونسپاری نمایدد با تو ه به اینکه مانند سایر شرکتهای تولیدکنندر نهادرهای زیستی جپروبیوتی هاد کودهای
زیستی و زیست مهارهرها) به دلیل والنی بودن فرآیند بازار رسانی و نیاز به دسترسی به مواع در مراضل کیت یا
داشت کیاورزاند ماندهاری والنی برای انًاردارید رسیدن به دست مصرف کنندر و مفرفی روش آسان استفادر از
نهادرهای زیستی برای م صوالن این شرکت از اهمیت باالیی برتوردار است.
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ضرورت مسئله
با تو ه به هستردهی زمینهای کیاورزی ج 16میلیون هکتار در ایران)د ایازینی کودهای زیستی و
زیست مهارهرها با کودها و سموم شیمیایید اثران ااتصادی و زیست م یطی شارفی تواهد داشت.
در صورتی که بتوان روش مصرف آسانتری برای م صوالن زیستی شرکت با تغییر فرموالسیون ارائه

مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):
مسئله این تحقیق عبارت است از
«تهیه پودر وتابل برای باکتریهای
بدون اسپور و اسپوردار

دادد رلًت کیاورزان به این م صوالن بییتر میشود .بهدالور با ماندهاری والنیتر برای انًارداری و
تا رسیدن به دست مصرف کنندرد افزایش مقاومت باکتریها به شراین نامسادد م یطی در مزارع و
بالان و افزایش کارایی استفادر از باکتریهاد ضمل و نقل بدون نارانی از لیرففال شدن باکتریهاد
مو ق افزایش بهرروری تولیدد توزیع و اثربخیی کودهای زیستی و زیستمهارهرها میشود.

و

در سالهای اتیر استفادر از کودهای زیستی و زیست مهارهرها با ااًال زیادی روبرو شدر است .در ه

انکپسوله کردن آنها به منظور

کودهای زیستی و زیست مهارهرهای با کیفیت و در دین ضال انًارداری والنی بخصوا در شراین

افزایش پایداری و کارایی آنها»

م یطی مفمولی جلیرسرد)د از دلدلههای اصلی تولیدکنندهان و مصرفکنندهان میباشد .یکی از
شیورهای بازارپسندد در ه آنها بر بستر ضاملی است که اابل ضل در آب است که من م افظت از
سلول باکتری از صدمان زیستی و لیرزیستید به افزایش زندرمانی و بقاء آنها کم

میکند .در این

صورند باکتریها ماندهاری والنیتری برای انًارداری تا رسیدن به دست مصرف کنندر دارند .بهدالورد
انکپسوله کردن سلولهای باکتریایی مفید میتواند کارایی استفادر از آنها را ارتقا دهد و به صورن
پایدارتری مفیت اابل اًولی از این باکتریهای مفید را در مفر

همزیستی با هیاهان ارار دهد .در

روش انکپسوالسیوند سلولهای باکتریایی در لیایی از نس مواد لذایی مزاز به دام میافتند .این
فرآیند یکی از روشهای رهاسازی کنترل شدر میباشد که کپسول ضاصله را م تویان تود از شراین
نامسادد ًیفی جاستر های زیستی و لیرزیستی) همانند pHد دماد تابش نور تورشیدد شوری و
آالیندرها م افظت میکند .استفادر از ضاملهای وتابل بویور در ضالت انکپسوله میتواند به دنوان منًع
لذایی هم مورد استفادر سلول ارار هیرد و به بقاء والنیتر آنها در شراین ذتیررسازی کم
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میکند.
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مشروح مسئله تحقیقاتی
در این ت قیر از ی
وی

باکتری بدون اسپور مورد استفادر در بخش کودهای زیستی ج)Pseudomonas putida

باکتری اسپوردار مورد استفادر زیست مهارهرها ج )Bacillus thuringiensisبه دنوان باکتریهای هدف در

فرموالسیون ضامل و انکپسوله کردن استفادر تواهند شد .استفادر از یافتههای این ر در یکی از مراضل
میانی فرآیند تولید و در مراضل پایین دست فرمانتاسیون تواهد بود.انتظار میرود فرموالسیون پیینهادی
ویوهیهای زیر را داشته باشد؛
▪ اابلیت تولید در فرصت والنیتر و ضتی اًل از شروع فصل کیت
▪ روش مصرف م صوالن زیستی نهایی سادرتر شود و به تًع آن رلًت بییتر کیاورزان به این
م صوالن بییتر شود.
▪ ماندهاری برای انًارداری افزایش یابد و تا رسیدن به دست مصرفکنندر در دمای م ین به زنزیرر
سرد نیازی نداشته باشد.
▪ مقاومت باکتریها به شراین نامسادد م یطی در مزارع و بالان و همچنین کارایی استفادر از
باکتریها در ی ضمل و نقل بدون نارانی از لیر ففال شدن باکتریها نیز افزایش یابد.
▪ از مزایای اصلی فرموالسیون نهایید اابلیت تولید ارزان و صنفتی شدن است و اینکه برای انساند
ضیواند هیار و م ین زیست اثر سوء نداشته باشد.
در ضال ضا ر شرکت متقا ی با تولید در زمانهای نزدی

