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 تعریف مساله: 

قيمت و  تکنيك گرانهاي سنتی تکثير، اي در مقايسه با روشدرون شيشهدر شرايط ريزازديادي يا توليد انبوه گياهان 

 ،اند شامل تعداد زيادي ظروف كشتتحقيقاتی شکل گرفته هايهاي رايج كه براساس فعاليت آزمايشگاهروش. استپرزحمتی 

از طرف ديگر، نرخ تکثير نيز بخصوص  باشد.جامد و جامد و تکثير دستی بافت گياهی در شرايط استريل میمحيط كشت نيمه

دما و نور  عالوه بر اين اتاق رشدي با قابليت كنترلشود. در گياهان باغی پايين است و موجب كند شدن سرعت تکثير می

به طور كلی هتروتروف بوده و  ،سيستماين گياهچه هاي توليد شده در و  جهت نگهداري اين ظروف كشت مورد نياز است

دارد. برآيند اين مشکالت، عامل اصلی مقرون بصرفه بر و هزينهسازگاري آنها با شرايط طبيعی نياز به مراقبت هاي ويژه 

 شود. وليد كننده و از رونق افتادن اين صنعت میهاي تنبودن ريزازديادي براي شركت

 

 راه حل پیشنهادی:

در قالب استفاده از ظروف كشت بزرگ و محيط كشت مايع ، الذكرفوق طرف نمودن مشکالت به منظور تعديل و بر

ماشين ريزازديادي  .كمك كند توليد هزينهتواند به مکانيزه كردن ريز ازديادي و كاهش میبيوراكتورهاي گياهی 

(Micropropagation Machine و )( مينی بيوراكتور تناوبیPeriodical Mini Bioreactorدستگاه )هستندی يها 

طراحی با استفاده از تکنيك ريزازديادي  ايدرون شيشهكه براي تکثير انبوه انواع مختلف گياهان زراعی و باغی در شرايط 

انجام آزمايشات علمی بهينه سازي فرموالسيون تواند در میدستگاه مينی بيوراكتور تناوبی  د.ناستفاده قرار می گير موردشده و 

تکثير انبوه و ريزازديادي تجاري گياهان مختلف زراعی، باغی، دارويی، زينتی و غيره به كار نيز مواد غذايی و شرايط تکثير و 

مراكز تحقيقاتی و دانشگاهی مرتبط و شركت هاي خصوصی كشت بافت گياهی در داخل بر اين اساس تمامی  گرفته شود و

  .توانند به عنوان بازار هدف مورد توجه قرار گيرندو خارج از كشور می
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( بررسی و مقايسه ظروف كشت رايج و بيوراكتور تناوبی جهت تکثير انبوه 1392، انتصاري م )د باقري س، اميري م ا، داودي

 .36-43(: 1) 27(. كشاورزي صنايع و )علوم باغبانی علوم نشريهبادام(. ×)هيبريد هلو GF677پايه 

 ريزازديادي هايشاخص بر تناوبی بيوراكتور اثر( 1391) ا ع حبشی ، مجيدي ا،س باقري ،ع نظري حق د، داودي م، انتصاري

 .67-54(: 9)4. زراعی گياهان اصالح پژوهشنامه(. .Solanum tuberosum L) زمينی سيب زايیريزغده و

 مجله. تناوبی بيوراكتور از استفاده با ويترو اين شرايط در قند چغندر تکثير نرخ افزايش( 1384) م مصباح د، داودي ف، روزبه

 .125-113(: 2)20.قند چغندر

( توليد انبوه ريزغده هاي سيب زمينی با استفاده از سيستم بيوراكتور تناوبی. مجله علوم زراعی 1383مجيدي ا و داودي د )

 .315-302(: 4)5 شمارهايران. 

 


