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پيش گفتار

ــگاه فعالیت هــاي  ــه ن ــگاه نفتــي ب ــل رویكرد هــاي درآمــدي كشــور هاي تولیدكننــده نفــت از ن تغییــر و تعدی
ــده  ــث ش ــیلي باع ــع فس ــري مناب ــت اتمام پذی ــت. واقعی ــان اس ــاي آن ــن دغدغه ه ــي از مهمتری ــه یك فناوران
فــروش ایــن مــاده از اولویــت اول دارنــدگان آن منابــع خــارج شــود. حتــي دیدگاه هــاي جــذب ســرمایه گذاران 
و گردشــگران نیــز جــاي خــود را بــه دیدگاه هــاي دانایــي محــور و جــذب منابــع انســاني و فنــاوري، داده انــد. 
ــوده و تولیــد  ــر در شــرایط فعلــي ب ــي از راهبــرد مذكــور یــك ضــرورت اجتناب ناپذی ــد رویگردان ــدون تردی ب
ــوب  ــي محس ــات ثروت افزای ــن اقدام ــات از پربازده تری ــازي تحقیق ــد تجاري س ــردن فرآین ــال ك ــاوري و فع فن
ــان و  ــز در راســتاي تحقــق اقتصــاد دانش بنی ــج كشــاورزی نی ــوزش و تروی ــات، آم مي شــود. ســازمان تحقیق
تولیــد ثــروت در جامعــه از محــل دارائي هــاي فكــري و افزایــش ســهم درآمــد ناشــی از دارائی هــای فكــری 
یــا نامشــهود، از كل درآمــد اختصاصــی، بــا تدویــن، تصویــب و ابــالغ ضوابــط الزم، شــرایط انتقــال فناوري هــا، 
ــم و  ــازمان را فراه ــته س ــه و وابس ــاي تابع ــود در واحده ــه موج ــاي فناوران ــي و توانمندي ه ــاي فن دانش ه
مراتــب را بــا اســتفاده از روش هــای علمــی بازاریابــی فنــاوری )از جملــه برگــزاری یــا حضــور در فن بازارهــای 
ــه اطــالع صاحبــان صنایــع و ســرمایه و شــركت های دانش بنیــان رســانده و در قالــب  فیزیكــی و مجــازی( ب
ــه بخــش خصوصــي  ــه ب ــا توانمندي هــاي فناوران ــا قراردادهــاي انتقــال فنــاوري، دانش فنــي ی تفاهم نامه هــا ی

منتقــل نمــوده اســت. 
انعقــاد 240 تفاهم نامــه  و قــرارداد  واگــذاري فنــاوري، دانش فنــي، توانمنــدي فناورانــه، تولیــد محصــوالت 
ــخ انتشــار  ــا تاری ــی ت ــه بخــش غیردولت ــد( ســازمان ب ــام )برن ــان و اعطــاي مجــوز اســتفاده از نمان دانش بنی
ایــن مجموعــه،  از جملــه اقدامــات انجــام شــده مي باشــد، كــه در ایــن نوشــتار بــه اطالعــات 180 عنــوان از 
قرارداد هــاي واگــذاري فنــاوري، دانش فنــي و توانمنــدي فناورانــه اشــاره شــده اســت. 23 عنــوان از قراردادهــای 
ــا عالمــت ســتاره مشــخص شــده اند، بــه دالیلــی  واگــذاري فنــاوري، دانش فنــي و توانمنــدي فناورانــه كــه ب
چــون مشــكالت مالــی طــرف قــرارداد، ركــود نســبی فضــای كســب و كار، تغییــر قیمــت نهاده هــا و مشــكالت 

موجــود در دریافــت مجوزهــای الزم از ســوی دســتگاه های مرتبــط و ... هنــوز اجرایــی نشــده اند. 
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با تشکر از همکاراني كه ما را دراين مستند ياري نموده اند: 
)به ترتیب حروف الفباي مراكز/ موسسات كشاورزي(
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موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر- هرمز اسدي
موسسه تحقيقات برنج كشور- ليال خزائي
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و حسين عيسايي 
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1- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه پایه هاي مالینگ – مرتون سیب از طریق كشت بافت )106 و 111(

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي  كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت زیست فناوري گیاهي
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری

شماره قرارداد: 3296/251
تاريخ قرارداد: 1387/06/03 

مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
پایه هــاي كوتــاه كننــده مالینــگ - مرتــون ســیب، كوتاه ســازي ارتفــاع درخــت و ایجــاد باغــات یكنواخــت از 
طریــق كشــت بافــت و بویــژه ریزازدیــادي كــه در پژوهشــكده بیوتكنولــوژي كشــاورزي ایــران روش آن بهینــه 

و در ســال 1386 ثبــت گردیــده اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــه  ــد ب ــون )MM111 و MM106( مي توان ــگ- مرت ــد مالین ــده مانن ــه كوتاه كنن ــیب هاي پای ــتفاده از س اس

دالیــل ذیــل باعــث كاهــش هزینــه تولیــد محصــول گــردد: 
امكان كشت نهال هاي سیب با تراكم بیشتر در واحد سطح و افزایش محصول

اجراي آسان تر و مكانیزه عملیات هرس و برداشت میوه
سازگاري در اكثر مناطق كشور و با اكثر سیب هاي پیوندك مورد استفاده در داخل كشور

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقال دانش فنی به 3 شركت دانش بنیان خصوصی در كشور

ــروس و  ــاري و وی ــاری از بیم ــات ع ــاد باغ ــركت ها و ایج ــط ش ــال توس ــال در س ــه نه ــزار اصل ــد800 ه تولی
كاهــش مصــرف ســم

ایجاد اشتغال برای حدود 30 نفر به شكل مستقیم و غیرمستقیم
افزایــش میــزان تولیــد بــدون افزایــش ســطح زیركشــت )میانگیــن عملكــرد بــا اســتفاده از پایه هــای بــذری 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

ــن  ــون ای ــگ - مرت ــده مالین ــاه كنن ــای كوت ــتفاده از پایه ه ــا اس ــا ب ــد ام ــار می باش ــن در هكت ــدود 16 ت ح
ــار می رســد(. ــن در هكت ــه حــدود 32 ت ــزان ب می

ــم كشــت در  ــور تراك ــده مذك ــاه كنن ــای كوت ــتفاده از پایه ه ــا اس ــرژي و آب )ب ــان مصــرف ان ــش راندم افزای
ــه جــای تولیــد بافت هــای رویشــی صــرف تولیــد میــوه می گــردد از  ــر شــده و انــرژی گیــاه ب باغــات دو براب

ــرژی نصــف می شــود(. ــزان مصــرف ان ــن رو می ای
افزایــش تراكــم كشــت در باغــات ســیب )فاصلــه كشــت نهال هــای بــذری بصــورت 6- 5 متــر بیــن ردیف هــا 
ــه  ــون فاصل ــاه كننــده مالینــگ- مرت ــا در صــورت اســتفاده از پایه هــای كوت ــوده ام و نیــز داخــل ردیف هــا ب
كشــت بــه 5-4 متــر در هــر ردیــف و 5-3 متــر داخــل ردیف هــا كاهــش یافتــه و تراكــم كشــت بــه حداقــل 

800- 600 درخــت در هــر هكتــار می رســد(.
ــت  ــرس و برداش ــام ه ــهولت در انج ــب س ــر موج ــن ام ــه ای ــي )ك ــر ژنتیك ــت از نظ ــات یكنواخ ــاد باغ ایج

مي شــود(. مكانیكــي 
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2-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
احداث كلكسیون گونه هاي علفي سازگار با شرایط آب و هوایي منطقه

جهت استفاده در پوشش فضای سبز )شامل بادام وحشی، زالزالك و گل محمدی(
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي  كشاورزي

شركت طرف قرارداد: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری تبریز
قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت

شماره قرارداد: 286/251/2
تاريخ قرارداد: 1392/08/01

مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
كلكســیون برخــي از گراس هــاي دائمــي در پژوهشــكدة بیوتكنولــوژي كشــاورزی شــمالغرب و غــرب كشــور ایجــاد و 
مطالعــات مقدماتــي در طــي پنــج ســال بــر روي عملكــرد علوفــه آنهــا انجــام شــده و ژنوتیپ هــاي برتــر شناســایي 
 elongatum  ،A.cristatum  ،A.deserterum گونه هــاي  شــامل  جمعیت هــا  ایــن  شــده اند.  انتخــاب  و 
 Festuca  ،F. rubra  ،F. arundinacea  ،Dactylis glomerata  ،Bromus inermis  ،Agropyron
ــك  ــه ،در ی ــر گون ــر از ه ــاي برت ــرح  ژنوتیپ ه ــن ط ــب ای ــند. در قال Puccinellia distans ،ovina  مي باش
خزانــه پلي كــراس كشــت شــده و بــذر ســنتتیك تولیــد مي گــردد. بــذور حاصــل، در مناطــق مختلــف مــورد نظــر 

ــي مي شــود.  ــه معرف ــراي منطق ــه مناســب ب ــرد علوف ــا عملك ــام ب ــت ارق ــردد و در نهای ــي مي گ ارزیاب
مزاياي استفاده از فناوري: 

حفاظت و بهره گیري از ژرم پالسم بومي و جلوگیري از نابودي ذخایر ژنتیكي 
شناسایي گراس هاي چند ساله بومي كشور سازگار با شرایط محیطي منطقه 

معرفي ارقام سنتتیك علوفه اي از گراس هاي چند ساله
 استفاده از بذور تولید شده براي احیاء مراتع و احداث چراگاه هاي مصنوعي و تولید علوفه

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید بذر از ژرم پالسم بومي كشور 

احیاء پوشش گیاهي مراتع، كاهش فرسایش و كنترل سیالب ها
بهبود تولید علوفه در مراتع و توسعه دامپروري

تامین بذر مناسب براي احداث چراگاه هاي مصنوعي و كاهش فشار بر روي پوشش گیاهي مرتعي
معرفي گراس هاي زینتي كم توقع براي استفاده در فضاي سبز و صرفه جویي در مصرف آب

ایجاد اشتغال براي فارغ التحصیالن بخش كشاورزي
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

3-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
فناوري ساخت میني بیوراكتور گیاهي و ماشین ریزازدیادی

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي  كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت آزمایش ابزار مبتكران كرج

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 2928/251 
تاريخ قرارداد: 1392/06/26

مدت قرارداد5 : سال

معرفي فناوري: 
ظروفــي كــه بــراي كشــت ســلول، بافــت یــا انــدام گیاهــي در محیــط غذایــي مایــع و در یــك مقیــاس بــزرگ 
ــا دو  ــد بیوراكتــور نامیــده مي شــوند. بیوراكتورهــاي گیاهــي معمــوالً از یــك ی مــورد اســتفاده قــرار مي گیرن
ظــرف همــراه بــا مجموعــه اي از متعلقــات جانبــي تشــكیل مي شــوند. طراحــي و ســاخت ماشــین ریزازدیــادي 
ــه  ــروي انســاني را ب ــه نی ــاز ب ــزرگ، نی ــع و ظــروف كشــت ب ــط كشــت مای ــاي محی ضمــن اســتفاده از مزای
حداقــل رســانده و مي توانــد بــدون نیــاز بــه اتــاق رشــد بــراي تكثیــر صنعتــي گیاهــان مختلــف مــورد اســتفاده 
ــر ایــن، آلودگــي یكــي از مشــكالت عمــده بیوراكتورهــاي گیاهــي محســوب مي شــود  ــرار گیــرد. عــالوه ب ق
و یكــي از عوامــل اصلــي ایجــاد آلودگــي، اتصاالتــي اســت كــه مجموعــه بیوراكتــور بــا محیــط غیــر اســتریل 
ــوع  ــوده و در ن ــه شــده كــه برخــالف نمونه هــاي قبلــي تــك ظــرف ب پیرامــون خــود دارد. طــرح جدیــد ارائ
خــود بي نظیــر مي باشــد، ضمــن بــه حداقــل رســاندن ایــن اتصــاالت و بدنبــال آن آلودگــي، مزایــاي دیگــري 
نیــز مثــل ســادگي، راحتــي اتــوكالو نمــودن، حمــل و نقــل و كاهــش قیمــت تولیــد را داراســت. همچنیــن 
ــي را  ــاي گیاه ــي، نمونه ه ــه غذای ــق برنام ــار طب ــن ب ــبانه روز چندی ــك در ش ــورت اتوماتی ــتم بص ــن سیس ای

ــد. ــه مي نمای تغذی

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروي  ــه نی ــاز ب ــال آن كاهــش نی ــر و بدنب ــه تكثی ــوري در مرحل ــزه بیوراكت اســتفاده از سیســتم نیمــه مكانی

ــادی ــی و ریزازدی ــت بافت ــای كش ــد نهال ه ــه تولی ــش هزین ــنلي و كاه پرس
حذف آگار به واسطه استفاده از محیط مایع 
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ــت  ــط كش ــر محی ــر لیت ــت ه ــش قیم ــگاهي و كاه ــاكارز آزمایش ــاي س ــي بج ــكر معمول ــي ش  جایگزین
تا حدود 70 %

ــرو، عــدم  ــه ریشــه زایي در شــرایط این ویت ــر، حــذف مرحل ــرخ تكثی ــش ن ــر و افزای كاهــش طــول دوره تكثی
ــه اتــاق رشــد ــه واكشــت هاي مكــرر و عــدم نیــاز ب نیــاز ب

تولید گیاهچه هاي با كیفیت باال، توسعه تكثیر انبوه و ریزازدیادي تجاري گیاهان
بهبود هوادهي و اكسیژن رساني به گیاهچه ها ازطریق حركت دائم محیط كشت

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقال دانش فنی به یك شركت خصوصی در كشور 

كاهش هزینه  تولید نهال های حاصل از كشت بافت و ریزازدیادی
رونق بخشی به صنعت ریزازدیادی
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

4-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل ریزازدیادی گیاه دارویی سنبل الطیب

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: خانم دكتر آزاده صدر ارحامی

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: /110491/251

تاريخ قرارداد: 1392/04/08
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
ــد ســاله  ــه ای اســتوار و چن ــام علمــی Valeriana officinalis گیاهــی اســت كــه، بوت ــا ن ســنبل الطیب ب
ــا  ــن 50 ت ــاع بی ــا ارتف ــه ای ب ــاه و بوت ــه ای كوت ــد. دارای ریش ــیا می روی ــی از آس ــا و بخش های دارد و در اروپ
ــت و از  ــی اس ــران دارای ارزش داروی ــنتی ای ــب س ــاه در ط ــن گی ــه های ای ــد. ریش ــانتی متر می باش 150 س
ــذا اســتفاده  ــده غ ــان افســردگی و هضــم كنن ــوان آرام بخــش اعصــاب، خــواب آور، ضــد تشــنج، درم آن بعن

می شــود.

مزاياي استفاده از فناوري: 
بــا توجــه بــه اینكــه  تكثیــر ســنبل الطیب بدلیــل  قــوه نامیــه پاییــن بــذر براحتــی امــكان پذیــر نیســت لــذا 
در یــك طــرح خــاص انجــام گرفتــه در مدیریــت بیوتكنولــوژی منطقــه مركــزی پروتــكل تكثیــر ایــن گیــاه 
بدســت آمــد و گیاهچه هــای تولیــد شــده مقاوم ســازی گردیدنــد. ایــن پروتــكل امــكان تكثیــر ســریع گیــاه 

را فراهــم مــی آورد.

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید تعداد زیادي از گیاهان در دوره كوتاه زماني

قابلیت تولید در تمام مناطق جغرافیایي و تمام فصول
تولید گیاهان عاري از بیماري

تولید گیاهان یكنواخت از نظر ژنتیكي
صادرات محصول و ارزآوری
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5-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید میني تیوبر عاري از ویروس با استفاده از فناوري كشت بافت

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت رویان طلوع

قالب حقوقی قرارداد: به دستور معاونت باغبانی وقت بدون قرارداد و به شكل رایگان در اختیار قرار گرفت.
شماره قرارداد: واگذاري غیررسمي

تاريخ قرارداد: ---
مدت قرارداد: 4 سال

معرفي فناوري: 
ــد  ــه تولی ــوان ب ــوب، مي ت ــت مطل ــي باكیفی ــیب زمین ــذري س ــده ب ــن غ ــد تامی ــیوه هاي جدی ــه ش از جمل
میني تیوبــر بــا اســتفاده ازشــیوه كشــت بافــت اشــاره كــرد. ســالیانه بیــش از 4/5  میلیــون تــن ســیب زمیني 
از حــدود 170  هــزار هكتــار ســطح زیركشــت ســیب زمینــي در كشــور برداشــت مي شــود. متاســفانه عواملــي 
ــد.  ــش مي دهن ــول را كاه ــرد محص ــي 35% عملك ــدود 30  ال ــذر ح ــن ب ــت پایی ــا و كیفی ــر بیماري ه نظی
بهتریــن روش بــراي كاهــش خســارت، تولیــد بــذر ســالم و عــاري از بیمــاري ازطریــق فنــاوري كشــت بافــت 
ــور وارد  ــه كش ــارج ب ــذر كالس SE و E از خ ــن ب ــدود 1200  ت ــاالنه ح ــته س ــال هاي گذش ــد. در س مي باش
مي شــد كــه از یــك ســو باعــث خــروج مقــدار زیــادي ارز از كشــور مي گردیــد و از ســوي دیگــر، همــراه بــا 
ــرادو، پوســیدگي  ــات و بیماري هــا از قبیــل بیــد ســیب زمیني، سوســك كل ــواع آف ــذري، ان واردات طبقــات ب
قهــوه اي، بیماري هــاي ویروســي، بیماري هــاي قارچــي و غیــره نیــز وارد كشــور مي شــدند. در حــال حاضــر 
ــه 15  ــر را ب ــر انبــوه ســیب زمیني و تولیــد میني تیوب ــوژي كشــاورزي دانــش فنــي تكثی پژوهشــگاه بیوتكنول
ــه  ــه گلخان ــا را ب ــه آنه ــر گیاهچ ــس از تكثی ــركت ها پ ــن ش ــت. ای ــرده اس ــل ك ــان منتق ــركت دانش بنی ش

ــد.  ــده مي نماین ــد ریزغ ــوده و تولی ــل نم منتق
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

مزاياي استفاده از فناوري: 
عدم ورود آفات و بیماري هاي قرنطینه اي 

عدم وابستگي به كشورهاي خارجي 
جلوگیري ازكاهش كیفیت بذرها طي فرایند واردات و نقل و انتقال

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقال دانش فني به 15 شركت كشت بافتي خصوصي در كشور و نظارت بر تولید آنها

 تولید ساالنه 12 میلیون عدد میني تیوبر توسط شركت هاي مذكور
جلوگیري از خروج ارز از كشور معادل 3/3 میلیون دالر در سال

ایجاد اشتغال براي حدود 150 نفر به شكل مستقیم و غیر مستقیم 
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6-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه پایه هاي مالینگ – مرتون سیب ازطریق كشت بافت )106 و 111(

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت كشت بافت پیشتاز

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 2436/251 

تاريخ قرارداد: 1387/04/23 
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــوده و  ــرل نم ــت را كنت ــي درخ ــاي هوای ــد اندام  ه ــیب، رش ــون س ــگ - مرت ــده مالین ــاه كنن ــاي كوت پایه ه
بخــش اعظــم تركیبــات و انــرژي گیــاه را صــرف تولیــد میــوه مي نماینــد. در نتیجــه انتخــاب پایــه و شــرایط 
ــده  ــاه كنن ــرژي كارگــر مي شــود. پایه هــاي كوت ــه و ان ــي در هزین محیطــي مناســب رشــد، باعــث صرفه جوی
ــاد  ــت و ایج ــاع درخ ــازي ارتف ــراي كوتاه س ــه ب ــتند ك ــي هس ــه پایه های ــیب از جمل ــون س ــگ - مرت مالین
ــه  ــده و ب ــه ش ــي تهی ــورهاي خارج ــاً از كش ــا عموم ــن پایه ه ــوند. ای ــه مي ش ــكار گرفت ــت ب ــات یكنواخ باغ
ــه زدن  ــیاري و قلم ــا ش ــه اي ی ــدن كپ ــق خوابانی ــتان ها ازطری ــور در نهالس ــل كش ــنتي در داخ ــاي س روش ه
ــي  ــاي باكتریای ــه بیماري ه ــا ب ــن پایه ه ــي، ای ــتفاده طوالن ــت و اس ــل قدم ــفانه بدلی ــوند. متاس ــر مي ش تكثی
ــه باغــداران مي شــود و كشــت  ــوده و موجبــات آلودگــي باغــات و ضایعــات اجتماعــي و اقتصــادي ب ــوده ب آل
ــر ســریع غیرجنســي در شــرایط درون شیشــه اي جهــت  ــراي تكثی ــن روش اســتفاده شــده ب ــت مهم تری باف
تولیــد گیاهــان عــاري از بیمــاري مي باشــد كــه ازنظــر زمــان و فضــاي مــورد نیــاز برتــري اقتصــادي دارد و 
انتقــال بي خطــر و قرنطینــه ژرم پالســم را در داخــل كشــور و بیــن كشــورهاي دیگــر تســهیل مي نمایــد. در 
ایــن راســتا ایــن پژوهشــگاه اقــدام بــه تولیــد دانــش فنــي تكثیــر بــه روش كشــت بافــت بــراي تولیــد انبــوه 
ــزه و  ــاي مكانی ــت احــداث باغ ه ــون 111و106 درجه ــگ - مرت ــده ســیب مالین ــاي رویشــي كوتاه كنن پایه ه