به زمان مصرف و افزایش تفداد باکتری مو ود در

واضد وزن این میکل را مدیریت می کند .اما با افزایش ول دورر ماندهاری برای انًارداری و ارتقاء کارایی
استفادر از آنها را در شراین مزرده جنور تورشیدد تیکی و  )....امکان تولید در زمان کافی و سپس در ه آن
در شًکههای توزیع بزرهتری را فراهم میآورد.
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گامهای تحقیق
•

کیت اولیه باکتریها و فرموله کردن باکتریهای در بسترهای ضامل

•

پودر کردن در دستاار  Spray dryerیا هر روش ارزان و موثر دیار

•

تهیه نمونه میکروکپسوله شدر

•

شمارش زندرمانی باکتریها در بازر یکساله

•

تست کیندهی الرو و تست اثربخیی در هلخانه و مزرده

خروجی تحقیق
•

فرمول برای انکپسوله کردن باکتریهای بدون اسپور و فرآیند انزام این کار

•

فرمول برای انکپسوله کردن باکتریهای اسپوردار و فرآیند انزام این کار

•

فرمول پودر وتابل و فرآیند تولید آن برای باکتریهای بدون اسپور

•

فرمول پودر وتابل و فرآیند تولید آن برای باکتریهای اسپوردار

الزامات تحقیق
•

موادی که به دنوان ضامل و انکپسوالسیون مورد تو ه ارار میهیرندد صرفه ااتصادی داشته
باشند و روش تولید آنها دملیاتی باشد جبه دنوان مثالد ددم استفادر از آلوینان سدیم در
این ت قیر)

•

فرمولهایی با اابلیت ماندهاری و کارایی م صول در شراین انًارداری در دمای مفمول جلیر
سرد و بدون نیاز به زنزیرر سرد در توزیع) به مدن ضداال شش مار و تر ی ا ی

•

سال

بر ًر وابن صدور مزوز و استانداردهای ملید نهادرهای زیستی مورد نظر بایستی در
سطح  107 CFU/grتا  108در ول ضداال شش مارد ماندهاری در دمای مفمول داشته باشند.
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•

فرآیند تولید میبایست اسپتی  1باشد تا آلودهی اضتمالی م صول به باکتریها و اارچ های
دیار کمتر

•

ازCFU/gr

 105باشد.

روش مصرف آسانتر م صوالن زیستی شرکت برای مصرفکنندر و به تًع آن رلًت بییتر
کیاورزان به این م صوالن

•

افزایش مقاومت باکتریها به شراین نامسادد م یطی در مزارع و بالان

•

برای انساند ضیواند هیار و م ینزیست اثر سوء نداشته باشد.

گلوگاه های احتمالی:
•

میکل در تولید پودر وتابل برای باکتریهای بدون اسپور

•

امکان ناهداری در دمای مفمول ج 20تا  35در ه)

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
•

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

•

رویکرد فنی تیم ت قیقاتی به مسئله

•

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

•

زمان و هزینه ا رای ت قیر

تسهیم مالکیت فکری
•

مالکیت معنوی  :مزری در مالکیت مفنوی ناشی از ا رای ت قیر سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک
توسن مزری و متقا ی در ژورنالهای داتلی و تار ید ارائه مقاله در کنفرانسها و سمینارها با موافقت متقا ی
و اشارر به نام همه دستاندرکاران مزاز تواهد بود.

•

مالکیت منافع مادی :با تو ه به مدل کسقوکار شرکت متقا ید منافع مالی ناشی از توسفه این فناوری تماماگ
متفلر به شرکت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضرالزضمه ا رای پروژر ت قیقاتی را دریافت تواهد کرد.

Spectic
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ارسال پروپوزال
پروپوزالها صرفاگ باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایید تدوین و ضداکثر تا تاریخ  4آبانمار 1401
در سامانه لزال به آدر

https://ghazal.inif.ir/grant

ارسال شوند .پروپوزالهایی که در چارچوبی لیرازآند یا به

روشهای دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.
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