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 ی تعالباسمه   

  رو یهایفناور  حـوزه در فعـال  و  توانمنـد  یپژوهشـ  یهاگروه از ـتیمنظور حمابه  ییو شـکوفا یصنـدوق نـوآور

  توانمنـد  یپژوهشـ  یهاهسته  آن،  قالـب  در  کـه  اسـت  کـرده  عرضـه  و  یطراحـ  را  یـدیجد  خدمـت  نـده، یآ  بـه

  یهادهندهشتاب  و  هاشرکت  متعاقباً،  و  یفنـاور  کنندهعرضه   عنوانبه  را  نـدهیآ  بـه  رو  و  یراهبـرد  یهایفناور  بـا

 . دی نمایم یی شناسـا یفنـاور  اکتسـاب در مشـارکت یمتقاضـ عنوانبه را انیبندانش و توانمنـد

  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   توسـط  کـه  اسـت  ی پژوهشـ  هسـته  از  یکـی  یفنـاور  عرضـه  ـد، یدار  رو  ـشیآنچـه پ 

 توجـه   ـریز  مـوارد  بـه  لطفاً .  اسـت  شـده   منتشـر  فراخـوان  قالـب   در  ـبیتصو  و   یبررسـ  از  پـس   و  یی شناسـا

 : د ییفرما

  درخواسـت   ارائـه  و  یقاتـی تحق  فراخـوان  ـن یحاصـل از ا  یمشـارکت در اکتسـاب فنـاور  یبـرا  یاعالم آمادگـ  (1

  ان یبندانش  یهادهندهشتاب  و  هاشرکت  تمـام.  اسـت  مجـاز  انیبندانش  یهادهندهشتاب  و   هاشرکت  یبـرا  تنهـا

 . کننـد شـرکت فراخـوان ـنیا در یفنـاور اکتسـاب در  مشـارکت یتقاضـا ارسـال و ـن یتدو بـا توانندیم

  است،  آمده  فراخوان  نیهم  یانتها  در   که  یچارچوب  در   د یصرفاً با  یمشارکت در اکتساب فناور  ی هادرخواست  (2

  ی نشان   به  یی شکوفا   و  ینوآور  صندوق  غزال  سامانه  در  30/08/1401  خیتار  تا  حداکثر  و  نیتدو

(www.ghazal.inif.ir ثبت شوند. درخواست )دست   به  گری د  یهاروش  به  ای  رازآن،یغ   یکه در چارچوب  ییها  

 . شد نخواهند ی اب یارز ندیفرا وارد برسند،  صندوق 

فنـاورپـس   (3 اکتسـاب  در  مشـارکت  درخواسـت  ارسـال  مهلـت  اتمـام  ـ یارز  نـدیفرا  ،یاز    توسـط  ها آن  ی اب

  اکتسـاب   ـنی ا  الزامـات  بـا   را  تناسـب  نیشـتریب  کـه  یدرخواسـت.  شـد  خواهـد  آغـاز  یی شـکوفا  و   ینـوآور  صنـدوق

  ی پژوهشـ  هسـته  بـه  یلـیتکم  مذاکـرات  یبـرا  کننده« »مشارکت  عنوانبه  و  انتخاب  باشـد،   داشـته  یفنـاور

 . شـد خواهد ی معرفـ یمتقاضـ

درخواست  (4 توافـق  صـورت  )مشارکتدر  منتخـب  پژوهشـکننده  هسـته  و   قـرارداد (،  ی)مجـر  یکننده( 

 طرح  یفناور  اکتساب  در  مشارکت  فراخوان  منعقـد  «ی»مجـر  و  کننده«»مشارکت  »صنـدوق«،  ـنیماب  یاجانبـه3

  ی قاتـیتحق  طرح  یاجـرا  نـهیدرصـد هز  50حداکثـر تـا    یقـرارداد، صنـدوق نـوآور  ـنی خواهـد شـد. در قالـب ا