ــا تولیــد اقتصــادي نمــود كــه ایــن اختــراع در ســال 1386 ثبــت گردیــد. پرمحصــول ب

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــث  ــر باع ــل زی ــد بدالی ــون )MM111 و MM106( مي توان ــگ- مرت ــه مالین ــیب هاي پای ــتفاده از س اس

ــردد:  ــد محصــول گ ــه تولی ــش هزین كاه
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

ــات  ــزه عملی ــان تر و مكانی ــراي آس ــم بیشــتر در واحــد ســطح، اج ــا تراك ــاي ســیب ب ــكان كشــت نهال ه ام
هــرس و برداشــت میــوه، افزایــش محصــول، ســازگاري در اكثــر مناطــق كشــور، ســازگاري بــا اكثــر ســیب هاي 

پیونــدك مــورد اســتفاده در داخــل كشــور

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقــال دانــش فنــی بــه 3 شــركت دانــش بنیــان خصوصــی در كشــور، تولیــد 800 هــزار اصلــه نهــال ســیب 
درســال توســط شــركت های مذكــور و ایجــاد اشــتغال بــرای حــدود 30 نفــر بــه شــكل مســتقیم و غیرمســتقیم
افزایــش میــزان تولیــد در واحــد ســطح از 16 تــن تولیــد توســط پایــه بــذري بــه 32 تــن در هكتــار توســط 

ــون  ــاه كننــده مالینــگ - مرت پایه هــای كوت
ــم كشــت در  ــور تراك ــده مذك ــاه كنن ــای كوت ــتفاده از پایه ه ــا اس ــرژي و آب )ب ــان مصــرف ان ــش راندم افزای
ــردد از  ــوه می گ ــد می ــرف تولی ــی ص ــای رویش ــد بافت ه ــای تولی ــاه بج ــرژی گی ــده و ان ــر ش ــات دو براب باغ

ــود( ــف می ش ــرژی نص ــرف ان ــزان مص ــن رو می ای
افزایــش تراكــم كشــت در باغــات ســیب )فاصلــه كشــت نهال  هــای بــذری بصــورت 6- 5 متــر بیــن ردیف هــا 
ــورت  ــا درص ــد ام ــار می باش ــر هكت ــت در ه ــم 400-280 درخ ــزان تراك ــوده و می ــا ب ــل ردیف ه ــز داخ و نی
اســتفاده از پایه هــای كوتاه كننــده مالینــگ- مرتــون فاصلــه كشــت بــه 5-4 متــر در هــر ردیــف و 5-3 متــر 

ــه حداقــل 800- 600 درخــت در هــر هكتــار می رســد( داخــل ردیف هــا كاهــش یافتــه و تراكــم كشــت ب
ایجاد باغات عاری از بیماري و ویروس و درنتیجه كاهش مصرف سم

ایجاد باغات یكنواخت ازنظر ژنتیكي )كه این امر موجب سهولت در انجام هرس و برداشت مكانیكي مي شود(
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7-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه پایه هاي مالینگ – مرتون سیب ازطریق كشت بافت )106و 111(

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت رویان پژوهش آذربایجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1471/251

تاريخ قرارداد: 1388/03/03 
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــوده و بخــش  ــرل نم ــي درخــت را كنت ــاي هوای ــون ســیب، رشــد اندام  ه ــگ - مرت ــده مالین ــاه كنن ــاي كوت پایه ه
ــرایط محیطــي  ــه و ش ــاب پای ــه انتخ ــد. درنتیج ــوه مي نماین ــد می ــاه را صــرف تولی ــرژي گی ــات و ان ــم تركیب اعظ
مناســب رشــد، باعــث صرفه جویــي در هزینــه و انــرژي كارگــر مي شــود. پایه هــاي كوتــاه كننــده مالینــگ - مرتــون 
ســیب ازجملــه پایه هایــي هســتند كــه بــراي كوتاه ســازي ارتفــاع درخــت و ایجــاد باغــات یكنواخــت بــكار گرفتــه 
ــه روش هــاي ســنتي در داخــل كشــور در  ــه شــده و ب ــاً از كشــورهاي خارجــي تهی ــا عموم ــن پایه ه مي شــوند. ای
ــت و  ــل قدم ــر مي شــوند. متاســفانه بدلی ــا شــیاري و قلمــه زدن تكثی ــه اي ی ــدن كپ ــق خوابانی نهالســتان ها از طری
ــات  ــات و ضایع ــات آلودگــي باغ ــوده و موجب ــوده ب ــي آل ــه بیماري هــاي باكتریای ــا ب ــن پایه ه ــي، ای اســتفاده طوالن
اجتماعــي و اقتصــادي بــه باغــداران مي شــود و كشــت بافــت مهم تریــن روش اســتفاده شــده بــراي تكثیــر ســریع 
غیرجنســي در شــرایط درون شیشــه اي جهــت تولیــد گیاهــان عــاري از بیمــاري مي باشــد كــه ازنظــر زمــان و فضــاي 
مــورد نیــاز برتــري اقتصــادي دارد و انتقــال بي خطــر و قرنطینــه ژرم پالســم را در داخــل كشــور و بیــن كشــورهاي 
دیگــر تســهیل مي نمایــد. در ایــن راســتا ایــن پژوهشــكده اقــدام بــه تولیــد دانــش فنــي تكثیــر بــه روش كشــت 
بافــت بــراي تولیــد انبــوه پایه هــاي رویشــي كوتــاه كننــده ســیب مالینــگ- مرتــون 111و 106 در جهــت احــداث 

باغ هــاي مكانیــزه و پرمحصــول بــا تولیــد اقتصــادي نمــود كــه ایــن اختــراع در ســال 1386 ثبــت گردیــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــث  ــر باع ــل زی ــد بدالی ــون )MM111 و MM106( مي توان ــگ- مرت ــه مالین ــیب هاي پای ــتفاده از س اس

ــردد:  ــد محصــول گ ــه تولی ــش هزین كاه
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

ــات  ــزه عملی ــان تر و مكانی ــراي آس ــم بیشــتر در واحــد ســطح، اج ــا تراك ــاي ســیب ب ــكان كشــت نهال ه ام
هــرس و برداشــت میــوه، افزایــش محصــول، ســازگاري در اكثــر مناطــق كشــور، ســازگاري بــا اكثــر ســیب هاي 

پیونــدك مــورد اســتفاده در داخــل كشــور

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقــال دانــش فنــی بــه 3 شــركت دانــش بنیــان خصوصــی در كشــور، تولیــد 800 هــزار اصلــه نهــال ســیب 
درســال توســط شــركت های مذكــور و ایجــاد اشــتغال بــرای حــدود 30 نفــر بــه شــكل مســتقیم و غیرمســتقیم
افزایــش میــزان تولیــد در واحــد ســطح از 16 تــن تولیــد توســط پایــه بــذري بــه 32 تــن در هكتــار توســط 

ــون  ــده مالینــگ - مرت ــاه كنن پایه هــای كوت
ــم كشــت در  ــور تراك ــده مذك ــاه كنن ــای كوت ــتفاده از پایه ه ــا اس ــرژي و آب )ب ــان مصــرف ان ــش راندم افزای
ــردد از  ــوه می گ ــد می ــرف تولی ــی ص ــای رویش ــد بافت ه ــای تولی ــاه بج ــرژی گی ــده و ان ــر ش ــات دو براب باغ

ــود(. ــف می ش ــرژی نص ــرف ان ــزان مص ــن رو می ای
افزایــش تراكــم كشــت در باغــات ســیب )فاصلــه كشــت نهال هــای بــذری بصــورت 6-5 متــر بیــن ردیف هــا 
ــا در صــورت  ــار می باشــد ام ــر هكت ــم 400-280 درخــت در ه ــزان تراك ــوده و می ــا ب ــز داخــل ردیف ه و نی
اســتفاده از پایه هــای كوتــاه كننــده مالینــگ- مرتــون فاصلــه كشــت بــه 5-4 متــر در هــر ردیــف و 5-3 متــر 

داخــل ردیف هــا كاهــش یافتــه و تراكــم كشــت بــه حداقــل 800-600 درخــت در هــر هكتــار می رســد(.
ایجاد باغات عاری از بیماري و ویروس و درنتیجه كاهش مصرف سم

ایجاد باغات یكنواخت ازنظر ژنتیكي )كه این امر موجب سهولت در انجام هرس و برداشت مكانیكي مي شود(.



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي22

*8-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه پایه های مالینگ - مرتون سیب )106 و 111(

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: موسسه آموزشی فناوران كشاورزی صدرا

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 829/251 

تاريخ قرارداد: 1388/02/05
مدت قرارداد: 20 سال

معرفي فناوري: 
ــوده و  ــرل نم ــت را كنت ــي درخ ــاي هوای ــد اندام  ه ــیب، رش ــون س ــگ - مرت ــده مالین ــاه كنن ــاي كوت پایه ه
بخــش اعظــم تركیبــات و انــرژي گیــاه را صــرف تولیــد میــوه مي نماینــد. در نتیجــه انتخــاب پایــه و شــرایط 
ــده  ــاه كنن ــرژي كارگــر مي شــود. پایه هــاي كوت ــه و ان ــي در هزین محیطــي مناســب رشــد، باعــث صرفه جوی
ــاد  ــت و ایج ــاع درخ ــازي ارتف ــراي كوتاه س ــه ب ــتند ك ــي هس ــه پایه های ــیب از جمل ــون س ــگ - مرت مالین
ــه  ــده و ب ــه ش ــي تهی ــورهاي خارج ــاً از كش ــا عموم ــن پایه ه ــوند. ای ــه مي ش ــكار گرفت ــت ب ــات یكنواخ باغ
ــه زدن  ــا شــیاري و قلم ــه اي ی ــدن كپ ــق خوابانی ــاي ســنتي در داخــل كشــور در نهالســتان ها از طری روش ه
ــي  ــاي باكتریای ــه بیماري ه ــا ب ــن پایه ه ــي، ای ــتفاده طوالن ــت و اس ــل قدم ــفانه بدلی ــوند. متأس ــر مي ش تكثی
ــداران مي شــودو كشــت  ــه باغ ــات اجتماعــي و اقتصــادي ب ــات و ضایع ــات آلودگــي باغ ــوده و موجب ــوده ب آل
ــر ســریع غیرجنســي در شــرایط درون شیشــه اي جهــت  ــراي تكثی ــن روش اســتفاده شــده ب ــت مهم تری باف
تولیــد گیاهــان عــاري از بیمــاري مي باشــد كــه از نظــر زمــان و فضــاي مــورد نیــاز برتــري اقتصــادي دارد و 
انتقــال بي خطــر و قرنطینــه ژرم پالســم را در داخــل كشــور و بیــن كشــورهاي دیگــر تســهیل مي نمایــد. در 
ایــن راســتا ایــن پژوهشــكده اقــدام بــه تولیــد دانــش فنــي تكثیــر بــه روش كشــت بافــت بــراي تولیــد انبــوه 
پایه هــاي رویشــي كوتــاه كننــده ســیب مالینــگ - مرتــون 111 و 106 در جهــت احــداث باغ هــاي مكانیــزه 

و پرمحصــول بــا تولیــد اقتصــادي نمــود كــه ایــن اختــراع در ســال 1386 ثبــت گردیــد
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــث  ــر باع ــل زی ــه دالی ــد ب ــون )MM111 و MM106( مي توان ــگ - مرت ــه مالین اســتفاده از ســیب هاي پای

كاهــش هزینــه تولیــد محصــول گــردد: 
ــات  ــزه عملی ــان تر و مكانی ــراي آس ــم بیشــتر در واحــد ســطح، اج ــا تراك ــاي ســیب ب ــكان كشــت نهال ه ام
هــرس و برداشــت میــوه، افزایــش محصــول، ســازگاري در اكثــر مناطــق كشــور، ســازگاري بــا اكثــر ســیب هاي 

پیونــدك مــورد اســتفاده در داخــل كشــور

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقــال دانــش فنــی بــه 3 شــركت دانــش بنیــان خصوصــی در كشــور، تولیــد 800 هــزار اصلــه نهــال ســیب 
درســال توســط شــركت های مذكــور و ایجــاد اشــتغال بــرای حــدود 30 نفــر بــه شــكل مســتقیم و غیرمســتقیم
افزایــش میــزان تولیــد در واحــد ســطح از 16 تــن تولیــد توســط پایــه بــذري بــه 32 تــن در هكتــار توســط 

ــون  ــاه كننــده مالینــگ - مرت پایه هــای كوت
ــم كشــت در  ــور تراك ــده مذك ــاه كنن ــای كوت ــتفاده از پایه ه ــا اس ــرژي و آب )ب ــان مصــرف ان ــش راندم افزای
ــه جــای تولیــد بافت هــای رویشــی صــرف تولیــد میــوه می گــردد از  ــر شــده و انــرژی گیــاه ب باغــات دو براب

ــرژی نصــف می شــود(. ــزان مصــرف ان ــن رو می ای
ــن  ــر بی ــورت 6- 5 مت ــه ص ــذری ب ــای ب ــت نهال ه ــه كش ــیب )فاصل ــات س ــت در باغ ــم كش ــش تراك افزای
ــا در  ــار می باشــد ام ــوده و میــزان تراكــم 400-280 درخــت در هــر هكت ردیف هــا و نیــز داخــل ردیف هــا ب
ــه 5-4 متــر در هــر ردیــف  ــه كشــت ب ــون فاصل ــاه كننــده مالینــگ- مرت صــورت اســتفاده از پایه هــای كوت
ــه حداقــل 800-600 درخــت در هــر هكتــار  و 5-3 متــر داخــل ردیف هــا كاهــش یافتــه و تراكــم كشــت ب

می رســد(.
ایجاد باغات عاری از بیماري و ویروس و در نتیجه كاهش مصرف سم

ــت  ــرس و برداش ــام ه ــهولت در انج ــب س ــر موج ــن ام ــه ای ــي )ك ــر ژنتیك ــت از نظ ــات یكنواخ ــاد باغ ایج
مي شــود(. مكانیكــي 
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9-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید بذر هیبرید كلزا با استفاده از روش هاي نوین بیوتكنولوژي

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت بذر و نهال سینا )بنیاد(

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 840/251

تاريخ قرارداد: 1391/02/27
مدت قرارداد: 15 سال

معرفي فناوري: 
ــاي  ــال تنش ه ــن و اعم ــاي جنی ــط الق ــزا در محی ــده كل ــه ش ــپورهاي ایزول ــت میكروس ــا كش ــاوري ب ــن فن در ای
ــي،  ــس از باززای ــد و پ ــد تولی ــل هاپلوئی ــد/ داب ــاي هاپلوئی ــدا جنین ه ــه میكروســپورها، ابت ــي و شــیمیایي ب حرارت
ــار  ــین تیم ــا كلشی س ــد ب ــاي هاپلوئی ــس از آن گیاهچه ه ــد. پ ــال می یابن ــاك انتق ــه خ ــور ب ــای مذك گیاهچه ه
ــاً الین هــاي دابل هاپلوئیــد كــه الین هــاي كامــاًل خالــص ازنظــر ژنتیكــي هســتند، تولیــد مي شــوند.  شــده و نهایت

مزاياي استفاده از فناوري: 
ایجاد كلكسیوني از الین هاي این برد كلزا براي استفاده در برنامه هاي تولید بذور هیبرید و سنتتیك 

كاهــش زمــان مــورد نیــاز بــراي آزادســازي ارقــام جدیــد كلــزا )حداقــل 4-3 ســال( و تســریع در برنامه هــاي 
حي صال ا

افزایش كارایي انتخاب در برنامه هاي اصالحي
توسعه یافته ترین و مدون ترین راهكار براي تولید الین هاي دابل هاپلوئید

كاهش مصرف انرژي
افزایش تولید محصول و تولید تعداد زیادي از الین هاي این برد در دوره زماني نسبتاً كوتاه

افزایش بهره وري در برنامه هاي مهندسي ژنتیك
افزایش بهره وري در برنامه هاي موتاسیون
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه روغــن خــام 1/5 میلیــون تــن اســت كــه 95% آن وارد می شــود. از كل میــزان واردات 1/2  نیــاز كشــور ب
ــن  ــی تامی ــای روغن ــل ورود دانه ه ــن از مح ــزار ت ــدود 200 ه ــام و ح ــن خ ــورت روغ ــن آن بص ــون ت میلی
ــی را از  ــای روغن ــد دانه ه ــم تولی ــود، می توانی ــه ش ــدی گرفت ــی ج ــای روغن ــت دانه ه ــر كش ــود. اگ می ش
حــدود 550 هــزار تــن بــه حداقــل یــك الــي دو میلیــون تــن برســانیم. لــذا گســترش ســطح زیركشــت نیــاز 

ــا شــرایط آب و هوایــي مختلــف كشــور دارد.   ــه معرفــي هیبریدهــاي ســازگار ب ب
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10-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه گیاه استویا از طریق كشت بافت

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت گز سكه

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 7864/251 
تاريخ قرارداد: 1387/11/06

مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــوده و داراي  ــواده Astraceae ب ــي از خان ــي Stevia rebaudiana Bertoni  گیاه ــام علم ــا ن ــتویا ب اس
ــیرین در  ــم ش ــي طع ــل اصل ــد )steviol glycoside( عام ــتیول گلیكوزی ــد. اس ــیرین مي باش ــاي ش برگ ه
برگ هــاي گیــاه اســتویا اســت كــه منبــع مــاده اي بــا شــیریني 250 الــي300 برابــر بیشــتر از قنــد معمولــي 
اســت. ایــن گیــاه از 1500 ســال پیــش در آمریــكاي جنوبــي بــراي شــیرین كــردن انــواع نوشــیدني ها بــكار 
ــري زا نبــوده و در  ــه اســویوزاید معــروف اســت، كال مي رفتــه اســت. مــاده شــیرین كننده گیــاه اســتویا كــه ب
ــر اســت. ایــن قنــد بدلیــل نداشــتن  ــاال موث كاهــش میــزان قنــد در افــراد دیابتــي و درمــان فشــار خــون ب
ــد  ــي مانن ــاي مصنوع ــیرین كننده ه ــي ش ــد در جایگزین ــي مي توان ــاي مصنوع ــرف قنده ــوء مص ــرات س اث
اســپارتام، ســدیم ســاخارین و ســیكالمات بــكار رود، بــدون اینكــه اثــرات ســوء ناشــي از مصــرف ایــن شــیرین 
كننده هــا و محدودیت هــاي آنهــا را داشــته باشــد. تكثیــر گیــاه اســتویا باتوجــه بــه قــوه  نامیــه بســیار ضعیــف 
بــذر آن، ازطریــق قلمــه و یــا كشــت بافــت صــورت مي گیــرد كــه باتوجــه بــه مزایــاي كشــت بافــت ایــن روش 

ــود. ــح داده مي ش ترجی

مزاياي استفاده از فناوري: 
استفاده در صنایع غذایي همچون تولید گز، شیریني، بیسكویت، قند رژیمي و غیره

امكان كاهش بیماري دیابت
تولید تعداد زیادي از گیاهان در دوره كوتاه زماني

قابلیت تولید در تمام مناطق جغرافیایي و تمام فصول
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تولید گیاهان عاري از بیماري
تولید گیاهان یكنواخت ازنظر ژنتیكي

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقال دانش فني به یك شركت دانش بنیان كشت بافتي

ایجاد اشتغال براي حدود 10 نفر به شكل مستقیم و غیرمستقیم 
تولیــد 250000 گیاهچــه اســتویا و 12 تــن محصــوالت بــدون قنــد رژیمــي در ســال همچــون گــز، شــیریني، 

بیســكویت، نوشــابه و قنــد 
تولید گیاهان عاري از بیماري و درنتیجه كاهش مصرف سم

صادرات محصوالت رژیمي
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*11-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید صنعتی بتاكاروتن از جلبك دونالیال

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت جهان البرز ایرانیان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 5861/251 

