دانش فنی ساخت ماشین ریزازدیادی و مینی بیوراکتور تناوبی برای ریزازدیادی گیاهی
تعریف مساله:
ريزازديادي يا توليد انبوه گياهان در شرايط درون شيشهاي در مقايسه با روشهاي سنتی تکثير ،تکنيك گران قيمت و
پرزحمتی است .روشهاي رايج كه براساس فعاليت آزمايشگاههاي تحقيقاتی شکل گرفتهاند شامل تعداد زيادي ظروف كشت،
محيط كشت نيمهجامد و جامد و تکثير دستی بافت گياهی در شرايط استريل میباشد .از طرف ديگر ،نرخ تکثير نيز بخصوص
در گياهان باغی پايين است و موجب كند شدن سرعت تکثير میشود .عالوه بر اين اتاق رشدي با قابليت كنترل دما و نور
جهت نگهداري اين ظروف كشت مورد نياز است و گياهچه هاي توليد شده در اين سيستم ،به طور كلی هتروتروف بوده و
سازگاري آنها با شرايط طبيعی نياز به مراقبت هاي ويژه و هزينهبر دارد .برآيند اين مشکالت ،عامل اصلی مقرون بصرفه
نبودن ريزازديادي براي شركتهاي توليد كننده و از رونق افتادن اين صنعت میشود.

راه حل پیشنهادی:
به منظور تعديل و بر طرف نمودن مشکالت فوقالذكر ،استفاده از ظروف كشت بزرگ و محيط كشت مايع در قالب
بيوراكتورهاي گياهی میتواند به مکانيزه كردن ريز ازديادي و كاهش هزينه توليد كمك كند .ماشين ريزازديادي
( )Micropropagation Machineو مينی بيوراكتور تناوبی ( )Periodical Mini Bioreactorدستگاههايی هستند
كه براي تکثير انبوه انواع مختلف گياهان زراعی و باغی در شرايط درون شيشهاي با استفاده از تکنيك ريزازديادي طراحی
شده و مورد استفاده قرار می گيرند .دستگاه مينی بيوراكتور تناوبی میتواند در انجام آزمايشات علمی بهينه سازي فرموالسيون
مواد غذايی و شرايط تکثير و نيز تکثير انبوه و ريزازديادي تجاري گياهان مختلف زراعی ،باغی ،دارويی ،زينتی و غيره به كار
گرفته شود و بر اين اساس تمامی مراكز تحقيقاتی و دانشگاهی مرتبط و شركت هاي خصوصی كشت بافت گياهی در داخل
و خارج از كشور میتوانند به عنوان بازار هدف مورد توجه قرار گيرند.

کاربردها:
 .1ريزازديادي انواع گياهان علفی ،چوبی ،زينتی ،صنعتی و دارويی.
 .2انجام تحقيقات مرتبط با بهينهسازي شرايط ريزازديادي در بيوراكتورهاي بزرگ -مقياس.
 .3آموزش سيستم بيوراكتور در كشت بافت و ريزازديادي گياهی.
 .4بهبود كيفيت و نيمه اتوتروف كردن گياهچهها در سيستم ريزازديادي.
 .5امکان استفاده از پتانسيل اين سيستم در ساير حوزه ها همچون كشتهاي سوسپانسيون سلولی ،توليد متابوليت
ثانويه و كشت ميکروارگانيسمها.

مزایای فناوری:
توضيحات

مزاياي فناوري
 .1كاهش طول دوره تکثير و افزايش نرخ تکثير

تا حدود  30برابر

 .2افزايش كيفيت گياهچههاي توليد شده

توليد گياهچههاي نيمه اتوتروف و قويتر

 .3افزايش راندمان توليد
 .4استفاده از سيستم نيمه مکانيزه بيوراكتوري در مرحله تکثير كاهش نيروي پرسنلی و هزينه توليد و در نتيجه آن توليد
اقتصادي
 .5حذف آگار با استفاده از محيط مايع
 .6حذف مرحله ريشهزايی در شرايط اين ويترو
 .7امکان انجام آزمايشات تکراردار در مينی بيوراكتور جهت
بهينهسازي فرموالسيون مواد غذايی و شرايط تکثير در
بيوراكتورهاي بزرگ مقياس
 .8طراحی و ساخت براي مصارف آموزشی ،پژوهشی و توليد
تجاري
باقري س ،اميري م ا ،داودي د ،انتصاري م ( )1392بررسی و مقايسه ظروف كشت رايج و بيوراكتور تناوبی جهت تکثير انبوه
پايه ( GF677هيبريد هلو×بادام) .نشريه علوم باغبانی (علوم و صنايع كشاورزي).36-43 :)1( 27 .
انتصاري م ،داودي د ،حق نظري ع ،باقري س ،مجيدي ا ،حبشی ع ا ( )1391اثر بيوراكتور تناوبی بر شاخصهاي ريزازديادي
و ريزغدهزايی سيب زمينی ( .)Solanum tuberosum L.پژوهشنامه اصالح گياهان زراعی.67-54 :)9(4 .
روزبه ف ،داودي د ،مصباح م ( )1384افزايش نرخ تکثير چغندر قند در شرايط اين ويترو با استفاده از بيوراكتور تناوبی .مجله
چغندر قند.113-125 :)2(20.
مجيدي ا و داودي د ( )1383توليد انبوه ريزغده هاي سيب زمينی با استفاده از سيستم بيوراكتور تناوبی .مجله علوم زراعی
ايران .شماره .302-315 :)4(5