  و   پرداخـت  خواهـد  یمجـر  بـه  طرح،  یاجرا  شـرفتیپ   با  متناسـب   و  یامرحله   طوربه  و   بالعوض  شـکل  بـه  را

 .بـود  خواهـد کنندهمشارکت عهده  بر طرح، یاجـرا یهانهیهز ی مابقـ
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 بر  طرح،  نیا  یمعنو و  یماد  تیمالک  خصوص  در کنندهمشارکت  و  یمجر  موافقت  به  منوط  صرفاً   صندوق   تیحما (5

 . بود خواهد فراخوان نیا «یفکر  تیمالک می»تسه بند در مندرج طیشرا اساس

  صنـدوق   ی هاتیحما  از  یمندبهره  منزلهبه  فراخـوان،  ـنیا  قالـب   در   مشـارکت  درخواسـت  ارسـال  و   ـن یتدو (6

 را   خود  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق.  کندینم  جـاد یا  یحقـ  فرسـتنده  یبـرا  و  بـود  نخواهـد  ییشـکوفا  و  ینـوآور

  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق  نـزد   محرمانـه  ی ارسـال  یهاطرح  ـهیکل  مفاد  و  داندیم   یمحرمانگ   ـت یرعا  به  ملزم

ـ   . مانـد  خواهـد یباق

  یفنـاور  اکتسـاب  مرحلـه  تـا  صرفاً  فراخـوان،  ـنیا  موضـوع  در  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   یراهبـر  و  ـتیحما (7

  عهده   بر  ـرهیغ   و  ـاسیمق  ـشیافزا  ،یصنعتـ  ـدیتول  ،یسازیتجار  ماننـد   یبعـد  یهای همکار  تیمسـئول  و  اسـت

 .است یمجـر و  کنندهمشارکت

  در ییشکوفا  و  ینوآور  صندوق   کارگزار  عنوانبه  بومرنگ  شرکت  با   را  ندیفرا  نیا  خصوص  در  ابهام  ایهرگونه سوال   (8

 (021-66533864 و 021-66539734: تماس)شماره  دیبگذار انیم
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 ی خالصه فناور

توان از آن به خوبی برای تکثیر بسیاری از  ی نوین بیوتکنولوژی کشاورزی است که میهاروش ریزازدیادی از 

  ء نشا  دیتول. استفاده از کشت بافت برای  کردگیاهان استفاده نمود و از این طریق به توسعه کشاورزی کمک  

 ی توجهقابلبطور    دیبریبذرهای ه  واردات  در کاهش  تواندیم  است و  ریپذامکان   نیز  جاتصیفیو    یجاتسبز

ته  یطوالن  یدوره زمان  کی  یو ط  یاصالح  یهابرنامه  قیاز طر  دیبریبذر ه  باشد.  مؤثر شود و یم  هیمدت 

 .ها استمشخصات آن  نیترمهمعملکرد باال از  زیو محصول و ن اهانیگ یکنواختی

ارقام موردنظر  تهیهپس از  خصوص نیدر ا کهاست  فرنگیتهیه پروتکل ریزازدیادی گوجه ،هدف این طرح

زایی، پرآوری نوساقه، استقراردر مراحل  مؤثرو عوامل فیزیکی و شیمیایی  هاروشمجموعه  فرنگی،گوجه

در نهایت از دانش  خواهند شد.بررسی  هااهچهیگسازگار کردن  یی،زاشهیرها، سازی نوساقهطویلنوساقه، 

نشاء درون  000،1و بطور کلی شده استفاده  3وتنینو  2ایساخ، 1سیدافنفنی ایجادشده در سه رقم منتخب 

 ، تحویل خواهد شد.سازگار شدهای شیشه

 
1 Dafnis 
2 Sakhyia  ) produce by RUK ZWAAN (  
3 Newton 
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 ی پژوهش  میدرباره ت          