تاريخ قرارداد: 1391/11/11
مدت قرارداد: 20 سال

معرفي فناوري: 
ــوب  ــتي محس ــي و زیس ــم غذای ــات مه ــزء تركیب ــوده و ج ــي ب ــاي طبیع ــي از رنگدانه ه ــا گروه كاروتنوئیده
مي شــوند. از میــان ایــن رنگدانه هــا بتاكاروتــن بعنــوان پرمصــرف تریــن رنگدانــه در صنایــع مختلــف دارویــي، 
غذایــي، آرایشــي و بهداشــتي كاربردهــاي فراوانــي بعنــوان عامــل رنــگ دهنــده، پیش ســاز ویتامیــن آ، مــاده 
آنتــي اكســیدان و پیشــگیري كننــده از پیــري و ســرطان دارد. بتاكاروتــن در ســبزیجات و میوه جــات ســبز و 
زرد نظیــر هویــج، میوه هــاي مركبــات، كلــم بروكلــي و اســفناج وجــود دارد. امــا ریزجلبــك دونالیــال منبعــي 
غنــي از بتاكاروتــن اســت. بــه ایــن جهــت تــوده كشــت شــده آن بــراي اســتخراج و تولیــد ایــن مــاده ارزشــمند 
ــد  ــر تولی ــرده و عــالوه ب ــي شــور رشــد ك ــال ســالینا در آب هــاي خیل ــه مي شــود. جلبــك دونالی ــكار گرفت ب
مــاده بــا ارزش بتاكاروتــن، بعلــت دارا بــودن پروتئیــن، اســیدهاي چــرب اشــباع نشــده، ویتامین هــا و امــالح 
معدنــي، بعنــوان غنــي كننــده غذایــي و نیــز در تغذیــه دام و آبزیــان كاربــرد دارد. باتوجــه بــه پراكنــش وســیع 
ایــن جلبــك در مناطــق مختلــف، امــكان ایجــاد صنعــت كشــت و پــرورش آن در كشــور وجــود دارد. جلبــك 
تك ســلولي دونالیــال در شــرایط كمبــود مــواد غذایــي، شــوري بــاال و نــور شــدید مي توانــد نزدیــك بــه %14 

وزن خشــك خــود، بتاكاروتــن تولیــد كنــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــا ارزش و بیومــس ریزجلبك هــا شــده و در آن بیومــس تولیــد  باعــث افزایــش راندمــان تولیــد محصــوالت ب
شــده مجــدداً جهــت تولیــد بــكار گرفتــه مي شــود. اســتخراج بتاكاروتــن از دونالیــال ســالینا در بیوراكتورهــاي 
ــن اســت.  ــد بتاكاروت ــراي تولی ــه روش صنعتــي جــاري ب ــر نســبت ب ــن و كارا ت ــك روش جایگزی ــازه، ی دو ف
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ــزرع،  توجــه  ــور خورشــید و زمین هــاي لم ی ــد آب شــور و ن ــع كــم ارزش و ارزان قیمــت مانن اســتفاده از مناب
بــه كشــاورزي نویــن بــا لحــاظ داشــتن شــرایط اقلیمــي كشــور، ایجــاد صنعــت جدیــد در كشــور، اســتفاده از 
منابــع بومــي و ایجــاد اشــتغال متخصصیــن داخلــي، تامیــن نیــاز بــازار داخلــي و صرفه جویــي ارزي )ســاالنه 

ــا فرموالســیون مختلــف وارد كشــور مي گــردد(. حــدود 300 تــن از ایــن محصــول ب
دانــش بنیــان بــودن ایــن فنــاوري و نقــش آن در ایجــاد اقتصــاد مقاومتــي باتوجــه بــه تحریم هــا و صــادرات 

)در بلنــد مــدت(

دستاوردهای اقتصادی: 
ــا ارزش و  فنــاوري جدیــد شــامل بهینه ســازي سیســتم تامیــن نــور و افزایــش راندمــان تولیــد محصــوالت ب
ــود.  ــه مي ش ــكار گرفت ــد ب ــت تولی ــدداً جه ــده مج ــد ش ــس تولی ــه بیوم ــد ك ــا مي باش ــر جلبك ه ــس ب بیوم
ــه روش  ــر نســبت ب ــن و كارات ــك روش جایگزی ــاي ی ــال ســالینا در بیوركتوره ــن از دونالی اســتخراج بتاكاروت

ــه روش صنعتــي داراي برتــري تولیــد بتاكاروتــن اســت. ــر نســبت ب جایگزیــن و كارات
ــطح  ــط در س ــر فق ــال حاض ــول در ح ــن محص ــد ای ــي ارزي )تولی ــه جوی ــي و صرف ــازار داخل ــاز ب ــن نی تامی
ــا فرموالســیون مختلــف را در  تحقیقــات گــزارش شــده اســت و ســاالنه حــدود 300 تــن از ایــن محصــول ب
كشــور مي گــردد ایــن فنــاوري بــه بخــش خصــوص منتقــل شــده امــا بخــش مذكــور هنــوز وارد فــاز تولیــد 
انبــوه نگردیــده درصــورت تولیــد انبــوه از واردات 274/7 تــن بتــاكارون بــه كشــور جلوگیــري و از خــروج بیــش 

از 3 میلیــون دالر ارز از كشــور جلوگیــري بعمــل خواهــد آمــد(. 
اشتغال زایي براي حداقل 50 نفر به شكل مستقیم و غیرمستقیم

توجه به كشاورزي نوین با لحاظ داشتن شرایط اقلیمي كشور 
ایجاد صنعت جدید در كشور 

صادرات بتاكاروتن )در بلند مدت(
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12-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تكثیر انبوه عناب با استفاده از كشت بافت

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: آقاي مسعود شهپر

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1262/251 

تاريخ قرارداد: 1391/03/08 
مدت قرارداد: 1/5 سال

معرفي فناوري: 
ــیار  ــي بس ــواص داروی ــا خ ــاوم ب ــوه مق ــت می ــك درخ ــي Ziziphus jujuba Mill ی ــام علم ــا ن ــاب ب عن
ــه  ــن ب ــادل 1785 ت ــدی مع ــا تولی ــور ب ــات كش ــار از باغ ــود 1260 هكت ــار موج ــق آم ــت. طب ــمند اس ارزش
كشــت ایــن محصــول اختصــاص دارد كــه در ایــن بیــن اســتان خراســان جنوبــی بــا داشــتن بیــش از %92 
از ســطح زیركشــت و 95% از تولیــد آن رتبــه اول را كســب كــرده اســت. ایــن گیــاه نــه تنهــا بدلیــل مصــارف 
دارویــی مــورد توجــه اســت بلكــه بعلــت زیبایــی برگ هــا و تنــه درختــان جــوان بعنــوان گیــاه زینتــی كشــت 
ــا روش هــای ســنتی نظیــر قلمــه، پیونــد یــا اســتفاده از بــذر تكثیــر می شــود. امــا بعلــت  می شــود. عنــاب ب
ــر مشــكالت  ــه ب ــت جهــت غلب ــر كشــت باف ــد نظی ــا، اســتفاده از روش هــای جدی ــن روش ه ــی كــم ای كارای

ــه نظــر می رســد.  ــاه ضــروری ب ــن گی ــاد ای ازدی

مزاياي استفاده از فناوري: 
تكثیر انبوه گیاهان از مواد اولیه كم

تولید گیاهان یكنواخت از لحاظ ژنتیكی
تولید گیاهان عاری از بیماری و آفات

تولید در تمام فصول و نقاط جغرافیایی متفاوت
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دستاوردهای اقتصادی: 
صادرات نهال های كشت بافتی در درازمدت

اشتغال زایی
تولید گیاهان عاري از آفت و بیماري و درنتیجه كاهش مصرف سم
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13- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تفاهم نامه تهیه پروتكل تكثیر انبوه دو اكوتیپ عناب با استفاده از فناوري كشت بافت

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان خراسان جنوبي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد تدوین پروتكل به سفارش
شماره قرارداد: 6361/251

تاريخ قرارداد: 90/12/2
مدت قرارداد: 2/5 سال

معرفي فناوري: 
ــیار  ــي بس ــواص داروی ــا خ ــاوم ب ــوه مق ــت می ــك درخ ــي .Ziziphus jujuba Mill ی ــام علم ــا ن ــاب ب عن
ارزشــمند اســت. طبــق آمــار موجــود 1260 هكتــار از باغــات كشــور بــا تولیــدی معــادل 1785 تــن بــه كشــت 
ــا داشــتن بیــش از 92% از ســطح  ایــن محصــول اختصــاص دارد كــه در ایــن بیــن اســتان خراســان جنوبــی ب
زیركشــت و 95% از تولیــد آن رتبــه اول را كســب كــرده اســت. ایــن گیــاه نــه تنهــا بدلیــل مصــارف دارویــی مورد 
ــاه زینتــی كشــت می شــود.  ــی برگ هــا و تنــه درختــان جــوان بعنــوان گی ــه علــت زیبای توجــه اســت بلكــه ب
عنــاب بــا روش هــای ســنتی نظیــر قلمــه، پیونــد یــا اســتفاده از بــذر تكثیــر می شــود. امــا بعلــت كارایــی كــم 
ایــن روش هــا، اســتفاده از روش هــای جدیــد نظیــر كشــت بافــت جهــت غلبــه بــر مشــكالت ازدیــاد ایــن گیــاه 
ضــروری بــه نظــر می رســد. پروتــكل ریزازدیــادی عنــاب در پژوهشــكده بیوتكنولــوژی كشــاورزی ایــران تدویــن 
شــده اســت. بــا اســتفاده از ایــن پروتــكل می تــوان تعــداد انبــوه )میلیون هــا( گیــاه از ژنوتیپ هــای برتــر كشــور 
و یــا ارقــام تجــاری خارجــی در داخــل ایــران تولیــد نمود.گیاهــان حاصلــه عــاری از هرگونــه بیمــاری بــوده و از 

لحــاظ ژنتیكــی یكنواخــت هســتند لــذا امــكان ایجــاد باغــات مكانیــزه را فراهــم مــی آورد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــوان  ــاه بعن ــن گی ــی اســت ای ــاب در منطقــه خراســان جنوب ــه اینكــه 92% از ســطح زیركشــت عن باتوجــه ب
یكــی از گیاهــان اســتراتژیك و منبــع درآمــد بســیاری از خانواده هــای منطقــه محســوب می شــود و 
ــز اهمیــت اســت.  ــد بســیار حائ ــاال و میــوه باكیفیــت دارن بنابرایــن اســتفاده از ژنوتیپ هایــی كــه عملكــرد ب
ــاب  ــاه عن ــج داد.گی ــه تروی ــر را در منطق ــای برت ــت ژنوتیپ ه ــوان كش ــاوری می ت ــن فن ــری ای ــا بكارگی ب
ــوه  ــوان می ــن بعن ــی و همچنی ــه داروی ــع اقتصــادی در زمین ــن منب ــد چی ــا مانن در برخــی از كشــورهای دنی
ــده  ــی نش ــاری و صنعت ــورت تج ــاه بص ــن گی ــت و كار ای ــران كش ــی در ای ــود ول ــوب می ش ــی محس خوراك
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ــادی  ــورت اقتص ــور بص ــاب را در كش ــی عن ــت صنعت ــوان كش ــاوری می ت ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــت. ب  اس
مدیریت نمود.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــال و  ــن در س ــد آن حــدود 4000 ت ــزان تولی ــار، می ــاب در كشــور حــدود 3000 هكت ســطح زیركشــت عن
عملكــرد باغــات عنــاب حــدود 3 تــن در هكتــار اســت. بــا توجــه بــه ایــن كــه گیــاه نیــاز آبــی بســیار كمــی 
ــر و  ــای برت ــتفاده از اكوتیپ ه ــا اس ــذا ب ــرد، ل ــرار گی ــور ق ــی كش ــای صادرات ــد در برنامه ه دارد و می توان
افزایــش ســطح زیركشــت گیــاه عنــاب و نیــز افزایــش میــزان تولیــد و عملكــرد باغــات عنــاب، در اقتصــاد 
منطقــه خراســان جنوبــی و اشــتغال زایی نقــش موثــر داشــت. بعنــوان مثــال بــا بكار گیــری پروتــكل “تكثیــر 
عنــاب بــا بكارگیــری فنــاوری كشــت بافــت” كــه در پژوهشــگاه بیوتكنولــوژی كشــاورزی تدویــن شــده اســت، 
اگــر ســطح زیركشــت و عملكــرد باغــات عنــاب فقــط 10% افزایــش یابــد، میــزان تولیــد ســاالنه حــدود %20 
افزایــش خواهــد یافــت كــه بــه 4800 تــن در ســال می رســد. بــا احتســاب قیمــت هــر كیلــو عنــاب حــدود 
10 هــزار تومــان )در آذرمــاه 1395 قیمــت عنــاب در بــازار بیــن 16 تــا 19 هــزار تومــان اعــالم شــده اســت(. 
ــر اســت  ــه ذك ــی ســودآوری دارد. الزم ب ــه خراســان جنوب ــداران منطق ــرای باغ ــان ب ــارد توم ســاالنه 8 میلی
ــزه و یكنواخــت از لحــاظ ژنتیكــی را  ــات مكانی ــكان ایجــاد باغ ــاب ام اســتفاده از گیاهــان كشــت بافتــی عن

فراهــم مــی آورد كــه در كاهــش هزینه هــای تولیــد نیــز نقــش بســزایی خواهنــد داشــت. 
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14-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني استخراج و خالص سازی داروی ضد سرطان كمپتوتسین

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: آقاي دكتر امیر صادقی بروجنی

قالب حقوقی قرارداد: تفاهم نامه
شماره قرارداد: 181/251

تاريخ قرارداد: 1392/04/18
مدت قرارداد: یك سال

معرفي فناوري: 
ــت.  ــناخته شده اس ــر ش ــرگ و می ــل م ــومین عام ــرطان س ــات، س ــی و تصادف ــای قلب ــس از بیماری ه ــران پ در ای
بنابرایــن باتوجــه بــه هزینــه بســیار بــاالی درمــان ســرطان و ضــرورت خودكفایــی كشــور در امــر تولیــد داروهــای 
ــر اســت.  ــاب ناپذی ــا اجتن ــد آنه ــا بمنظــور بهینه ســازی تولی ــن داروه ــرروی ای ــق و پژوهــش ب ضدســرطان، تحقی
 CamptothecaAcuminata ــاه ــه از گی ــات ضــد ســرطان می باشــد ك ــن تركیب ــی از مهم تری كمپتوتســین یك
ــوده و  ــه نب ــه صرف ــه خاطــر پیچیدگی هــای ســاختاری، ســنتز شــیمیایی آن مقــرون ب اســتخراج می گــردد كــه ب
هنــوز از گیــاه و یــا محیــط كشــت ســلولی آن اســتخراج می شــود. ایــن گیــاه بومــی كشــور چیــن بــوده و لــذا در 
ایــران تاكنــون هیچ گونــه فعالیــت پژوهشــی بــر روی اســتخراج و خالص ســازی كمپتوتســین از ایــن گیــاه گــزارش 
ــارش ســاالنه و تبخیــر محیــط در محــل رشــد گیــاه در كشــور چیــن و  ــا بررســی دمــا، میــزان ب نشــده اســت. ب

ــر می باشــد.  ــكان پذی ــران ام ــكان رشــد آن در قســمت هایی از ای ــران ام ــا شــرایط اقلیمــی ای ــق آن ب تطاب
مزاياي استفاده از فناوري: 

ــا  Taxole و  ــراه ب ــه هم ــتند ك ــت هس ــدازه ای دارای اهمی ــه ان ــین ب ــده از كمپتوتس ــاخته ش ــتقات س مش
ــود  ــه خ ــارد دالر را ب ــه ارزش 9 میلی ــرطان ب ــای ضدس ــی داروه ــازار جهان ــوم از ب ــك س Docetaxele ی
ــوان  ــین بعن ــتخراج كمپتوتس ــه روش اس ــتیابی ب ــده، دس ــر ش ــب ذك ــه مطال ــه ب ــد. باتوج ــاص داده ان اختص

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــالً ض ــرطان Topotecan  و Irinotecan  كام ــد س ــتاز دو داروی ض پیش
دستاوردهای اقتصادی: 

در یــك طــرح خــاص انجــام گرفتــه در مدیریــت بیوتكنولــوژی كشــاورزی منطقــه مركــزی كشــور پروتــكل 
اســتخراج كمپتوتســین از پــودر خشــك گیــاه كمپتوتــكا آكومیناتــا در اشــل آزمایشــگاهی بدســت آمــد.



35 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

15-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تولید انبوه توت فرنگي ازطریق كشت بافت

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت شینداران كردستان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد251 :/4578 

تاريخ قرارداد25 :/1390/08 
مدت قرارداد10 :سال

معرفي فناوري: 
ــر  ــذر و از ســوي دیگ ــه ب ــوه نامی ــودن ق ــن ب ــل پایی ــك ســو بدلی ــاه توت فرنگــي از ی ــر جنســي گی در تكثی
بدلیــل تفــرق شــدید صفــات، گیاهــان تولیــد  شــده بــراي كشــت هاي تجــاري مطلــوب نیســتند. از آنجایي كــه 
ــا یكســاني ژنتیكــي و عــاري از بیمــاري  ــوان گیاهچه هایــي ب ــا اســتفاده از تكنیك هــاي كشــت بافــت مي ت ب
ــاه  ــام تجــاري و بازارپســند گی ــاوري كشــت بافــت در تكثیــر ســریع و انبــوه ارق تولیــد كــرد، بكارگیــري فن
توت فرنگــي بعنــوان گامــي مهــم در جهــت رفــع مشــكالت موجــود در مســیر تولیــد و ســرمایه گذاري ایــن 
محصــول حائــز اهمیــت اســت. در اســتفاده از گیاهچه هــاي وارد شــده از دیگــر كشــورها عــالوه بــر تحمیــل 
ــه  ــردد ك ــم مي گ ــز فراه ــا نی ــات و بیماري ه ــكان ورود آف ــور، ام ــاد كش ــه اقتص ــنگین ب ــاي ارزي س هزینه  ه
قطعــاً منتهــي بــه تحمیــل خســارات ســنگین خواهــد شــد. در بیــن ارقــام تجــاري توت فرنگــي، رقــم ســارین 
در مقایســه بــا ســایر ارقــام داراي عملكــرد بســیار خــوب بــا میوه هــاي درشــت و خــوش خــوراك اســت كــه 
اخیــراً بــه بــازار اروپــا وارد شــده و در ایــران هــم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. پژوهشــگاه بیوتكنولــوژي 
كشــاورزي بــراي اولیــن بــار در كشــور اقــدام بــه تدویــن پروتــكل تولیــد انبــوه تــوت فرنگــی ســارین نمــود 

كــه دانــش فنــي آن در قالــب یــك قــرارداد بــه بخــش خصوصــي واگــذار شــده اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
امكان تولید انبوه در مدت زمان كوتاه با صرفه اقتصادي

سرمایه گذاري داخلي در این بخش و استفاده از نیروي متخصص و امكانات موجود در كشور 
عدم تلفات گیاهان در اثر نقل و انتقال و بیماري ها
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عدم ورود آفات و بیماري هاي قرنطینه اي
عدم وابستگي به كشورهاي خارجي

كاهش میزان واردات
ایجاد اشتغال

دستاوردهای اقتصادی: 
انتقال دانش فني به یك شركت دانش بنیان كشت بافتي

ایجاد اشتغال براي حدود 10 نفر به شكل مستقیم و غیرمستقیم 
تولید 5000 نشاء یكنواخت ازنظر ژنتیكي در سال و كاهش میزان واردات 

تولید گیاهان عاري از بیماري و درنتیجه كاهش مصرف سم



37 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

16-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد انجام و انتقال غیرانحصاري دانش فني آزمایشات تشخیص عوامل بیماري زاي مركبات