 ی لی رشته/مقطع تحص همکار/مشاور طرح  ی شغل تیوضع ی نام خانوادگنام و 

 یاهیگ یولوژیبدکتری  مجری ی دانشگاهعلمئتیه احمد معینی

 ی اهیگ یو به نژاد  کیژنت یدکتر کارهم دانشجو  مریم تمدنی 

 

  ی اهیگ  ینژادو به  کیگروه ژنتی  علمئتیهبافت گیاهی و عضو    مدرس و متخصص کشت سلول و  ، دکتر احمد معینی

  ی در کشاورز  ی مهندس  یاز مدرسه عال   تراکدرجه ددارای    شانیهستند. ا  مدرستیدانشگاه ترب  یشاورزک  هدکدانش

اند.  المللی به چاپ رساندهمقاله در مجالت بین  130ش از  یو ب  بودهکشور فرانسه  از  تولوز    کیتکنیپل   ونالیناس  مؤسسه

در    یاهیگ ینژادو به کیگروه ژنتو مسئول مجموعه آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی  مؤسسهمچنین ایشان 

 است. دانشگاه تربیت مدرس

 قابل مشاهده است. اینجا در رزومه آقای دکتر معینی و مقاالت چاپ شده 

  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vm4BPEsAAAAJ
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 ضرورت مسئله

ظرفیت آن در توسعه کشاورزی کشور استفاده   توان ازاست که می   نوآورانهکشت بافت گیاهی، روشی   

هایی مانند بذر، نشاء و نهال اصالح شده  برخوردار تا حد زیادی به نهاده  کشاورزی در مناطق کم.  نمود

، عالوه بر ایجاد شغل در این مناطق،  مراکز تولیدهای کشاورزی در نزدیکی  نیازمند است. تولید نهاده

 شود.تولید و در نتیجه افزایش سود کشاورزان می نهیهزباعث کاهش  

کشاورزان   ی. گاه ردیگیصورت م  یی شهرها و مناطق روستا  هیدر حاش  ،کشور  یکشاورز  داتیاغلب تول

بذرهای اصالح   ء وگران بودن نشا  لیدر مناطق کمتر برخوردار و محروم کشور، به دل  ژهیو، بهکاریفیص

کشت   ا ی   تیفیکیبغیرهیبرید و    ی، از بذرهای بوم ء ونقل نشاحمل  باالی  نهیو هز  اد یمسافت ز  ا یشده  

 . دارد  ییمحصول نها  تیو کم  تیفیک  یرو  یادیز  ریکه تأث  کنندیشاء استفاده مکشت ن  یجابه   میمستق

کمتر برخوردار،   یهاخصوص در استانو به  ییدر مناطق روستا  داری عدم وجود شغل پا  گر،یطرف د  از

شده شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  به  ااست  منجر  لذا  پا  جاد ی؛  ا  دار یشغل  بهبود   ن یدر  به  مناطق 

 . کمک خواهد کرد ییو توسعه مناطق روستا یکشاورز

بهتر  متیقارزان  یهاءنشا  دیتول تجار  نیاز  م   ن یا  ،ا یدن  در  موجود  یارقام  فراهم  را    تا  کند یامکان 

 ن یبه رفع مشکالت تأمضمن اینکه  .  داشته باشند  یشتریکشاورزان مناطق مختلف، عملکرد و سود ب

 . خواهد کردکمک نیز بذر کشور 

  

 قیتحق  یمسئله اصل

 (:ی)عرضه فناور

پروتکل تولید نشاء  تهیه»

گوجه فرنگی از طریق کشت 

 «بافت گیاهی
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 ق ی تحق یمسئله اصل

حجم فرنگی از طریق کشت بافت است. درحال حاضر،  کسب دانش فنی تولید انبوه نشاء گوجه   پژوهش،  نیهدف ا

  ل یس. امروزه، ضرورت دارد که از پتانهستندی  کشور واردات  یمورد استفاده در کشاورز  یهاءنشا و  از بذرها   یادیز

 جاتصیفیو    جاتیسبز  ی هاء نشا  دیاستفاده شود. الزم به ذکر است که تول  اهانیگبعضی    ریتکث  یکشت بافت برا

 .  کند یریجلوگ زین دیبریبذر ه واردات از تواندیم قیطر نیاز ا

توسط   آن، امکان استفاده از  فرنگی گوجه تکثیر    برای  کارآمد پروتکل کشت بافت  ی به  ابیپس از دست  در این طرح، 

پتانس   دکنندگانیاز تول  یاریبس  یی زااشتغال  توسعه کشاورزی و  در  ینقش مهمشود که  کشور فراهم می  لیبا 

   خواهد داشت.

 مراحل انجام پژوهش به شرح زیر است:

 وتنینو   ا یساخ، سیدافن  سه رقماز  هازنمونه یرکشت  •

 ها نوساقه ریتکثو  ییزانوساقه •

 ها نوساقه یسازلیطو  •

 هانوساقهکردن دارشه یر •

 ها اهچهیگ کردن سازگار •

 ی مان زنده یو بررس گلخانهبه  ها اهچهیگ انتقال •
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 ا یمزا

 

در   یکشت بافت و توسعه کشاورزبا استفاده از روش   انیبنمحصوالت دانش دیولت  •

 مناطق کمتر برخوردار 

 ا یارقام موجود در دن نیکشاورزان، از بهتر یبرا متیارزان ق یهاء نشا نیتأم •

 کشور در صنعت بذر  یی خودکفا یمؤثر در راستا ی گام •

 

 کاربرد

 

از طریق  یهاءنشا • بافت می  تولید شده  اصالح شده  کشت  بذرهای  توانند جایگزین 

 وارداتی باشند. 

 

 قی تحق  انتظار  مورد  یهایخروج
 

 

 ایدرون شیشه  فرنگی نشاء گوجه دیتولدانش فنی  •

 ای نشاء درون شیشه 1،000تولید  •

 

 طرح   یاجرا  زمان   و  نهیهز

 
 

 شود.ون تومان برآورد مییلیم 500تا   300طرح در بازه  ینه اجرا یهز •

 .شودماه برآورد می 13تا   11طرح بین  یاجرا زمانمدت •
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 ی فکر  تیمالک  میتسه

  مقالـه  انتشـار  و  بـود  خواهـد  میسـه  قیتحق  یاجرا  از  یناش  یمعنو  تیمالک  در  کنندهمشارکت:  یمعنو  تیمالک ●

  و   هـاکنفرانس  در  مقالـه  ارائه  ،یخارجـ  و   یداخلـ  یهاژورنال  در  کنندهمشارکت  و  یمجر  توسـط  مشـترک

 . بود خواهـد مجـاز  اندرکاراندست همـه  نـام بـه اشـاره و  موافقـت بـا  نارهایسـم

 خواهد  درصد  35  حداکثر  و   10  حداقل  ی متقاضدهنده  شتاب /شرکت  مشارکت  سهم:  یمـاد  منافـع  ـتیمالک ●

 سهم   به  توجه  با   و   بود  خواهد  مشترک  و  نیطرف  توافق  اساس  بر  یفناور  نیا  توسعه  از  یناش  یمال )منافع    بود

 (.است توافق و  مذاکرهقابل تیمالک سهم دهنده، توسعه یرنقدیغ  و  ینقد آورده

 

 ارسال درخواست 

و حداکثـر   ـنی تدو  ،یی و شـکوفا  یدر چارچوب موردنظر صنـدوق نوآور  ـدی مشـارکت صرفاً با  یهادرخواست  ●

ثبت شوند.     ghazal.inif.ir  یبه نشـان  ییو شـکوفا  یدر سـامانه غـزال صنـدوق نوآور  30/08/1401  ـخیتـا تار

  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق  دسـت  بـه  گـرید  ی هاروش  بـه  ـای  رازآن،یغ   یکـه در چارچوبـ  ییهادرخواست 

 . شـد نخواهنـد  یابـیارز نـد یفرا وارد برسـند،
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