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت محیا )بنیاد مستضعفان(

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 628/251

تاريخ قرارداد: 91/2/9
مدت قرارداد: 2سال

معرفي فناوري: 
ــد سیســتم سالم ســازی و  ــاً در كشــورهای فاق ــات عمدت ــد در مركب ــق پیون ــال ازطری ــل انتق بیماری هــای قاب
گواهــی پیونــدك گســترش دارنــد. بســیاری از بیماری هــای ویروســی و شبه ویروســی از ارقــام مركبــات كشــور 
گــزارش شــده  اســت. غالــب ارقــام تجــاری موجــود كشــور، ارقامــی هســتند كــه قبــل از توســعه سیســتم  های 
موجــود گواهــی دنیــا و یــا  از كشــورهای بــدون سیســتم گواهــی وارد شــده اند. تریســتزا مهم تریــن بیمــاری 
ویروســی مركبــات اســت.  اگرچــه آلودگــی بــه ویــروس پســوروز در ارقــام جدیــد مركبــات جایگاهــی نــدارد 
ولــی بدلیــل ضعــف سیســتم های باغــداری، امــكان گســترش آن در كشــور وجــود دارد. بیمــاری اســتابورن از 
بیماری هــای شــبه ویروســی اســت كــه كنتــرل آن بســیار دشــوار اســت و در مناطــق بــا آب و هــوای گــرم بــه 
شــدت خســارت زا اســت. جــاروك بیمــاری خطرنــاك درختــان لیموتــرش اســت كه توســط نوعی فیتوپالســما 
ــم  ــی كشــور ه ــتان های جنوب ــه از اس ــات اســت ك ــاری مركب ــن بیم ــگ، مخرب تری ایجــاد می شــود. گرینین
گــزارش شــده اســت. آلودگــی بســیاری از ارقــام مركبــات شــمال و جنــوب كشــور بــه ویروئیدهــای مركبــات 
ثابــت شــده اســت. نقــش ویروئیدهــای مركبــات در خســارت و كاهــش عملكــرد باغــات مركبــات  مشــخص 
اســت. روش هــای مختلفــی بــرای ردیابــی و تشــخیص عوامــل ویروســی و شــبه ویروســی مركبــات معرفــی 
شــده اند. اســتفاده از محك هــا تــا مدت هــا بعنــوان تنهــا روش تشــخیص مطــرح بــوده اســت ولــی طــول دوره 
ــا تكنیك هــای  ــه وضعیــت ســالمت ارقــام ب ــد. از ایــن رو دســتیابی ب ــا ایــن روش افزایــش می یاب تشــخیص ب
ــرد   ــان كارب ــن می ــت. در ای ــی شده اس ــیون پیش بین ــر PCR و هیبریداس ــی ب ــرولوژیكی، متك ــریع س س
Multiplex PCR یــا Multiplex RT-PCR امــكان تلفیــق تشــخیص چنــد پاتــوژن را فراهــم ســاخته 
اســت. در طــی انجــام ایــن قــرارداد كــه بــا همــكاری پژوهشــكده مركبــات و میوه هــاي گرمســیري صــورت 
گرفتــه اســت، از فناوری هــای تلفیقــی مبتنــی بــر روش هــا بهینــه شــده زیســت فنــاوری در شناســایی دقیــق 
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ــران شــامل اســتابورن)ریز برگــی(  ــاالی بیماری هــای مهــم موجــود در باغــات مركبــات ای ــا حساســیت ب و ب
ــر  ــاروی جادوگ ــگ Candidatus liberi bacterafricanus، ج ــات Spiroplasmacitri، گرینین مركب
 Citrus بیمــاری اگزوكورتیــس بــا عامــل ویروئیــدی ،Candidatus phytoplasma aurantifolia
 ،Citrus CachexiaViroid ویروئیــد كاكســیای مركبــات بــا عامــل ،exocortis viroid )CEVD(
ــل  ــا عام ــات ب ــوروز مركب ــی )Citrus tristeza virus )CTV، پس ــل ویروس ــا عام ــات ب ــتزای مركب تریس
 Xanthomonasa و شــانكر مركبــات بــا عامــل باكتریایــی Citrus psorosis virus )CPsV( ویروســی

xonopodispv. Citri در هشــت رقــم مركبــات اســتفاده شــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــزای مهــم در  ــی احتمــال وجــود عوامــل بیماری ــه اســتفاده از روش هــای مختلــف بررســی و ارزیاب باتوجــه ب
ــی  ــای مبتن ــز روش ه ــرولوژیك و نی ــای س ــای Indexing، روش ه ــر آزمون ه ــور نظی ــات كش ــات مركب باغ
بــر PCR و RT-PCR و نیــز بهینه ســازی موثــر آنهــا، امــكان تشــخیص ســریع و دقیــق هــر یــك از ایــن 

ــود. ــورد میســر خواهــد ب ــرای هــر م ــان ممكــن ب ــن زم عوامــل در كوتاه تری

دستاوردهای اقتصادی: 
فراینــد تولیــد انــواع مركبــات را عوامــل زنــده و غیرزنــده بســیاری تهدیــد می كننــد كــه ســبب كاهــش كمــی 
ــا  ــات و بیماری ه ــی از آف ــارت ناش ــه خس ــوان ب ــل می ت ــن عوام ــه ای ــد. از جمل ــول می گردن ــی محص و كیف
ــی،  ــل قارچ ــی از عوام ــای ناش ــند. بیماری ه ــرل می باش ــت كنت ــی تح ــل مدیریت ــه از عوام ــرد ك ــاره ك اش
ــه و ایجــاد خســارت  ــال یافت ــات انتق ــام مركب ــر ارق ــر روي اكث ــد ب ــدی قادرن ــی، ویروســی و ویروئی باكتریای
نماینــد. باتوجــه بــه توســعه كشــت مركبــات در بخش هــای شــمالی و جنوبــی كشــور، ایــن عوامــل مي تواننــد 
ــف بیماری هــا و  ــاد مختل ــزوم بررســي و شناســایی ابع ــورد ل ــن م ــده و در ای ــوه محســوب گردی خطــری بالق
ــد در واحــد  ــردن تولی ــاال ب ــاوم بمنظــور ب ــام مق ــي ارق ــا و معرف ــرل آنه توصیه هــای كارشناســی جهــت كنت

ســطح و افزایــش بازارپســندی محصــول حائــز اهمیــت اســت.
جهــت احــداث و بهره بــرداری كاربــردی و نیــز افزایــش راندمــان تولیــد یــك نهالســتان، در مرحلــه نخســت 
بایــد لــزوم اصالــت و ســالمت گیاهــان كشــت شــده مــورد توجــه قــرار گیــرد. ســالمت نهــال می توانــد تولیــد 
اقتصــادی مركبــات، كاهــش هزینــه تولیــد و كاهــش میــزان خســارات زیســت محیطــی ناشــی از اســتفاده 
بی رویــه كودهــای شــیمیایی و ســموم دفــع آفــات و بیماری هــا را بــه  همــراه داشــته باشــد. بــرای نیــل بــه 
ــه عوامــل ایجادكننــده  ــد از نظــر شــرایط بهداشــتی، ســالمت، عــدم وجــود هرگون ــن هــدف، گیاهــان بای ای
تنش هــای آبــی وغذایــی و عالئــم كمبــود مــواد معدنــی و علی الخصــوص عــاری بــودن از عالیــم بیماری هــا 
ــن  ــد. بنابرای ــرار گیرن ــی ق ــورد بررس ــوند، م ــد می ش ــان تولی ــدید راندم ــش ش ــه كاه ــر ب ــه منج ــات ك و آف
براســاس سیســتم اســتاندارد جهــت تولیــد، نگهــداری و توزیــع مــواد تكثیــری عــاری از ویــروس در مركبــات، 
منابــع اولیــه تكثیــری ســالم و اصیــل مركبــات پــس از طــی مراحــل سالم ســازی بــا ترموتراپــی و ریزپیونــدی 
نــوك شاخســاره، در شــرایط مناســب حفاظــت می شــوند. ایــن منابــع جهــت تولیــد باغــات مــادری و ســپس 
ــی سالم ســازی و  ــن سیســتم هزینه هــای مل ــد. در ای ــرار می گیرن ــورد اســتفاده ق نهال هــای گواهــی شــده م
ارزیابــی ســالمت نهــال كاهــش می یابــد تولیــد كننــده نهــال مجبــور نیســت كــه درختــان مــادری پیونــدك 
خــود را از بیــن درختــان موجــود قطعــات خــود یــا از مناطــق نامطمئــن دیگــر كــه ســال ها مــورد بهره بــرداری 

بــوده و در معــرض انتقــال عوامــل ویروســی مختلــف قــرار داشــته انــد، انتخــاب نمایــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

17-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
موافقت نامه اجرای پروژه تدوین پروتكل ریزازدیادی دو پایه مهم گل محمدی و مو

موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: سازمان جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد تدوین پروتكل به سفارش
شماره قرارداد: 23566
تاريخ قرارداد: 92/2/7

مدت قرارداد: 2 سال

معرفي فناوري: 
ــران اســت. تكثیــر گل محمــدي بطــور  ــي و معطــر ای ــاه داروی ــن گی گل محمــدي ازنظــر اقتصــادي مهم تری
ــه اي،  ــت درون شیش ــرد. كش ــورت مي گی ــختي ص ــه س ــا ب ــه هاي نابج ــكیل ریش ــدم تش ــل ع ــول بدلی معم
روش جایگزینــي بــراي تكثیــر انبــوه گیــاه مذكــور اســت. در ایــن فنــاوري از جوانــه جانبــي پایه هــاي بالــغ 
مناطــق« گنبــرف »و »مجارشــین« واقــع در آذربایجان شــرقي اســتفاده شــده اســت. در ایــن فنــاوري مقادیــر 
مختلــف تنظیــم كننده هــاي رشــد بــراي بهبــود میــزان شــاخه زایي و ریشــه زایي در تكثیــر درون شیشــه اي 
ــرایط  ــي در ش ــاي جانب ــاه از جوانه ه ــن گی ــوه ای ــاخه زایي انب ــز ش ــكان ری ــده و ام ــت آم ــدي بدس گل  محم
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درون شیشــه اي فراهــم شــده اســت. انگــور یكــي از محصــوالت مهــم باغبانــي دنیــا و ایــران بــوده و از لحــاظ 
ــاي  ــه گونه ه ــد، ك ــزاد مي باش ــاي خاك ــت. Agrobacterium از باكتري ه ــر اس ــم نظی ــرف ك ــوع مص تن
ــاي  ــل از گونه ه ــارت حاص ــد. خس ــوده مي كن ــه را آل ــي دو لپ ــواده گیاه ــش از 100 خان ــزاي آن، بی بیماری
ــوگان و  ــه گ ــواد گیاهــي از منطق ــا دالر در ســال مي باشــد. م ــون ه ــر میلی ــغ ب ــري بال ــن باكت ــزاي ای بیماری
ملــكان آذربایجــان شــرقي تهیــه و ریزنمونه هــاي جوانــه جانبــي از گیاهــان رشــد یافتــه در گلخانــه گرفتــه 
شــدند. در ایــن فنــاوري ابتــدا تعــداد محــدودي گیاهچــه عــاري از باكتــري بــا اســتفاده از كشــت جوانه هــا 
ــوم از تســت  ــاري از آگروباكتری ــد و جهــت تشــخیص پایه هــاي ســالم و ع ــا تولی و اســتفاده از آنتي بیوتیك ه
ــب  ــي مناس ــس هورمون ــتفاده از باالن ــا اس ــري ب ــاري از باكت ــاي ع ــد و نمونه ه ــتفاده  ش ــي PCR اس مولكول

ــوند.  ــد مي ش ــوه تولی ــورت انب ــه و بص ــت  MS بهین ــط كش ــه زایي در محی ــاخه زایي و ریش ــراي ش ب

مزاياي استفاده از فناوري: 
ریزازدیادي گیاه گل محمدی ازنظر ایجاد گلستان هایي با درصد مشخصي از اسانس مهم مي باشد.

همچنین پتانسیل صادرات اسانس گل محمدي افزایش خواهد یافت.
نبود تلفات هنگام كاشت بدلیل توسعه مناسب ریشه های نهال هاي كشت بافتي

یكدستی و موزونی گلستان های ایجاد شده با نهال هاي كشت بافتي
در ایــن فنــاوري مي تــوان یــك ژنوتیــپ خــاص را در مــدت زمــان كوتــاه و در تمــام فصــول ســال بــه تعــداد 

زیــاد تكثیــر نمــود.
در این فناوری می توان نهال هاي یكنواخت و سالم مو كشمشي عاري از  Agrobacterium تولید نمود.

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجــه بــه بومــی بــودن گل محمــدی و اهمیــت اقتصــادی آن در ایــران نیــاز به پرورش و توســعه گلســتان هاي 
آن در كشــور مي باشــد لــذا بــراي رســیدن بــه ایــن هــدف اســتفاده از روش هــاي نویــن تكثیــر علــي الخصــوص 
كشــت بافــت نیــاز مي باشــد تــا نهــال مــورد نیــاز بــراي توســعه ســریع گلســتان ها در منطقــه تامیــن گــردد. 
بدلیــل هزینــه پاییــن نگهــداری و مقاومــت بــاالی ایــن گیــاه بــه شــرایط نامســاعد محیطــي و ریســك پاییــن و 
ضریــب امنیــت بازگشــت ســرمایه، گل محمــدی گزینــه ای مطلــوب بــرای ســرمایه گذاری مي باشــد. افزایــش 
تولیــد و صــادرات اســانس، گالب، گل خشــك و برگ هــای گل محمــدی. در تاكســتان ها گیاهــان آلــوده بــه 
آگروباكتریــوم در برابــر جریــان بــاد، تنش هــاي محیطــي و پوســیدگي هاي قارچــي حســاس مي گردنــد. لــذا 
ــاي  ــا روش ه ــي ب ــرل آلودگ ــوده و كنت ــري چشــمگیر ب ــن باكت ــزاي ای ــاي بیماری خســارت حاصــل از گونه ه
مرســوم مقــدور نمي باشــد. بنابرایــن تولیــد انبــوه نهــال ســالم مــو كشمشــي ازطریــق كشــت بافــت بهتریــن 

روش كاهــش خســارت ایــن بیمــاري و افزایــش تولیــد در واحــد ســطح مي باشــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

18-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
ــد جامــد شــهری  ــرارداد انحصــاری انتقــال دانــش فنــی “ تولیــد كمپوســت غنی ســازی شــده از مــواد زای ق

ــی ــم های بوم ــط میكروارگانیس توس
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: شهرداری اصفهان
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری

شماره قرارداد: 90/17663
تاريخ قرارداد: 90/2/20
مدت قرارداد: 20  سال

معرفي فناوري: 
دو معضــل اساســي تولیــد كمپوســت در كشــور در حــال حاضــر پاییــن بــودن كیفیــت كمپوســت تولیــدي و 
بــوي بــد آن و همچنیــن طوالنــي بــودن زمــان تولیــد )بیــن 3 تــا 6 مــاه( بدلیــل عــدم كامــل شــدن فراینــد 
كمپوســتینگ و درنتیجــه عــدم بلــوغ كمپوســت مي باشــد. ایــن معضــالت باعــث شــده اســت تــا در كشــور مــا 
تولیــد كمپوســت بدلیــل طوالنــي بــودن دوره تولیــد )صــرف نیــروي كار و انــرژي( و كیفیــت پاییــن، اقتصــادي 
ــن دلیــل  ــد. مهم تری ــه شــكل شایســته اي در كشــور توســعه نیاب ــن صنعــت ب ــل ای ــه همیــن دلی ــوده و ب نب
كیفیــت پاییــن، بــوي بــد و همچنیــن طوالنــي بــودن زمــان تولیــد كمپوســت، پاییــن بــودن فعالیــت میكروبي 
در دوره فراینــد مي باشــد. دانــش فنــی حاضــر در راســتاي اقتصــادي نمــودن و كاهــش زمــان فراینــد تولیــد 
ــي آزمایشــات نشــان داده كــه  ــج كل ــن افزایــش كیفیــت آن اجــرا شــده اســت. نتای بیوكمپوســت و همچنی
فراینــد كمپوســت جدیــد در حــدود 28 روز بطــور كامــل انجــام می پذیــرد و كمپوســت تولیــدي كامــاًل بــدون 
بــو می باشــد. كیفیــت بــاالي كمپوســت تولیــد شــده ازنظــر وجــود عناصــر غذایــي، بلــوغ كامــل و رطوبــت و 
همچنیــن ســطح پاییــن فلــزات ســنگین و عــدم وجــود پاتوژن هــاي گیاهــي و انســاني مطابــق اســتانداردهاي 
ملــي و اروپایــي تاییــد شــده اســت. آزمون هــاي بررســي كارایــي كمپوســت تولیــدي در شــرایط گلخانــه بــر 
ــزودن 10 % حجمــی از كمپوســت بدســت  ــد نشــان داده كــه اف ــار هیبری ــی چــون گنــدم و خی روي گیاهان
ــه بســتر كشــت باعــث افزایــش بیــش از 100% میــزان اجــزاي عملكــرد و بیومــاس گیــاه می شــود.  آمــده ب
ــن  ــی و قارچــی و همچنی ــی باكتریای ــتفاده از میكروارگانیســم های بوم ــا اس ــدی حاضــر ب بیوكمپوســت تولی
ســایر مــواد اصــالح كننــده ســاختار كمپوســت، غنی ســازی شــده اســت كــه درنتیجــه آن مــواد آلــی موجــود 
ــه  ــرف در عرص ــل مص ــواد قاب ــه م ــه و ب ــرار گرفت ــه ق ــورد تجزی ــوب م ــزان مطل ــهری بمی ــای ش در زباله ه
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ــح  ــه تلقی ــوان مای ــد بعن ــی می توان ــل شــده اســت. بخشــی از محصــول نهای كشــاورزی و فضــای ســبز تبدی
ــد  ــاب می توان ــن ب ــرد و از ای ــرار بگی ــه فرایندهــای بعــدی ق ــی اولی ــوی ســویه های میكروب ــوم( محت )اینوكول
فراینــد تولیــد را مقــرون بــه صرفــه نمایــد و از بــاز تولیــد مجــزای ســویه های میكروبــی جلوگیــری نمایــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ســرانه تولیــد زبالــه در ایــران حــدود 800 گــرم در روز و میــزان كل آن حــدود 60000 تــن در روز و حــدود 
22 میلیــون تــن در ســال اســت كــه حــدود 90% آن دفــن و تنهــا 10%  بــرای بازیافــت و كمپوســت اســتفاده 
ــان  ــده زم ــالح كنن ــواد اص ــی و م ــی میكروب ــویه های بوم ــتفاده از س ــا اس ــر ب ــتاورد حاض ــود. در دس می ش
ــه حــدود یــك مــاه كاهــش یافتــه اســت و كیفیــت بیوكمپوســت  فراینــد تولیــد كمپوســت از شــش مــاه ب
ــه  ــت ب ــد كمپوس ــادی تولی ــد غیراقتص ــذا فراین ــد و ل ــي مي باش ــت معمول ــر از كمپوس ــیار باالت ــدي بس تولی

فراینــدی اقتصــادي تبدیــل شــده اســت.  

دستاوردهای اقتصادی: 
بــا اســتفاده از تكنولــوژی حاضــر و كاهــش فراینــد تولیــد كمپوســت از شــش مــاه الــي یــك ســال بــه یــك 
مــاه، بســیاري از هزینه هــاي تعمیــر و نگهــداري تجهیــزات و هزینه هــاي كارگــري كاهــش قابــل مالحظــه اي 

نشــان خواهنــد داد بطــوري كــه هزینــه تولیــد حداقــل بــه یــك دوم تقلیــل مي یابــد. 
قیمــت كمپوســت تولیــدي بدلیــل كیفیــت باالتــر تــا ســه برابــر افزایــش مي یابــد )حــدود 2000000 ریــال 

بــرای هــر تــن(.
تولیــد كمپوســت از پســماندهاي شــهري عــالوه بــر ایجــاد اشــتغال و درآمدزایــي بــراي تولیــد كننــده مي تواند 
آثــار ســوء زیســت محیطــي حاصــل از انباشــت زبالــه هــا را از بیــن بــرده و از ســوي دیگــر هزینه هــاي اضافــي 
جمــع آوري و دفــن زباله هــا را از دوش شــهرداري ها بــردارد و اجــازه بهــره بــرداري از ایــن هزینه هــا در ســایر 

عرصه هــا فراهــم شــود. 
باتوجــه بــه نیــاز بــاالي كــودي كشــور از یــك ســو و تامیــن بخــش زیــادي از ایــن نیــاز كشــور در عرصه هــاي 
گوناگــون، وابســتگي بــه كودهــاي شــیمیایي كاهــش یافتــه و بنابرایــن از خــروج ارز در فراینــد تولیــد كودهــاي 

شــیمیایي جلوگیــري بعمــل آمــده و در افزایــش خودكفایــي میهــن كمــك شــایاني را عرضــه مي نمایــد. 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

19-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قــرارداد غربالگــری و ارزیابــی ســویه های باكتــری اســید الكتیــك منطقــه شــمال غرب كشــور ازنظــر خــواص 

ارگانولپتیكــی جهــت تولیــد كشــك خشــك و دوغ پروبیوتیــك
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: شركت كشك سمیه و شركت پگاه تهران
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد تدوین پروتكل به سفارش
شماره قرارداد: 1931/251)سمیه( و 1341/251 )پگاه(

تاريخ قرارداد: 92/4/26 )سمیه( و 92/3/19 )پگاه(
مدت قرارداد: 9 ماه )سمیه( و 4 ماه )پگاه(

معرفي فناوري: 
ــي  ــتگاه گوارش ــب در دس ــر مناس ــي در مقادی ــه وقت ــتند ك ــده اي هس ــم هاي زن ــا میكروارگانیس پروبیوتیك ه
وجــود داشــته باشــند، تاثیــرات ســودمندي در میزبــان برجــاي مي گذارنــد. از میــان باكتري هــا، باكتري هــاي 
ــن  ــي شــده اند. ای ــك معرف ــوان پروبیوتی ــه بعن ــي هســتند ك ــوع باكتري های ــن ن ــك، متدوال تری اســید الكتی
باكتري هــا در محصــوالت لبنــي وجــود داشــته و درطــول مراحــل تخمیــر، اســید الكتیــك تولیــد مي كننــد. 
ــا بهبــود یــا حفــظ ســالمتي بعنــوان فاكتورهــاي مهــم بــراي  خصوصیــات تكنیكــي و فاكتورهــاي مرتبــط ب
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ــر  ــا ب ــمار پروبیوتیك ه ــد بي ش ــه فوای ــه ب ــود. باتوج ــه مي ش ــر گرفت ــك درنظ ــویه هاي پروبیوتی ــاب س انتخ
ــي مخاطره آمیــز كــه در  ــواع مختلــف مــواد غذای ــزون مصــرف ان ــا افزایــش روزاف ــراد جامعــه و ب ســالمتي اف
ــم  ــر در رژی ــزء جدایي ناپذی ــك ج ــك ی ــاي پروبیوتی ــرف فراورده ه ــرد مص ــرار مي گی ــگان ق ــترس هم دس
غذایــي جوامــع پیشــرفته شده اســت. در ایــران تولیــد فراورده هــاي پروبیوتیــك اخیــراً آغــاز شــده اســت كــه 
عمده تریــن مــوارد مصــرف در صنایــع لبنــي و دارویــي كشــور مي باشــد. باتوجــه بــه اینكــه اطالعــات دربــارة 
ــت  ــویه ها در صنع ــي( س ــي )صنعت ــد تكنیك ــراي تولی ــرایط رشــد ب ــل ش ــد اختصاصــي و تعدی مراحــل تولی
بصــورت انحصــاري و ســري اســت، كلیــه ســویه هاي صنعتــي مــورد اســتفاده در بــازار كشــور وارداتــي بــوده 
كــه ایــن امــر باعــث خــروج مبالــغ هنگفــت ارز از كشــور مي گــردد. هزینــه هــر ســویه پروبیوتیــك بســته بــه 

خــواص و قابلیــت آن بیــن 30 تــا 200 میلیــون تومــان اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ارتقاي سطح سالمت جامعه بوسیله آثار سودمند پروبیوتیك ها

توسعه بازار محصوالت فراسودمند ازطریق فرموالسیون محصوالت جدید 
ارتقاء كیفیت بهداشتی محصوالت لبنی بومی كشور

افزایش كارایی فیزیولوژیك محصوالت فراسودمند ازطریق بكارگیری سویه های پروبیوتیك بومی

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید ثروت ملي

ــون  ــا 200 میلی ــغ 30 ت ــه خــواص و قابلیــت آن مبل ــي بســته ب ــري از خــروج ارز )هــر ســویه واردات جلوگی
تومــان اســت.(

خوداتكایي در تامین نیاز صنعت جهت تامین سویه هاي پروبیوتیك
ایجاد اشتغال مستقیم براي 30 نفر 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

20-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تدویــن دانــش فنــی تولیــد تجــاری و تهیــه پروتــكل عنــاب، قره قــاط، زرین گیــاه و تولیــد تجــاری بمنظــور 

ارائــه و واگــذاری فنــاوری بــه شــركت های دانــش بنیــان
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: ستاد توسعه پژوهش و كاربرد گیاهان دارویي
قالب حقوقی قرارداد: تدوین پروتكل به سفارش در قالب ابالغ اعتبار

شماره قرارداد: -11/25089
تاريخ قرارداد: -91/01/26

مدت قرارداد: 4 سال

معرفي فناوري: 
زرین گیــاه بــا نــام علمــی Dracocephalum kotschy  گیاهــی اســت دارویــی از تیــره نعناییــان 
)Lamiaceae(. ایــن تیــره داراي بیــش از3200 گونــه و حــدود 200  جنــس می باشــد و یكــي از بزرگتریــن 
ــن  ــران، دارد. ای ــه ای ــه از جمل ــه مدیتران ــادي در منطق ــوع زی ــه تن ــاي گیاهــي شــناخته شده اســت ك تیره ه
گیــاه نیمــه چوبــي بعلــت خصوصیــات درمانــی همچــون كاهــش تــب، ضــددرد، ضــد التهــاب، التیــام بخــش 
ــوده اســت. در برگ هــاي  ــش آن ب ــردم مناطــق تحــت روی ــم موردتوجــه م درد مفاصــل و روماتیســم از قدی
ــام spinal-z وجــود دارد كــه از ســال ها پیــش در درمــان ســرطان مــورد اســتفاده  ــاه تركیبــي بن ــن گی ای
ــاد  ــر و ازدی ــت. تكثی ــزارش شده اس ــاه گ ــدي در زرین گی ــب فالونویی ــداد 9 تركی ــت. تع ــه اس ــرار مي گرفت ق
زرین گیــاه در ایــران ازطریــق كاشــت بــذور صــورت مي گیــرد. امــا بذرهــا دارای قــوه نامیــه بســیار ضعیفــی 
هســتند و بنابرایــن رشــد و تكثیــر ایــن گونــه گیاهــی در طبیعــت بــه ســختی صــورت می گیــرد. از طرفــی 
دیگــر عوامــل طبیعــی و بهره بــرداری بیــش از انــدازه نیــز ایــن گیــاه را بــه گونــه اي نــادر و درحــال انقــراض 
تبدیــل نموده اســت. لــذا تامیــن گیاهچــه جهــت احیــای مراتــع قابــل رویــش زریــن گیــاه و نیــز در دســترس 
ــا ارزش  ــی ب ــه گیاه ــن گون ــظ ای ــه حف ــر ب ــا منج ــه تنه ــازی آن ن ــت زراعی س ــه جه ــاده اولی ــرار دادن م ق
ــاد  ــور و ایج ــازی كش ــع داروس ــاز صنای ــی موردنی ــات داروی ــن تركیب ــی در تامی ــهم مهم ــه س ــردد بلك می گ
اشــتغال خواهــد شــد. بــا اجــرای ایــن پــروژه، روش تكثیــر انبــوه زریــن گیــاه بــا اســتفاده از تكنیــك كشــت 
ــون  ــورت كل ــود را بص ــر موج ــای برت ــوان ژنوتیپ ه ــن روش می ت ــا ای ــت. ب ــده اس ــازی گردی ــت بهینه س باف

درآورده و از آنهــا جهــت ایجــاد مــزارع یكدســت و پــر عملكــرد اســتفاده نمــود.
 Ribes orientalis ــام ــا ن ــر آن ب ــه دیگ ــی Ribes rubrum و گون ــام علم ــا ن ــات ب ــا قاراق ــات ی قره ق
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ــی و شــمال كشــورهای  ــای غرب ــی اروپ ــه بوم ــواده Ericaceae اســت ك ــه خان ــق ب ــی متعل ــوه ای جنگل می
ایتالیــا، اســپانیا، لهســتان و پرتغــال اســت. میــوه و بــرگ بخــش دارویــی گیــاه را تشــكیل می دهــد كــه دارای 
خاصیــت آنتــی اكســیدانی اســت.  از دیربــاز بدلیــل اثــرات كاهــش دیابــت، فشــار خــون، درمــان اختــالالت 
ــق  ــرای رقی ــات را ب ــرده قره ق ــه اســت. دم ك ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــران م ــنتی ای ــی در طــب س بینای
ــر آن اســت كــه خــوردن آن از ســكته قلبــی ممانعــت می كنــد.  ــز می كننــد و اعتقــاد ب كــردن خــون تجوی
ــن  ــد ای ــه تولی ــوان ب ــات می ت ــای قره ق ــداث باغ ه ــا اح ــاه ب ــن گی ــی ای ــی و غذای ــواص درمان ــه خ ــه ب باتوج
محصــول بــا ارزش غذایــی و دارویــی دســت یافــت. تكثیــر ایــن گیــاه ازطریــق كشــت بذرهــای آن صــورت 

ــت. ــر نیس ــی امكان پذی ــنتي براحت ــاي س ــا روش ه ــاه ب ــاد گی ــا ازدی ــرد ام می گی

مزاياي استفاده از فناوري: 
امكان احداث باغ هاي یكنواخت با تولید گیاهاني یكدست از ژنوتیپ های منتخب 

امــكان تهیــه نشــاء از گیــاه ســالم و عــاري از عوامــل بیماریــزا درطــول ســال و محافظــت از گونه هــای دارویــی 
ــال انقراض  در ح

آزادشــدن از قیــود اقلیمــي موجــود ازنظــر فصــل و زیســتگاه و امــكان تنظیــم چرخــه تولیــد نهــال بــا نیــاز 
بــازار مصــرف

دستاوردهای اقتصادی: 
دستیابی به روش نوین در تولید انبوه گیاهان دارویی ارزشمند

تأمین نیاز بازار مصرف داخلی
بكارگیری امكانات داخل كشور در راستاری توسعه كشت و كار و اشتغال زایی

اســتفاده در صنایــع پزشــكي بعنــوان مــاده اولیــه جهــت تولیــد داروهــاي كاهــش دهنــده قنــد خــون، فشــار 
خــون و...

ــظ  ــداري و حف ــكان نگه ــي و ام ــده طبیع ــگ دهن ــده و رن ــم دهن ــوان طع ــي بعن ــع غذای ــتفاده در صنای اس
ژنوتیپ هــاي مطلــوب
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

21-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
ارائــه دانــش فنــی و فرموالســیون تولیــد اقتصــادی افزودنــی فایتوبیوتیــك جوجــه گوشــتی مــورد اســتفاده در 

جوجــه گوشــتی بصــورت انحصــاری از ســوی پژوهشــكده بــه شــركت
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت پیشرو صالح كاشمر
قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت و سپس لیسانس انحصاری به همراه پرداخت رویالتی

شماره قرارداد: 5053/251
تاريخ قرارداد: 95/11/18

ــدازی كامــل خــط تولیــد فایتوبیوتیــك جوجــه گوشــتی و تولیــد  ــرارداد: ازتاریــخ احــداث و راه ان ــدت ق م
ــال ــدت 3 س ــوه آن به م انب

معرفي فناوري: 
صنعــت تولیــد گوشــت مــرغ در كشــور دارای مشــكالتی نظیــر ضریــب تبدیــل غذایــی بــاال، تلفــات زیــاد دوره 
پــرورش و بــاال بــودن هزینــه تولیــد می باشــد كــه همــه ایــن عوامــل منجــر بــه كاهــش راندمــان تولیــد در 
ــای  ــش داده اســت. افزودنی ه ــدی را در كشــور افزای ــن صنعــت شــده و قیمــت تمــام شــده گوشــت تولی ای
ــه  ــتفاده از  این  گون ــد. اس ــده دارن ــور برعه ــالمت طی ــن س ــه و تامی ــود تغذی ــی در بهب ــش مهم ــی نق خوراك
ــا فعــال نمــودن مكانیســم های مختلــف، راندمــان تولیــد  افزودنی هــا بمیــزان خیلــی كــم در جیــره طیــور ب
ــور محســوب می شــود  ــی طی ــای خوراك ــن افزودنی ه ــی از جدیدتری ــا یك ــد. فیتوبیوتیك ه ــش می ده را افزای

ــه تركیبــات گیاهــی فرموالســیون و تولیــد می شــوند. كــه برپای
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مزاياي استفاده از فناوري: 
ــاب  ــی، آنتی اكســیدانی، ضداســترس، ضــد الته ــی، ضــد انگل ــا داشــتن خــواص ضدمیكروب ــا ب فایتوبیوتیك ه
ــرورش را  ــی، مصــرف خــوراك و طــول دوره پ ــل، وزن نهای ــب تبدی ــد ضری ــت سیســتم ایمنی می توان و تقوی
ــا كاهــش آمونیــاك دفعــی  در صنعــت طیــور بطــور چشــمگیری بهینــه نمایــد. فایتوبیوتیك هــا همچنیــن ب
بــه محیــط، افزایــش تیتــر واكسیناســیون میــزان تلفــات را بطــور موثــری كاهــش می دهــد. فایتوبیوتیك هــا 
بهتریــن جایگزیــن بــرای آنتــی بیوتیك هــا در جیــره غذایــی طیــور بــوده و تولیدگوشــت بــدون آنتــی بیوتیــك 

بــا اســتفاده از فایتوبیوتیــك در صنعــت طیــور امكان پذیــر خواهــد بــود. 

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش تولیدگوشت طیور)تا 6 هزارتن در سال(
بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن بیشتر تا %6

كاهش مصرف خوراك طیور تا 23 هزار تن درسال
كاهش واردات و صرفه جویی ارزی

ــه و  ــی جامع ــای درمان ــاً كاهــش هزینه ه ــور و متعاقب ــی طی ــره غذای ــا در جی كاهــش مصــرف آنتی بیوتیك ه
نیــز كمــك بــه حفــظ محیــط زیســت

افزایش بهره وری از منابع طبیعی و منبع غنی گیاهان دارویی كشور 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

22-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
ــاوری  ــای فن ــعه كاربرده ــی و توس ــی طراح ــش فن ــاری دان ــذاری انحص ــی و واگ ــكاري پژوهش ــرارداد هم ق

ــاورزی ــی و كش ــع غذای ــرد در صنای ــمای س پالس
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: شركت كاوش یاران فن پویا
قالب حقوقی قرارداد: همكاری پژوهشی و سپس لیسانس انحصاری به همراه پرداخت رویالتی

شماره قرارداد: 5424/251
تاريخ قرارداد: 95/12/1

مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
فنــاوری پالســمای ســرد روشــی نویــن، دوســتدار محیــط زیســت و اقتصــادی اســت. امــروزه ایــن روش كاربرد 
ــاوری در  ــن فن ــن رویكردهــای ای ــه اســت. یكــی از جدیدتری ــش یافت ــی در بســیاری از شــاخه های دان فراوان
بهبــود كیفیــت مــواد غذایــی اســت. در بیــن انــواع پالســما، پالســمای ســرد بعلــت عملكــرد در دمــای پاییــن 
ــی اهمیــت بســیاری  ــع غذای ــه وســیعی از فرایندهــای صنای ــاال، در دامن ــرژی ب ــاق( و ان ــای ات )درحــدود دم
ــرد پالســمای ســرد در  ــرای گســترش كارب یافتــه اســت. امــروزه بســیاری از كشــورهای پیشــرفته جهــان، ب

ــد.  ــیعی كرده ان ــرمایه گذاری های وس ــته س ــع وابس ــاورزی و صنای ــی، كش ــع غذای صنای
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مزاياي استفاده از فناوري: 
ــات شــده اســت. در  ــی اثب ــای میكروب ــر پالســمای ســرد در غیرفعال ســازی بســیاری از گونه ه ــون تاثی تاكن
ــوالت  ــدگاری محص ــود مان ــا و بهب ــازی آنزیم ه ــر غیرفعال س ــاوری ب ــن فن ــت ای ــر، قابلی ــای جدیدت كاربرده
ــف  ــای مختل ــز در مقوله ه ــری نی ــای دیگ ــاوری قابلیت ه ــن فن ــه ای ــن این ك ــت. ضم ــرح اس ــی مط غذای
بســته بندی، تغییــر خــواص ســطحی و... مرتبــط بــا صنایــع غذایــی و كشــاورزی دارد. از ایــن رو امكان ســنجی 
تقاضاهــای صنعتــی و توســعه دانــش فنــی كاربردهــای فنــاوری پالســمای ســرد در صنایــع غذایی و كشــاورزی 
ــاًل  ــری كام ــی ام ــی غذای ــت و ایمن ــی در راســتای امنی ــرداری صنعت ــن و بهره ب ــاوری نوی ــن فن در رســوخ ای
ــی و  ــع غذای ــرد در صنای ــمای س ــاوری پالس ــین آالت فن ــازار ماش ــعه ب ــن توس ــد. همچنی ــروری می باش ض
ــای  ــن پژوهش ه ــه یقی ــع ب ــی دارد. قط ــاد مقاومت ــاوری و اقتص ــن فن ــعه ای ــی در توس ــاورزی گام مهم كش

ــد. ــت می باش ــا در صنع ــرد آنه ــن و كارب ــای نوی ــعه فناوری ه ــه توس ــد الزم هدفمن

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش كیفیت فراورده های غذایی

ــه گنــدم در  ــن جوان ــراوری هــر ت ــا ف ــع آرد )بعنــوان مثــال ب ــزوده محصــوالت جانبــی صنای ایجــاد ارزش اف
ــزوده ایجــاد خواهــد شــد( ــان ارزش اف ــون توم ــادل 20 میلی ــه مع ــد آرد، روزان واحدهــای تولی

افزایش ماندگاری محصوالت حساس به فرایندهای حرارتی
كاهش مصرف نگهدارنده های شیمیایی در فراوری مواد غذایی
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

23-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگــذاری حــق اســتفاده از دانــش فنــی و فــروش فرموالســیون ســموم گیاهی كشــاورزی بــر پایــه آزادیراختین 

بــا پایــداری بــاال از ســوی “پژوهشــگاه” بــه “شــركت” براســاس توافقــات فیمابین
موسسه/ پژوهشگاه/ مركز ملی ذيربط: پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی

شركت طرف قرارداد: شركت آریا شیمی
قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت و سپس لیسانس انحصاری بهمراه پرداخت رویالتی

شماره قرارداد: آ/951296/101
تاريخ قرارداد: 95/11/1

مدت قرارداد: از تاریخ اولین فروش تجاری محصول
مدت قرارداد: 7 سال

معرفي فناوري: 
اســتفاده بیــش از حــد از آفت كش هــا در تولیــد محصــوالت كشــاورزي باعــث بــروز پدیــده اي بــه نــام بقایــاي ســموم 
ــرح  ــت مط ــط زیس ــي محی ــان و آلودگ ــالمتي انس ــراي س ــر ب ــل خط ــك عام ــوان ی ــده بعن ــن پدی ــه ای ــود ك مي ش
می باشــد. محیــط گلخانــه بدلیــل بســته بــودن و وجــود رطوبــت بــاال محــل مناســبي بــراي رشــد انــواع قــارچ هــا 
ــه مصــرف مي شــود.  ــاال در گلخان ــا غلظــت ب ــي از ســموم ب ــواع مختلف ــل ان ــن دلی ــه همی ــات گیاهــي اســت ب و آف
ــازار و  ــه ب ــا ب ــه آنه ــي و ارای ــد از سم پاش ــوالت بع ــگام محص ــت زود هن ــا، برداش ــرر در گلخانه ه ــي هاي مك سم پاش
مصــرف ایــن محصــوالت بصــورت خــام و تــازه، ســالمت مصــرف كننــدگان را بطــور جــدي تهدیــد مي كنــد. اســتفاده 
ــل ایجــاد  ــا ســبب مســایلی از قبی ــای شــیمیایی در كشــور م ــا و كوده ــه و غیرعلمــی از ســموم، آفت كش ه بی روی
آلودگــی در محصــوالت زراعــی و باغــی و ســفره های آب زیرزمینــی شــده اســت. الزم بــه ذكــر اســت از بیــن ســموم 
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مختلــف ســموم بوتانیــكال ماننــد نیــم )آزادیراختیــن( می تواننــد بســیار پركاربــرد باشــند امــا بدلیــل حساســیت بــه 
نــور خورشــید و گرمــا كاربــرد آنهــا در بســیاری از مــوارد مقــرون بــه صرفــه نبــوده و در نتیجــه محــدود شــده اســت. 

ــز اهمیــت می باشــد.  ــواع فرموالســیون های جدیــد كــه ایــن معضــل را مرتفــع نمایــد بســیار حائ ــه ان ــذا ارائ ل

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش بهره وری و عملكرد

كاهش بقایای سموم در محصوالت كشاورزی
كاهش آلودگی محیط زیست

دستاوردهای اقتصادی: 
ــازار مصــرف  ــه 10% ب ــت و توســعه و دســتیابی ب ــن طــرح در صــورت حمای ــاي ای ــرآورد اقتصــادی و مزای ب

ــود:  ــر خواهــد ب ــن ســال 1404 بصــورت زی ــه آزادیراختی ــا پای ــی ســموم ب داخل
افزایش بهره وری و عملكرد

بهینه سازی مصرف سم و كاهش بقایای سم در محصوالت 
كاهش هزینه تولید

كاهش واردات سم  بمیزان 1 میلیون دالر
كاهش آلودگی محیط زیست
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذرچغندرقند
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24-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید بذر منوژرم هیبرید مقاوم چغندرقند اكباتان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني دانشبنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي 

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 3835/252

تاريخ قرارداد: 1393/11/15
مدت قرارداد: دو سال

معرفي فناوري: 
حــدود 30% از ســطح زیركشــت چغندرقنــد بهــاره در كشــور تحــت تاثیــر بیمــاری پوســیدگی ریشــه و طوقــه 
ــن بیمــاری، كاشــت رقمهــای    ــا اســت. ســادهترین روش جلوگیــری از خســارت ای ــارچ ریزوكتونی ناشــی از ق
مقــاوم اســت. رقــم »اكباتــان« اولیــن رقــم داخلــی مقــاوم بــه ایــن بیمــاری اســت كــه در ســال 1392 توســط 
ــد  ــام منــوژرم اســت كــه بصــورت هیبری ــم، جــزو ارق ــن رق موسســه تحقیقــات چغندرقنــد معرفــی شــد. ای

ــه مــادری نرعقیــم تهیــه شدهاســت.  برپای
مزاياي استفاده از فناوري: 

از جمله مزایای استفاده از این فناوری میتوان به موارد زیر اشاره كرد:  
توسعه پایدار در بخش كشاورزی استان اردبیل بعنوان تنها منطقه تولید بذر چغندرقند در كشور.

كاهش مصرف سموم شیمیایی و اجتناب از تبعات زیستمحیطی استفاده از آنها.  
دستاوردهای اقتصادی: 

تهیــه، تولیــد و فــروش ایــن رقــم بصــورت پیمــان مشــاركت بــا بخــش خصوصــی تبعــات مثبتــی دارد كــه 
عبارتنــد از: 

جلوگیــری از خــروج ارز از كشــور معــادل یــك میلیــون دالر در هــر ســال بــا فــرض فــروش ده هــزار واحــد 
بــذر از ایــن رقــم در ســال پایــه 1394

اشتغال زایی حدود 100 نفر در فرایند تولید، فراوری و بستهبندی این رقم در سال در كشور. 
كســب درآمــد حــدود شــش میلیــارد ریــال بــرای موسســه تحقیقــات چغندرقنــد از قبــال فــروش بــذر ایــن 

رقــم باتوجــه بــه ســهم 52% در پیمــان مشــاركت.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

25-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید بذر منوژرم هیبرید مقاوم چغندرقند آریا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني دانشبنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي 

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 3835/252

تاريخ قرارداد: 1393/11/15
مدت قرارداد: دو سال

معرفي فناوري: 
نماتــد سیســتی چغندرقنــد و بیمــاری ریزومانیــا از مهمتریــن چالشهــای زیســتی زراعــت چغندرقنــد بهــاره   
ــارس( محســوب میشــود.     ــی، خراســان و ف ــد محصــول در كشــور )آذربایجانغرب ــده تولی ــای عم در قطبه
ــاوم اســت. موسســه   ــای مق ــور، كاشــت رقمه ــاری مذك ــر دو بیم ــش خســارت ه ــكار كاه ــن راه كارآمدتری
ــه  ــه ب ــا مقاومــت دوگان ــم ب ــن رق ــد در ســال 1393 توانســت اولی ــذر چغندرقن ــه ب ــات اصــالح و تهی تحقیق
نماتــد سیســتی و بیمــاری ریزومانیــا را معرفــی كنــد. ایــن رقــم یــك رقــم منــوژرم و برپایــه نرعقیــم مقــاوم 

تهیــه شــده و هیبریــد اســت.
مزاياي استفاده از فناوري: 

از جمله مزایای استفاده از این فناوری میتوان به موارد زیر اشاره كرد:  
حفــظ الگــوی كشــت منطقــه اردبیــل بــرای تولیــد بــذر باتوجــه بــه مزیــت آن و ســابقه هفتــاد ســاله ایــن 

زراعــت در آن منطقــه باتوجــه بــه مزیــت آن نســبت بــه ســایر گیاهــان زراعــی منطقــه.
اخذ سهم بیشتری از بازار بذر تجارتی چغندرقند در داخل كشور باتوجه به خصوصیات رقم موردنظر.

دستاوردهای اقتصادی: 
تكثیر و فروش این رقم با همكاری بخش خصوصی منجر به: 

جلوگیری از خروج ارز از كشور معادل دو میلیون دالر در هرسال
اشتغال زایی حدود 200 نفر در فرایند تولید، تكثیر و فروش این رقم در سال در كشور

كسب درآمد بیش از ده میلیارد ریال برای موسسه تحقیقات چغندرقند از قبال فروش این رقم
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26-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
SBSI034 دانش فني تولید بذر منوژرم هیبرید مقاوم چغندرقند

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني دانشبنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي 

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 3835/252

تاريخ قرارداد: 1393/11/15
مدت قرارداد: 2 سال

معرفي فناوري: 
ــد  ــت چغندرقن ــتی زراع ــای زیس ــن چالش ه ــا از مهم تری ــاری ریزومانی ــد و بیم ــتی چغندرقن ــد سیس نمات
ــوب  ــارس( محس ــان و ف ــی، خراس ــور )آذربایجان غرب ــول در كش ــد محص ــده تولی ــای عم ــاره در قطب ه به
ــاوم اســت.  ــای مق ــور، كاشــت رقم ه ــاری مذك ــر دو بیم ــكار كاهــش خســارت ه ــن راه می شــود. كارآمدتری
ــه  ــت دوگان ــا مقاوم ــم ب ــت رق ــال 1393 توانس ــد در س ــذر چغندرقن ــه ب ــالح و تهی ــات اص ــه تحقیق موسس
بــه نماتــد سیســتي و بیمــاري ریزومانیــا را بــا كــد SBSI034 معرفــي كنــد. ایــن رقــم یــك رقــم هیبریــد 

منــوژرم اســت كــه برپایــه نرعقیــم مقــاوم تهیــه شــده اســت.
مزاياي استفاده از فناوري: 

از جمله مزایای استفاده از این فناوری میتوان به موارد زیر اشاره كرد:  
ــن  ــت آن و ســابقه هفتادســاله ای ــه مزی ــذر باتوجــه ب ــد ب ــرای تولی ــل ب ــه اردبی حفــظ الگــوی كشــت منطق

ــی. ــان زراع ــه ســایر گیاه ــت آن نســبت ب ــه مزی ــه باتوجــه ب زراعــت در آن منطق
ایــن رقــم در ســال 1393 توانســت در آزمایــش پایلــوت سراســری بــا برتریــن و پرفروشتریــن ارقــام اروپایــی  

رقابــت كــرده و در شــرایط آلــوده، مشــابه آنهــا محصــول تولیــد كنــد. 
دستاوردهای اقتصادی: 

تكثیر و فروش این رقم با همكاری بخش خصوصي منجر به: 
جلوگیری از خروج ارز از كشور معادل یك میلیون دالر در هرسال خواهد شد.

اشتغال زایی حدود 100 نفر در فرایند تولید، تكثیر و فروش این رقم در سال در كشور.
كسب درآمد حدود ششصد میلیون تومان برای موسسه تحقیقات چغندرقند از قبال فروش این رقم.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

27-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قــرارداد واگــذاری امتیــاز تكثیــر و فــروش بــذر چغندرقنــد رقــم پایــا )واگــذاری پایه هــای بــذر رقــم منــوژرم 

هیبریــد چغندرقنــد پایــا(
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

شركت طرف قرارداد: شركت سهامی خاص كشاورزی بركت جوین
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری

شماره قرارداد: 1697/252
تاريخ قرارداد: 95/5/30
مدت قرارداد: 97/1/30

معرفي فناوري: 
ــا راندمــان  اصــالح پایه هــای پــدر و مــادر و تولیــد الیــت رقــم چغندرقنــد مقــاوم بــه خشــكی و كــم آبــی ب

بــاال در تولیــد شــكر 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــه میــزان شــكر كافــی  ــی كشــور ســبب دســتیابی ب ــی و خشــكی در وضیعــت كنون ــه كــم آب ــذر مقــاوم ب ب
در مناطــق خشــك و كــم آب شــده و درنتیجــه بــا ایــن رقــم می تــوان راندمــان مصــرف آب را افزایــش داد.

دستاوردهای اقتصادی: 
در ارقــام خارجــی رقمــی بــا مشــخصات رقــم پایــا كــه بــه كم آبــی مقــاوم باشــد وجــود نــدارد بنابرایــن تولیــد 
ایــن بــذر و ارائــه آن بــه كشــاورزان عــالوه بركمــك بــه اقتصــاد كشــاورزي در مناطــق كــم آب، باعــث افزایــش 
ــای  ــتغال در زمینه ه ــاد اش ــن ایج ــده و همچنی ــكر ش ــد ش ــه تولی ــاورزی در زمین ــرف آب كش ــان مص راندم

مختلــف كشــاورزی، صنعتــی و ترابــری و حمــل ونقــل می شــود. 
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28-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگــذاری امتیــاز تكثیــر و فــروش بــذر چغندرقنــد ســه رقــم بــذر منــوژرم دو مقاومتــه چغندرقنــد شــامل ارقــام 

آریــا، شــكوفا، و اكباتــان و رقــم تــك مقاومتــه شــریف، و یــك رقــم بــذر مولتــی ژرم تــك مقاومتــه )مطهــر(
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند

شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندي
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری

شماره قرارداد: 2005/252
تاريخ قرارداد: 95/06/27
مدت قرارداد: 99/06/31

معرفي فناوري: 
اصــالح پایه هــای پــدر و مــادر و تولیــد الیــت ارقــام مختلــف چغندرقنــد شــامل ســه رقــم بــذر منــوژرم دو مقاومته 
آریــا، شــكوفا، و اكباتــان و رقــم تــك مقاومتــه شــریف، و یــك رقــم بــذر مولتــی ژرم تــك مقاومتــه )مطهر(، ســپس 

تولیــد الیــت و فــروش آن. ســپس نظــارت بــر تولیــد و تكثیــر همیــن ارقــام و ارائه مشــاوره فنــی الزم.

مزاياي استفاده از فناوري: 
تولیــد بــذور مقــاوم بــه ســاقه روی جهــت كشــت پاییــزه و مقــاوم بــه بیماری هــای شــایع مناطق چغنــدركاری 
ایــران در كشــت بهــاره و همچنیــن بــذور چنــد جوانــه ای مقــاوم بــه بیمــاری شــایع رایزومانیــا جهــت كاشــت 

در اراضــی بــا بســتر نامناســب و كشــت های ســنتی ایــران. 

دستاوردهای اقتصادی: 
تولیــد ایــن بــذور و ارائــه آن بــه كشــاورزان بــا قیمــت پایین تــر از بــذور خارجــی عــالوه بركمــك بــه اقتصــاد 
ــف  ــای مختل ــتغال در زمینه ه ــاد اش ــن ایج ــور و همچنی ــروج ارز از كش ــری از خ ــبب جلوگی ــاورزي س كش
ــری و حمــل ونقــل می شــود، كــه گامــی اســت در راســتای اقتصــاد مقاومتــی و  كشــاورزی، صنعتــی و تراب

خودكفایــی شــكر.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
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*29-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد مشاركتی تولید، بازاریابی و فروش بذر طالبی رقم سمسوری

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت گل سم گرگان 

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قراداد: 3/244/3380 
تاريخ قرارداد: 1390/01/21

مدت قرارداد: یك سال 

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
    رقــم طالبــی سمســوری 88 پرمحصــول و میــوه متمركــز مناســب كشــت در اقلیــم خشــك و نیمه خشــك 
حاشــیه كویــری می باشــد. مناطــق مناســب كشــت شــامل تهــران، مركــزی، قــم، اصفهــان، یــزد، خراســان، 
ــاه  ــن رقــم همرســی، زودرســی و كوت ــارس، بوشــهر و هرمــزگان می باشــد. شــاخص های مهــم ای ســمنان، ف
بــودن طــول دوره برداشــت می باشــد. متوســط عملكــرد ایــن رقــم در شــرایط زارع 44/5 تــن در هكتــار بــوده 
ــد  ــرم، درصــد قن ــوه1800-1500 گ ــش عملكــرد دارد. وزن تك می ــن افزای ــی 4/5 ت ــوده بوم ــه ت و نســبت ب

میــوه بطــور متوســط 10 و نســبت بــه عوامــل قارچــی خاكــزی )فوزاریــوم( متحمــل می باشــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
25% از فروش ناخالص
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

30-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاري امتیاز تكثیر بذر والدین و تولید، تكثیر و فروش بذر هیبرید ذرت رقم كرج 703
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

شركت طرف قرارداد: شركت توسعه كشت ذرت
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری

شماره قراداد: 17/244/4641
تاريخ قرارداد: 1393/05/15

مدت قرارداد: 10سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــه  ــق معتدل ــت در مناط ــب كش ــت و مناس ــي اس ــه زودرس ــك هفت ــراس 703 داراي ی ــینگل ك ــد س هیبری
ــدران، مغــان و همچنیــن كشــت دوم شــمال  ــارس، اصفهــان، خراســان رضــوی، لرســتان، مازن كرمانشــاه، ف
خوزســتان، ایــالم، ارزوئیــه كرمــان و جیرفــت و كهنــوج می باشــد. میانگیــن عملكــرد آن در آزمایشــات 14/1 
تــن در هكتــار بــوده و از عملكــرد 1/87 تــن در هكتــار برتــری نســبت بــه عملكــرد رقــم شــاهد برخــوردار 
اســت. ایــن رقــم باســرعت باالتــر كاهــش رطوبــت دانــه بعــد از رســیدن در مقایســه بــا هیبریــد 704، امــكان 
ــت مناســب  ــا رطوب ــن ویژگــی باعــث برداشــت ب ــد. ای ــر را فراهــم می كن ــه زودت ــك هفت برداشــت حــدود ی

ــد.  ــع محصــول بعــدی را فراهــم می نمای ــكان كشــت بموق ــده و ام گردی

دستاوردهای اقتصادی: 
طبــق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعنــوان آخریــن حلقــه معرفــی رقــم جهــت ســنجش ســازگاری رقــم تحــت 
ــم شــاهد  ــار و میانگیــن عملكــرد رق ــم 14100 كیلوگــرم در هكت ــن رق شــرایط زارعیــن، میانگیــن عملكــرد ای
موجــود 12230 كیلوگــرم در هكتــار مشــخص شده اســت كــه نســبت بــه رقــم شــاهد 15/3% برتــری عملكــرد را 
دارا می باشــد. طبــق بــرآورد، میانگیــن مــازاد درآمــد ناخالــص هــر هكتــار كشــت رقــم جدیــد ناشــی از اجــرای 
برنامــه اصالحــی 16/3 میلیــون ریــال بــوده و براســاس میانگیــن هزینــه تولیــد هــر هكتــار كشــت ذرت در كشــور، 
كاهــش هزینــه هركیلــو محصــول رقــم جدیــد منتــج از برنامــه اصالحــی 370/3 ریــال قابــل محاســبه می باشــد.
ــار ســطح زیركشــت ســاالنه  ــزار هكت ــی 75 ه ــه شــاهد و پیــش بین ــری عملكــرد نســبت ب ــه برت باتوجــه ب
ــرآورد  حــدود 140/2 هــزار تــن افزایــش تولیــد داشــته و ارزش اقتصــادی ایــن رقــم 1402میلیــارد ریــال ب
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شــده اســت. براســاس مفــاد قــرارداد منعقــده ســهم موسســه معــادل ریالــی 10% از مبلــغ فــروش ناخالــص 
بــذر هیبریــد و 10% از مبلــغ فــروش ناخالــص والدیــن تولیــد شــده توســط شــركت می باشــد. طبــق بــرآورد، 
كل منافــع ملــی ناشــی از واگــذاری رقــم 703 بــرای تكثیــر و تولیــد بــذر والدیــن و هیبریــد بترتیــب 7/2 و 
ــرآورد می گــردد كــه ســهم بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی از  ــارد تومــان ب ــاً 129/5 میلی 122/3 و جمع
ایــن منافــع بترتیــب 13/1 میلیــارد تومــان  و 116/3 میلیــارد تومــان طبــق قــرارداد مشــخص شــده اســت.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

31-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری امتیاز تكثیر بذر والدین و تولید، تكثیر و فروش بذر هیبرید ذرت رقم كرج 704
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

شركت طرف قرارداد: شركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری

شماره قراداد: 5741/244/17
تاريخ قرارداد: 1393/06/17

مدت قرارداد: 10 سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــه و در  ــرای تولیــد علوف ــوده و مناســب كشــت در اســتان های سردســیر ب ــررس ب ــام دی ــم جــزء ارق ــن رق ای
ــت،%90  ــرداری اس ــل بهره ب ــه ای( قاب ــه ای و علوف ــوره )دان ــورت دو منظ ــیر بص ــدل و گرمس ــتان های معت اس
ــه  ــالل نیم ــوم ب ــاری فوزاری ــه بیم ــم اختصــاص دارد و نســبت ب ــن رق ــه ای ســطح زیركشــت ذرت كشــور ب
مقــاوم و بــه ســیاهك معمولــی حســاس می باشــد. متوســط عملكــرد آن در كشــور معــادل 7/8 تــن در هكتــار 
ــه انســان، خــوراك دام و  ــل كشــت اســت. ایــن رقــم جهــت تغذی مي باشــد. در اكثــر اســتان های كشــور قاب

ــرد.    ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــور، و صنعــت م طی

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجــه بــه 90 % ســطح زیركشــت ذرت كشــور  ومتوســط عملكــرد حــدود 8 تــن در هكتــار، ارزش اقتصــادی 
ایــن رقــم 2106 هــزار میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت. براســاس مفــاد قــرارداد منعقــده ســهم موسســه 
معــادل ریالــی 10% از مبلــغ فــروش ناخالــص بــذر هیبریــد و 15% از مبلــغ فــروش ناخالــص  والدیــن تولیــد 

شــده توســط شــركت می باشــد.
ــب  ــد بترتی ــن و هیبری ــذر  والدی ــد ب ــر و تولی ــرای تكثی ــم 704 ب ــذاری رق ــی از واگ ــی ناش ــع مل كل مناف
ــی و بخــش  ــه ســهم بخــش دولت ــردد ك ــرآورد می گ ــان ب ــارد توم ــاً 1241/2 میلی 71/47 و 1169/7 و جمع
 خصوصــی از ایــن منافــع بترتیــب 130 میلیــارد تومــان و 1111/2 میلیــارد تومــان طبــق قــرارداد مشــخص 

شده است.
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32-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری امتیاز تكثیر بذر والدین و تولید، تكثیر و فروش بذر هیبرید ذرت رقم كرج 705
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

شركت طرف قرارداد: شركت ملی كشت و صنعت و دامپروری پارس
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری

شماره قراداد: 5743/244/17
تاريخ قرارداد: 1393/06/17

مدت قرارداد: 10سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــاه،  ــارس، كرمانش ــدل ف ــق معت ــت در مناط ــب كش ــوده و مناس ــي ب ــه زودرس ــك هفت ــم داراي ی ــن رق ای
خراســان رضوی، لرســتان، اصفهــان و همچنیــن كشــت دوم شــمال خوزســتان و جیرفــت و كهنــوج می باشــد. 
ایــن رقــم مقــاوم بــه ســیاهك معمولــي و پوســیدگي فوزاریومــي بــالل بــوده و از عملكــرد 1/43 تــن در هكتــار 
ــا  ــه رقــم شــاهد 704 برخــوردار اســت. ویژگــی دیگــر آن مصــرف آب كمتــر در مقایســه ب بیشــتر نســبت ب
ــه بعــد از  ــت دان ــر كاهــش رطوب ــد ســینگل كــراس 705 باســرعت باالت ــررس اســت، هیبری ــام دی ســایر ارق
ــر را فراهــم می كنــد. ایــن  ــا هیبریــد 704، امــكان برداشــت حــدود یــك هفتــه زودت رســیدن در مقایســه ب
ــم  ــدی را فراه ــول بع ــع محص ــت بموق ــكان كش ــده و  ام ــب گردی ــت مناس ــت بارطوب ــث برداش ــی باع ویژگ

ــررس اســت. ــام دی ــا ســایر ارق ــر در مقایســه ب ــد. ویژگــی دیگــر آن مصــرف آب كمت می نمای

دستاوردهای اقتصادی: 
طبــق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعنــوان آخریــن حلقــه معرفــی رقــم جهــت ســنجش ســازگاری رقــم 
تحــت شــرایط زارعیــن، میانگیــن عملكــرد ایــن رقــم 12617 كیلوگــرم در هكتــار و میانگیــن عملكــرد رقــم 
شــاهد موجــود 11188 كیلوگــرم در هكتــار مشــخص شــده اســت كــه نســبت بــه رقــم شــاهد 12/8% برتــری 
ــد  ــم جدی ــار كشــت رق ــص هــر هكت ــازاد درآمــد ناخال ــرآورد، میانگیــن م عملكــرد را دارا می باشــد. طبــق ب
ناشــی از اجــرای برنامــه اصالحــی 6/6 میلیــون ریــال در ســال بــوده و براســاس میانگیــن هزینــه تولیــد هــر 
ــی  ــه اصالح ــج از برنام ــد منت ــم جدی ــول رق ــو محص ــه هركیل ــش هزین ــور، كاه ــت ذرت در كش ــار كش هكت

ــد. ــبه می باش ــل محاس ــال قاب 288/1 ری
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

باتوجــه بــه برتــری عملكــرد و پیش بینــي50 هــزار هكتــار ســطح زیركشــت، ســاالنه حــدود 71/5 هــزار تــن 
افزایــش تولیــد محصــول داشــته و ارزش اقتصــادي آن 715 میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت. براســاس مفــاد 
قــرارداد منعقــده ســهم موسســه معــادل ریالــی10% از مبلــغ فــروش ناخالــص بــذر هیبریــد و10% از مبلــغ 
فــروش ناخالــص بــذر والدیــن تولیــد شــده توســط شــركت می باشــد. طبــق بــرآورد، كل منافــع ملــی ناشــی 
ــاً 96/5  ــد بترتیــب 5/4 و 91/1 و جمع ــن و هیبری ــذر  والدی ــد ب ــر و تولی ــرای تكثی ــم 705 ب ــذاری رق از واگ
میلیــارد تومــان بــرآورد می گــردد كــه ســهم بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی از ایــن منافــع بترتیــب 9/8 

میلیــارد تومــان و 86/7 میلیــارد تومــان طبــق قــرارداد مشــخص شــده اســت.
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33-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری امتیاز تكثیر و فروش بذر هیبرید ذرت رقم كرج 706

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت درستكار مغان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قراداد: 10944/244/17

تاريخ قرارداد: 1393/11/20
مدت قرارداد: 10 سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــق  ــت دوم مناط ــری و كش ــت اول تأخی ــت در كش ــت كاش ــرج 706 جه ــراس ذرت ك ــینگل ك ــد س هیبری
ــان و  ــان و مغ ــه كرم ــوج، ارزوئی ــت و كهن ــتان، جیرف ــمال خوزس ــت دوم ش ــب كش ــور مناس ذرت كاری كش
كشــت اول كرمانشــاه، فــارس و اصفهــان می باشــد. ایــن رقــم دارای مقاومــت نســبی بــه بیمــاری  فوزاریــوم 
بــالل و نیمــه مقــاوم نســبت بــه ســیاهك معمولــی بــوده و بــا متوســط عملكــرد 12 تــن در هكتــار و برتــری 

ــد. ــاهد 704 دارا می باش ــم ش ــه رق ــار بیشــتر را نســبت ب ــن در هكت ــرد 1/68 ت عملك

دستاوردهای اقتصادی: 
ــم  ــم جهــت ســنجش ســازگاری رق ــی رق ــه معرف ــن حلق ــوان آخری طبق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعن
ــن عملكــرد  ــار و میانگی ــرم در هكت ــد 12280 كیلوگ ــم جدی ــن عملكــرد رق ــن، میانگی تحــت شــرایط زارعی
رقــم شــاهد موجــود 10597 كیلوگــرم در هكتــار مشــخص شــده اســت كــه نســبت بــه رقــم شــاهد %15/9 
ــم  ــار كشــت رق ــرآورد، میانگیــن مــازاد درآمــد ناخالــص هــر هكت ــری عملكــرد را دارا می باشــد. طبــق ب برت
جدیــد ناشــی از اجــرای برنامــه اصالحــی 7/8 میلیــون ریــال در ســال بــوده و براســاس میانگیــن هزینــه تولیــد 
هــر هكتــار كشــت ذرت در كشــور، كاهــش هزینــه هركیلــو محصــول رقــم جدیــد منتــج از برنامــه اصالحــی 

368/1 ریــال قابــل محاســبه می باشــد.
باتوجــه بــه برتــری عملكــرد نســبت بــه شــاهد و پیش بینــی 50 هــزار هكتــار ســطح زیركشــت، ســاالنه 84/1 
ــرآورد می گــردد. براســاس  ــال ب ــارد ری ــد داشــته و ارزش اقتصــادی آن 841/5 میلی ــن افزایــش تولی هــزار ت
ــد و %12  ــذر هیبری ــص ب ــروش ناخال ــغ ف ــی 12% از مبل ــرارداد منعقــده ســهم موسســه معــادل ریال ــاد ق مف
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ــی از  ــی ناش ــع مل ــد.كل مناف ــركت می باش ــط ش ــده توس ــد ش ــن تولی ــذر والدی ــص ب ــروش ناخال ــغ ف از مبل
واگــذاری رقــم 706 بــرای تكثیــر و تولیــد بــذر  والدیــن و هیبریــد بترتیــب 4/5 و 75/5 و جمعــاً 80 میلیــارد 
تومــان بــرآورد می گــردد كــه ســهم بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی از ایــن منافــع بترتیــب 9/7 و 70/3 

ــرارداد مشــخص شده اســت. ــان طبــق ق ــارد توم میلی



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي68

34-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در تولید بذر هیبرید سورگوم رقم اسپیدفید 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت درستكار مغان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قراداد: 10945/244/17

تاريخ قرارداد: 1393/11/20
مدت قرارداد: 10 سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــه ای كشــور محســوب می شــود و  ــد ســورگوم علوف ــی تنهــا رقــم هیبری ســورگوم اســپیدفید در شــرایط فعل
تقریبــاً بیــش از 90% ســطح زیركشــت كشــور )36000 هكتــار( بــه ایــن رقــم اختصــاص دارد و ســاالنه حــدود 
700 تــا 1000 تــن بــذر هیبریــد در كشــور تولیــد می گــردد. چنــد چیــن بــودن و مقاومــت بــه كم آبــی از 

ــردد. ــوب می گ ــم محس ــن رق ــای ای ویژگی ه

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجــه بــه عــدم امــكان واردات علوفــه حجیــم از خــارج از كشــور ســورگوم اســپیدفید بــا عملكــرد مطلــوب 
ــری  ــال ثروت آفرینــی داشــته و بطــور غیرمســتقیم از ارز ب ــارد ری ــد 7200 میلی ــار می توان ــن در هكت 100 ت
واردات جلوگیــری نمایــد. براســاس مفــاد قــرارداد منعقــده ســهم موسســه معــادل ریالــی 12% از مبلــغ فــروش 
ناخالــص بــذر هیبریــد و 12% از مبلــغ فــروش ناخالــص بــذر والدیــن تولیــد شــده توســط شــركت می باشــد. 
كل منافــع ملــی ناشــی از واگــذاری ســورگوم رقــم اســپیدفید بــرای تكثیــر و تولیــد بــذر والدیــن و هیبریــد 
بترتیــب 1/9 و 110/5 و جمعــاً 112/4 میلیــارد تومــان بــرآورد می گــردد كــه ســهم بخــش دولتــی و بخــش 

خصوصــی از ایــن منافــع بترتیــب 13/5 و 98/9 میلیــارد تومــان طبــق قــرارداد مشــخص شــده اســت.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

35-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید و تكثیر بذر هیبرید ذرت رقم فجر )كرج 260(

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزی بركت جوین

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قراداد: 3786/244/17
تاريخ قرارداد: 1394/02/05

مدت قرارداد: 10 سال

معرفی  و مزايای استفاده از فناوری: 
ــیار  ــق بس ــتان های مناط ــراس260( مناســب كشــت در اس ــینگل ك ــه ای )س ــد زودرس ذرت دان ــم هیبری رق
ــری  ــت تاخی ــزا و كش ــدم و كل ــت گن ــد از برداش ــت دوم بع ــن كش ــت اول و همچنی ــور در كش ــرد كش س
درمناطــق معتــدل و معتــدل ســرد كشــور شــامل اســتان فــارس )شــیراز و مرودشــت( اســتان های اصفهــان، 
خراسان،كرمانشــاه و مناطــق مشــابه می باشــد. میانگیــن عملكــرد دانــه ایــن رقــم حــدود 10 تــن در هكتــار 
ــا 120 روز  ــوده و طــول دوره رســیدگی فیزیولوژیكــی آن حــدود 115 ت در شــرایط آزمایشــات ایســتگاهی ب
می باشــد. مهمتریــن ویژگــی ایــن هیبریــد زودرســی آن نســبت بــه ارقــام هیبریــد رایــج كشــور، برداشــت بــا 
ــی در مصــرف  ــزه، عملكــرد مناســب و صرفه جوی ــر در كشــت های پایی ــری از تاخی ــت مناســب، جلوگی رطوب

آب اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
طبــق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعنــوان آخریــن حلقــه معرفــی رقــم جهــت ســنجش ســازگاری رقــم 
تحــت شــرایط زارعیــن، میانگیــن عملكــرد رقــم جدیــد10740 كیلوگــرم در هكتــار و میانگیــن عملكــرد رقــم 
شــاهد موجــود8340 كیلوگــرم در هكتــار مشــخص شده اســت كــه نســبت بــه رقــم شــاهد 28/8 % برتــری 
ــد  ــم جدی ــار كشــت رق ــص هــر هكت ــازاد درآمــد ناخال ــرآورد، میانگیــن م عملكــرد را دارا می باشــد. طبــق ب
ناشــی از اجــرای برنامــه اصالحــی 6/6 میلیــون ریــال در ســال بــوده براســاس میانگیــن هزینــه تولیــد هرهكتار 
كشــت ذرت در كشــور، كاهــش هزینــه هركیلــو محصــول رقــم جدیــد منتــج از برنامــه اصالحــی 312/3 ریــال  

ــل محاســبه می باشــد. قاب
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36-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید و تكثیر بذر هیبرید ذرت رقم دهقان )كرج 400(

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزی بركت جوین

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قراداد: 3783/244/17
تاريخ قرارداد: 1394/02/05

مدت قرارداد: 10 سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
ــه ای )ســینگل كــراس 400( مناســب كشــت در اســتان های مناطــق بســیار  ــد زودرس ذرت دان ــم هیبری رق
ــری در  ــزا و كشــت تاخی ــدم و كل ــد از برداشــت گن ــن كشــت دوم بع ســرد كشــور در كشــت اول و همچنی
ــارس )شــیراز و مرودشــت( اســتان های اصفهــان،  مناطــق معتــدل و معتــدل ســرد كشــور شــامل اســتان ف
خراســان، كرمانشــاه و مناطــق مشــابه می باشــد. میانگیــن عملكــرد دانــه ایــن رقــم حــدود 8 تــا10 تــن در 
ــا  ــدود 105 ت ــی آن ح ــیدگی فیزیولوژیك ــول دوره رس ــوده و ط ــتگاهی ب ــات ایس ــرایط آزمایش ــار در ش هكت
ــج كشــور،  ــد رای ــام هیبری ــه ارق ــد زودرســی آن نســبت ب ــن هیبری ــن ویژگــی ای 110 روز می باشــد. مهم تری
ــا رطوبــت مناســب، جلوگیــری از تاخیــر در كشــت های پاییــزه، عملكــرد مناســب و صرفه جویــی  برداشــت ب

در مصــرف آب اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــم  ــم جهــت ســنجش ســازگاری رق ــی رق ــه معرف ــن حلق ــوان آخری طبق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعن
تحــت شــرایط زارعیــن، میانگیــن عملكــرد رقــم جدیــد11010 كیلوگــرم در هكتــار و میانگیــن عملكــرد رقــم 
شــاهد موجــود 9040 كیلوگــرم در هكتــار مشــخص شــده اســت كــه نســبت بــه رقــم شــاهد 21/8 % برتــری 
ــد  ــم جدی ــار كشــت رق ــص هــر هكت ــازاد درآمــد ناخال ــرآورد، میانگیــن م عملكــرد را دارا می باشــد. طبــق ب
ناشــی از اجــرای برنامــه اصالحــی5/4 میلیــون ریــال در ســال بــوده و براســاس میانگیــن هزینــه تولیــد هــر 
ــو محصــول رقــم جدیــد منتــج از برنامــه اصالحــی  هكتــار كشــت ذرت در كشــور، كاهــش هزینــه هــر كیل

ــد. ــبه می باش ــل محاس ــال قاب 230/7 ری
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

37-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر گواهی شده لوبیا چیتی رقم صدری

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت نگین بذر پارس 

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قراداد: 7837/244/17
تاريخ قرارداد: 1394/06/01

مدت قرارداد: 10 سال

معرفی و مزايای استفاده از فناوری: 
رقــم صــدری مناســب بــرای كشــت مناطــق معتــدل ســرد بــا میانگیــن عملكــرد 2464 كیلوگــرم درهكتــار 
نســبت بــه شــاهد محلــی لوبیــا چیتــی خمیــن بــا میانگیــن عملكــرد 2240 كیلوگــرم درهكتــار برتــری نشــان 
داده اســت. ایــن رقــم در حــال حاضــر بهتریــن لوبیــا چیتــی دانــه درشــت از نظــر بازارپســندی بــوده و نســبت 

بــه ویــروس موزائیــك bcmv, cmv متحمــل می باشــد. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــم  ــم جهــت ســنجش ســازگاری رق ــی رق ــه معرف ــن حلق ــوان آخری طبق آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی بعن
تحــت شــرایط زارعیــن، میانگیــن عملكــرد رقــم جدیــد 2464 كیلوگــرم در هكتــار و میانگیــن عملكــرد رقــم 
ــری  ــم شــاهد 9/8% برت ــه رق ــار مشــخص شده اســت كــه نســبت ب شــاهد موجــود 2244 كیلوگــرم در هكت
ــد  ــم جدی ــار كشــت رق ــص هــر هكت ــازاد درآمــد ناخال ــرآورد، میانگیــن م عملكــرد را دارا می باشــد. طبــق ب
ــد  ــه تولی ــن هزین ــاس میانگی ــوده و براس ــال ب ــال در س ــون ری ــی 1/3 میلی ــه اصالح ــرای برنام ــی از اج ناش
هــر هكتــار كشــت لوبیــا چیتــی در كشــور، كاهــش هزینــه هركیلــو محصــول رقــم جدیــد منتــج از برنامــه 

ــد. ــبه می باش ــل محاس ــال قاب ــی 1047/7 ری اصالح
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38-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری دائم )فروش( امتیاز تولید بذر سورگوم رقم پگاه

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزی بركت جوین

قالب حقوقی قرارداد: فروش 
شماره قرارداد: 7491/244/17

تاريخ قرارداد: 95/6/8
مدت قرارداد: دائم

معرفي فناوري: 
ــرای  ــازه، چ ــه ت ــد علوف ــیلویی، تولی ــارف س ــت مص ــوده وجه ــه ای ب ــپ علوف ــگاه دارای تی ــم پ ــورگوم رق س
ــت  ــن اس ــگاه دارای دو چی ــورگوم پ ــرد. س ــتفاده قرارمی گی ــورد اس ــك م ــه خش ــد علوف ــتقیم و تولی مس
ــك آن ــه خش ــرد علوف ــن عملك ــار و میانگی ــن در هكت ــر آن150 -130 ت ــه ی ت ــرد علوف ــن عملك  و میانگی

30-23/5 تــن درهكتــار اســت. ســورگوم علوفــه ای رقــم پــگاه نیمــه دیــررس اســت و از آن بعلــت داشــتن 
میــزان قنــد بــاال، جهــت تولیــد شــربت نیــز اســتفاده می شــود. زراعــت ایــن رقــم كامــاًل مشــابه زراعــت ســایر 
ــار 7  ــم اســت كــه در هكت ــن رق ــذر كــم ای ــاوت عمــده آن در مصــرف ب ــه ای اســت و تف ســورگوم های علوف

ــا ســایر كارنده هــا بــذر نیــاز دارد.. ــا دســتگاه پنوماتیــك و 10 كیلوگــرم ب كیلوگــرم ب

مزاياي استفاده از فناوري: 
ایــن رقــم نه تنهــا یــك ســورگوم علوفــه ای باكیفیــت و كمیــت مناســب اســت بلكــه یــك رقــم ســورگوم شــیرین 
نیــز بــه حســاب می آیــد. در ســاقه های ایــن رقــم میــزان قنــد در حــد ارقــام ســورگوم شــیرین اســت. ســورگوم 
علوفــه ای بــا میــزان قنــد بیشــتر از نظــر تخمیــر در ســیلوها مناســب تــر می باشــد و ایــن رقــم بعلــت دارا بــودن 

قنــد در ســاقه ها از كیفیــت بــاالی علوفــه چــه بصــورت ســیلویی و یــا ســایر مصــارف آن برخــوردار اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
آثار اقتصادی و مالی طبق قرارداد، فروش به مبلغ دو میلیارد ریال می باشد.



73 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

39-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر لوبیا چیتی رقم كوشا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت خدمات توسعه كشاورزی زنجان كشت خیرآباد

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 10660/244

تاريخ قرارداد: 95/9/28
مدت قرارداد: 10 سال 

معرفي فناوري: 
رقــم لوبیــا چیتــی كوشــا بــا متوســط عملكــرد 3200  كیلوگــرم در هكتــار و 440 كیلوگــرم برتــری عملكــرد 

نســبت بــه شــاهد اولیــن رقــم تیــپ 2 )رشــد نامحــدود و ایســتاده( لوبیــا چیتــی در ایــران می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
دارای بازارپســندی باالیــی بــوده و براســاس آمــار نیــاز بــذری كشــور در ســال 1395، ســهم ایــن رقــم از بــازار 

بــذر لوبیاچیتــی حــدود 1% می باشــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه در آن صــورت،  ــرد ك ــار گی ــی را در اختی ــم 20% ســطح زیركشــت لوبیاچیت ــن رق ــی می شــود ای پیش بین
ــی طبــق  ــار اقتصــادی و مال ــال در ســال ایجــاد خواهــد شــد. آث ــارد ری ــر 370 میلی ــغ ب افزایــش درآمــد بال
ــت  ــای قیم ــر مبن ــركت ب ــط ش ــدی توس ــده تولی ــی ش ــذر گواه ــروش ب ــت ف ــادل 10%  از قیم ــرارداد مع ق
مصــوب معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر تولیــد شــده بــه خــارج از 
ــرخ رســمی ارز )در ســایت  ــر اســاس ن ــذر ب ــی 10% قیمــت صادراتــی ب كشــور، ســهم موسســه معــادل ریال

ــود. ــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد ب بانــك مركــزی( در روز صــادرات ب
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40-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر سویا رقم سامان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی دانش بنیان ایده سازان سبز گلستان

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 10658/244

تاريخ قرارداد: 95/9/28
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقم سویا سامان با متوسط عملكرد 3700  كیلوگرم در هكتار و 317 كیلوگرم برتری عملكرد نسبت به شاهد 

ــرای  ــب ب ــه و مناس ــزش دان ــه ری ــاوم ب ــی، مق ــای گیاه ــه بیماری ه ــل ب ــاد، متحم ــۀ زی ــرد دان دارای عملك
ــزش گل وكاهــش  ــس از ری ــد پ ــای جدی ــم، تولیدگل ه ــن رق ــژة ای ــات وی برداشــت مكانیزه اســت. ازخصوصی

ــت. ــدی اس ــالل درغالف بن ــۀ اخت ــی ازعارض ــارت ناش خس

مزاياي استفاده از فناوري: 
ایــن رقــم دارای وضعیــت مناســبی جهــت برداشــت مكانیــزه بــوده و بدلیــل زودرس بــودن نســبت بــه شــاهد، 
جایگزینــی ایــن رقــم در كشــت تابســتانه عــالوه بــر خصوصیــت برتــری عملكــرد از بــروز مشــكالت برداشــت 

در آخــر فصــل نیــز جلوگیــری می نمایــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
پیش بینــی می شــود ایــن رقــم 20% ســطح زیركشــت ســویا در اســتان گلســتان  را در اختیــار گیــرد كــه در 
آن صــورت، افزایــش درآمــد بالــغ بــر 86  میلیــارد ریــال در ســال ایجــاد خواهــد شــد. آثــار اقتصــادی و مالــی 
ــذر گواهــی شــده تولیــدی توســط شــركت برمبنــای قیمــت  ــرارداد معــادل 5% از قیمــت فــروش ب طبــق ق
مصــوب معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر تولیــد شــده بــه خــارج از 
كشــور، ســهم موسســه معــادل ریالــی 5% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز )در ســایت بانــك 

مركــزی( در روز صــادرات بــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

41-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر لوبیا سفیدرقم الماس

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی كشاورزی فنی و مهندسی كیمیا گستر

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری 
شماره قرارداد: 1001/244

تاريخ قرارداد: 95/10/6
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقــم لوبیــا ســفید المــاس بــا متوســط عملكــرد 3650 كیلوگــرم در هكتــار و 330 كیلوگــرم برتــری عملكــرد 

نســبت بــه شــاهد، نســبت بــه بیمــاری ویروســي BCMV مقــاوم می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــوده و براســاس آمــار نیــاز  ــراق از مزیــت بازارپســندی باالیــی برخــوردار ب ــودن رنــگ ســفید ب بدلیــل دارا ب

ــا ســفید حــدود 0/5% می باشــد. ــذر لوبی ــازار ب ــم از ب ــن رق ــذری كشــور در ســال 1395، ســهم ای ب

دستاوردهای اقتصادی: 
پیش بینــی می شــود ایــن رقــم 30% ســطح زیركشــت لوبیــا چیتــی را در اختیــار گیــرد كــه در آن صــورت، 
ــق  ــی طب ــار اقتصــادی و مال ــد. آث ــد ش ــال ایجــاد خواه ــال در س ــارد ری ــر 99 میلی ــغ ب ــد بال ــش درآم افزای
قــرارداد معــادل 8% از قیمــت فــروش بــذر گواهــی شــده تولیــدی توســط شــركت برمبنــای قیمــت مصــوب 
معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر تولیــد شــده بــه خــارج از كشــور، 
ســهم موسســه معــادل ریالــی 8% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز )در ســایت بانــك مركــزی( 

در روز صــادرات بــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد بــود.
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42-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر گندم رقم حیدری

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت كردستان سبز

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 10124/244

تاريخ قرارداد: 96/7/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقــم حیــدری بــا میانگیــن عملكــرد 7145 كیلوگــرم در هكتــار، عــادات رشــد بینابیــن، نســبت بــه خوابیدگی، 
بیمــاری زنــگ زرد، تنــش خشــكی آخــر فصــل زراعــی در اقلیــم ســرد كشــور مقــاوم بــوده و مناســب كشــت 

بــراي شــرایط آبــی و تنــش خشــكی آخــر فصــل زراعــی در اقلیــم ســرد كشــور می باشــد.
مزاياي استفاده از فناوري: 

پیش بینــی می شــود ســطح زیركشــت رقــم در دوره 7 ســاله جایگزینــی بــه 850000 هكتــار برســد كــه در 
ــال  ــی درآمــد ناخالــص رقــم معرفــی شــده طــی دوره جایگزینــی 1/348 میلیــارد ری آن صــورت ارزش كنون

ــردد. ــرآورد می گ ب
دستاوردهای اقتصادی: 

ســهم موسســه از بهــای بــذر گواهی شــده تولیــدی فروختــه شــده توســط شــركت بــر مبنــای قیمــت مصــوب 
معاونــت زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر تولیدشــده بــه خــارج از كشــور، ســهم 
موسســه معــادل ریالــی3% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز )در ســایت بانــك مركــزی( در روز 

صــادرات بــذر از كشــور از ســوی شــركت بــه موسســه پرداخــت می گــردد.

سهم موسسه از فروشميزان توليد بذر گواهی شدهرديف
4%كمتر از 20 هزار تن1
تا 20 هزار تن 4% مابقی تولید 3%20 تا 25 هزار تن2
تا 20هزار تن 4% مابقی تولید 2/5% بیش از 25 هزار تن3
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

43-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر گندم رقم رخشان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت پیشرو كشت البرز

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 10122/244

تاريخ قرارداد: 96/7/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقــم رخشــان بــا میانگیــن عملكــرد 8/23 تــن در هكتــار در شــرایط نرمــال و 4/48 تــن در هكتــار در شــرایط 
تنــش خشــكی بــا عــادات رشــد بهــاره، نســبت بــه خوابیدگــی و بیمــاری زنــگ زرد مقــاوم و نســبت بــه زنــگ 
قهــوه ای و زنــگ ســیاه نیمــه مقــاوم می باشــد ،متحمــل بــودن ایــن رقــم نســبت بــه كــم آبــی در مقایســه بــا 

ارقــام دیــررس وكیفیــت نانوایــی خــوب از دیگــر مزایــای ایــن رقــم می باشــد.
مزاياي استفاده از فناوري: 

ــه در  ــد ك ــار برس ــزار هكت ــه 100 ه ــاله ب ــم در دوره 7 س ــن رق ــت ای ــطح زیركش ــود س ــی می ش پیش بین
این صــورت ارزش كنونــی درآمــد ناخالــص رقــم معرفــی شــده طــی دوره جایگزینــی 7 ســاله 1110 میلیــارد 

ــردد. ــرآورد می گ ــال ب ری
دستاوردهای اقتصادی: 

ســهم موسســه از بهــای بــذر گواهــی شــده تولیــدی فروختــه شــده توســط شــركت بــر مبنــای قیمــت مصــوب 
معاونــت زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر تولیــد شــده بــه خــارج از كشــور، ســهم 
موسســه معــادل ریالــی3% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز )در ســایت بانــك مركــزی( در روز 

صــادرات بــذر از كشــور از ســوی شــركت بــه موسســه پرداخــت می گــردد.

سهم موسسه از فروش ميزان توليد بذر گواهی شدهرديف
4%كمتر از 15 هزار تن1
تا 15 هزار تن 4% مابقی تولید 3%15 تا 20 هزار تن2
تا 15 هزار تن 4% مابقی تولید 5/2% بیش از 20 هزار تن3
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44-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تكثیر و فروش بذر ارقام هیبرید ذرت سینگل و تری وی كراس كرج 647 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت سبزآوران مغان 

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 12560/244

تاريخ قرارداد: 95/11/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ذرت ســینگل كــراس 647 از نظــر گــروه رســیدن جــزء ارقــام  متوســط رس بــوده  و میانگیــن عملكــرد دانــه 
ــدان اســبی  ــه آن دن ــپ دان ــالل مخروطــی، اســتوانه ای و تی ــار می باشــد. شــكل ب ــن در هكت ــم 8 ت ــن رق ای
اســت، ایــن رقــم در اســتان های سردســیر بــرای تولیــد علوفــه و در اســتان های معتــدل و گرمســیر بصــورت 

ــرداری اســت.  ــل كشــت و بهره ب ــه و علوفــه( قاب دومنظــوره )دان

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــل  ــای فص ــه در انته ــه ذرت ك ــد دان ــق تولی ــد در مناط ــم می توان ــن رق ــودن، ای ــط رس ب ــه متوس ــه ب باتوج
ــده و از خســارت های  ــع مشــكالت گردی ــا حــدودی باعــث رف ــود آب هســتند ت ــا كمب ــا ســرما و ی مواجــه ب

ــد. ــری نمای وارده جلوگی

دستاوردهای اقتصادی: 
آثــار اقتصــادی و مالــی طبــق قــرارداد معــادل15% از قیمــت بــذر والدیــن تولیــد شــده و 10% از مبلــغ فــروش 
ــد  ــذر تولی ــدی توســط شــركت، درصــورت صــادرات ب ــراس( تولی ــراس/ تری وی ك ــد )ســینگل ك ــذر هیبری ب
شــده بــه خــارج از كشــور، ســهم موسســه معــادل ریالــی 10% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز 

)در ســایت بانــك مركــزی( در روز صــادرات بــذر از كشــور خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

45-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر سویا رقم كتول

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت سهامی توسعه كشت دانه های روغنی

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 6021/244

تاريخ قرارداد: 96/3/6
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقــم ســویا كتــول بــا متوســط عملكــرد 4000 كیلوگــرم در هكتــار و 748 كیلوگــرم برتــری عملكــرد نســبت 
ــی و  ــر خوابیدگ ــودن در براب ــاوم ب ــب و مق ــداری مناس ــاال، پای ــرد ب ــازگاری و عملك ــل س ــاهد، بدلی ــه ش ب
ریــزش و تیــپ رشــد محــدود و همچنیــن متحمــل بــودن بــه بیماری هــا بویــژه بیمــاری پوســیدگی ذغالــی 
)مهم تریــن بیمــاری ســویا در منطقــه( و مقاومــت بــه نماتــد سیســت ســویا، عــالوه بــر اســتان گلســتان، در 

ــل كشــت اســت.  ــدران قاب اســتان های خوزســتان و مازن

مزاياي استفاده از فناوري: 
پیش بینــی می شــود ایــن رقــم بــا 36000 هكتــار ســطح زیركشــت، 60% ســطح زیركشــت ســویا در اســتان 
ــم درطــول دوره  ــص رق ــع ناخال ــوع ارزش حــال مناف ــه در آن صــورت، مجم ــرد ك ــار گی گلســتان را در اختی

جایگزینــی بالــغ بــر 609/9  میلیــارد ریــال خواهــد شــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــدی توســط  ــده تولی ــی ش ــذر گواه ــروش ب ــت ف ــادل 5% از قیم ــرارداد مع ــق ق ــی طب ــادی و مال ــار اقتص آث
شــركت بــر مبنــای قیمــت مصــوب معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر 
ــرخ  ــذر براســاس ن ــی ب ــی 5% قیمــت صادرات ــه خــارج از كشــور، ســهم موسســه معــادل ریال تولیــد شــده ب

ــود. ــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد ب رســمی ارز )در ســایت بانــك مركــزی( در روز صــادرات ب
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46-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
) L17( قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر سویا صبا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت پدیده كمان تجارت

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 12533/244

تاريخ قرارداد: 95/11/24
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
رقــم ســویا صبــا )L17( بــا متوســط عملكــرد 3800 كیلوگــرم در هكتــار و 462 كیلوگــرم برتــری عملكــرد 
نســبت بــه شــاهد، بدلیــل ســازگاری و عملكــرد بــاال، پایــداری مناســب و مقــاوم بــودن در برابــر خوابیدگــی و 
ریــزش و طــول دوره رشــد، مناســب كشــت تابســتانه منطقــه مغــان و مناطــق غــرب كشــور نظیــر كرمانشــاه، 

ــد. ــی می باش ــاد و آذربایجان غرب ــرم آب خ

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــویا را در  ــت س ــطح زیركش ــت، 20% س ــطح زیركش ــار س ــا 14000 هكت ــم ب ــن رق ــود ای ــی می ش پیش بین
اختیــار گیــرد كــه در آن صــورت، مجمــوع ارزش حــال منافــع ناخالــص رقــم درطــول دوره جایگزینــی بالــغ 

ــر 437/3 میلیــارد ریــال خواهــد شــد. ب

دستاوردهای اقتصادی: 
آثــار اقتصــادی و مالــی طبــق قــرارداد معــادل 5% از قیمــت فــروش بــذر گواهی شــده تولیــدی توســط شــركت 
ــذر تولیــد  برمبنــای قیمــت مصــوب معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات ب
شــده بــه خــارج از كشــور، ســهم موسســه معــادل ریالــی 5% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز 

)در ســایت بانــك مركــزی( در روز صــادرات بــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

47-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تولید بذر گواهی شده لوبیا سفید رقم درسا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت تولید و تهیه بذر حبوبات همایون ازنا

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 13318/244

تاريخ قرارداد: 95/12/18
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــن  ــری دارد. ای ــاك و شــكوفا برت ــه شــاهد دانشــكده، پ ــرد نســبت ب ــا ازنظــر عملك ــم درس ــا ســفید رق لوبی
رقــم ازنظــر میــزان تحمــل بــه خشــكی و كارایــی مصــرف آب نســبت بــه ارقــام شــاهد برتــر اســت. واكنــش 
ــای ویروســی،  ــر بیماری ه ــه ازنظ ــا نشــان دادك ــج لوبی ــای رای ــات و بیماری ه ــن آف ــه مهم تری ــا ب ــم درس رق
نســبت بــه نــژاد نكروتیــك ویــروس BCMNV در گــروه حســاس قــرار دارد. ایــن رقــم نســبت بــه بیمــاری 
 باكتریــاي ســوختگی معمولــی لوبیــا  نیمــه حســاس اســت. رقــم درســا نســبت بــه آفــت كنــه دو نقطــه ای 
)مهم تریــن آفــت لوبیــا در ایــران(  بعنــوان مقاوم تریــن رقــم لوبیــا ســفید شناســایی شــد. متوســط عملكــرد 
ــش  ــرم افزای ــكده 450 كیلوگ ــاهد دانش ــه ش ــبت ب ــه نس ــوده ك ــار ب ــرم در هكت ــم 3319  كیلوگ ــن رق  ای

عملكرد دارد.  

مزاياي استفاده از فناوري: 
عملكــرد مناســب، مقاومــت بــه  آفــت كنــه دولكــه ای، بازارپســندی عالــی و تحمــل بــه دو ویــروس مهــم لوبیــا 

CMV و BCMV از ویژگی هــای متمایــز ایــن رقــم هســتند.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــط  ــدی توس ــده تولی ــی ش ــذر گواه ــروش ب ــت ف ــادل 6% از قیم ــرارداد مع ــق ق ــی طب ــادی و مال ــار اقتص آث
شــركت برمبنــای قیمــت مصــوب معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد كشــاورزی و درصــورت صــادرات بــذر 
ــرخ  ــذر براســاس ن ــی ب ــی 6% قیمــت صادرات ــه خــارج از كشــور، ســهم موسســه معــادل ریال تولیــد شــده ب

ــود. ــذر از كشــور توســط شــركت خواهــد ب ــك مركــزی( در روز صــادرات ب رســمی ارز )در ســایت بان
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48-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری امتیاز تكثیر و فروش بذر ارقام هیبرید ذرت شیرین سینگل كراس كرج 403

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
شركت طرف قرارداد: شركت حامی كشت كیمیا

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 8023/244

تاريخ قرارداد: 96/5/18
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــن  ــان برداشــت می باشــد. ای ــه در زم ــت دان ــن براســاس رطوب ــم بیــن 15-12 ت ــن رق میانگیــن عملكــرد ای

ــتفاده اســت. ــل اس ــا كنســروی قاب ــتان های كشــور بصــورت تازه خــوری ی ــر اس ــرای اكث ــم ب رق

مزاياي استفاده از فناوري: 
باتوجه به طول دوره كاشت تا برداشت، برای مناطق با فصل رشد كوتاه مناسب است.

دستاوردهای اقتصادی: 
آثــار اقتصــادی و مالــی طبــق قــرارداد معــادل10% از قیمــت بــذر والدیــن تولیــد شــده و 10% از مبلــغ فــروش 
ــه خــارج از كشــور، ســهم  ــد شــده ب ــذر تولی ــدی توســط شــركت، درصــورت صــادرات ب ــد تولی ــذر هیبری ب
موسســه معــادل ریالــی 10% قیمــت صادراتــی بــذر براســاس نــرخ رســمی ارز )در ســایت بانــك مركــزی( در 

روز صــادرات بــذر از كشــور خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

موسسه تحقيقات برنج كشور
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49-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی ساخت و فروش دستگاه تمام اتوماتیك اندازه گیری هدایت هیدرولیكی اشباع خاك به روش بار افتان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات برنج كشور
شركت طرف قرارداد: پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )گروه مهندسی علوم خاك(

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش
شماره قرارداد: 284/7244

تاريخ قرارداد: 1388/08/19
مدت قرارداد: 45 روز

معرفی فناوری: 
ــري  ــراي اندازه گی ــان )KS( ب ــار افت ــه روش ب ــت هیدرولیكــی خــاك ب ــه ای هدای دســتگاه تمــام اتوماتیــك رایان
ــران  ــراع در ای ــن اخت ــكار مــي رود. ای ــال آب( ب ــي خــاك در انتق ــت هیدرولیكــي خــاك )شــاخصي از توانای هدای
ــت  ــرای ثب ــاس ب ــیار حس ــورهاي بس ــود سنس ــت وج ــت. بعل ــي اس ــرد داراي تازگ ــر روش و كارب ــان ازنظ و جه
ــز  ــریع نی ــیار س ــت آب در آن بس ــه حرك ــبك ك ــت س ــا باف ــای ب ــتفاده از آن در خاك ه ــا، اس ــریع داده ه  س

فراهم است. 

مزايای استفاده از فناوری: 
ــه  ــورمان ك ــروش آن در كش ــس از ف ــات پ ــكالت خدم ــور و مش ــروج ارز از كش ــتگاه و خ ــد ارزی دس خری
ــزرگ  ــركت ب ــد ش ــار چن ــط در اختی ــتگاه هایي فق ــن دس ــروش چنی ــد ف ــكالت آن مي باش ــن مش از بارزتری

خارجــي مثــل ELE و  Lenzer مي باشــد. 
نمونه هــای الكترونیكــی موجــود درجهــان بســیار محــدود، گــران  قیمــت و ارز بــر می باشــد. قیمــت دســتگاه 
ــا قابلیــت و امكانــات پایین تــر مربــوط بــه شــركت ELE بــه ازای هــر مــاژول7000  بارافتــان الكترونیكــی ب
دالر می باشــد 3 نمونــه دســتگاه های دســتی خریــداری شــده توســط مراكــز تحقیقاتــی و دانشــگاه ها بدلیــل 
درصــد بــاالی خطــا واســتفاده از یــك نفــر نیــرو بــا صــرف زمــان و هزینــه بــاال در ثبــت داده هــا دیگــر مــورد 

ــد. ــرار نمی گیرن اســتفاده ق
نمونــه دســتگاه های خارجــی قابلیــت اندازه گیــری نمونــه خاك هــای بــا بافــت مختلــف را ندارنــد و بایــد تجهیــزات 

مربــوط بــه هركــدام بطــور جداگانــه خریــداری گــردد. )خریــد تجهیــزات آزمایــش بار ثابــت و بــار افتان(
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دستگاه های خارجی قابلیت آزمایش چندین نمونه خاك بطور همزمان بدون دخالت دست را ندارند.
ــا آزمایشــگاه مكانیــك خــاك می بایســت دو  ــرد دســتگاه در تحقیقــات كشــاورزی و ی محققیــن جهــت كارب

ــاب(  ــاب و غیرغرق ــت غرق ــداری نماینــد. )در حال ــا شــرایط اندازه گیــری خــاص خری دســتگاه ب

دستاوردهای اقتصادی: 
ممانعــت از خریــد دســتگاه هاي مشــابه و عــدم وابســتگي بــه فنــاوري خارجــي و جلوگیــري از خــروج ارز از 
كشــور را  مي تــوان اشــاره كــرد و نیــز  باتوجــه بــه قابلیت هــاي جدیــد دســتگاه نســبت بــه مشــابه خارجــي 
ــا  ــاال منجــر شــده كــه كارشناســان و محققیــن ب ــواع  بافــت خــاك بادقــت و كیفیــت ب توانایــي آزمایــش ان
ــزان  ــت آوردن می ــا بدس ــد. ب ــه كنن ــتگاه تكی ــمند دس ــق و هوش ــج دقی ــه نتای ــبت ب ــتري نس ــاد بیش اعتم
ــي  ــات زهكش ــه آب و عملی ــت بهین ــوان مدیری ــان )Ks( مي ت ــار افت ــه روش ب ــاك ب ــري آب در خ نفوذپذی
ــی در  ــه صرفه جوی ــوان ب ــار آن مي ت ــن آث ــه از مهم تری ــام داد ك ــزارع كشــاورزي را انج مناســب در ســطح م

ــع آب كشــاورزی كشــور اشــاره نمــود. اســتفاده از مناب
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موسسه تحقيقات پنبه كشور
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50-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید و تكثیر بذر پنبه رقم زودرس ارمغان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: اتحادیه تعاونی های پنبه كاران كشور

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصار موقت
شماره قرارداد: 3424/283 

تاريخ قرارداد: 1393/09/26 
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
نام رقم: ارمغان

ارتفاع بوته: 105-95  سانتي متر
میزان تولید وش: 5500  كیلوگرم درهكتار

وزن قوزه: 5/2- 4/6 گرم
ظرافت الیاف: 5/2- 4/6 میكرونری 

طول الیاف: 30/4-29 میلي متر
درصد كیل: 41-39 درصد

طول دوره رشد: 130- 125 روز

مزاياي استفاده از فناوري: 
سازگاری عمومی باال، زودرس، مناسب كشت دوم پس از برداشت غالت و كلزا، متحمل به تنش خشكی و شوری.

ــه كاري كشــور در  ــار از اراضــي پنب ــزار هكت ــال حاضــر حــدود بیســت  ه ــادی: درح ــتاوردهای اقتص دس
ــم  ــه رق ــت پنب ــراي كش ــیل الزم ب ــمالي از پتانس ــان ش ــرخس( و خراس ــوي )س ــان رض ــتان هاي خراس اس
زودرس ارمغــان برخــوردار اســت. بــا انجــام ایــن قــرارداد و تهیــه و تولیــد هســته اولیــه و بــذور گواهــي شــده، 
ــراي  ــردار، رغبــت الزم ب ــراي بهره ب ــه ســود حاصلــه ب ــا عنایــت ب عملكــرد در واحــد ســطح افزایــش یافتــه ب
افزایــش ســطح زیركشــت پنبــه در پنبــه كاران افزایــش مي یابــد. همچنیــن ضمــن جلوگیــري از واردات بــذر 

ــري مي شــود. ــه اي در كشــور جلوگی ــاي قرنطین ــات و بیماري ه ــه، از شــیوع آف پنب
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*51-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید و تكثیر بذر پنبه رقم بختگان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: تعاوني پنبه كاران زرین دشت )استان فارس(

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت، قرارداد لیسانس انحصار موقت
شماره قرارداد: 71/283

تاريخ قرارداد: 94/01/18
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
نام رقم: بختگان

ارتفاع بوته: 150-110 سانتي متر
میزان تولید وش: 4200 كیلوگرم درهكتار

وزن قوزه: بیش از 7 گرم
وزن 100 دانه بدون كرك: 10 تا 10/5 گرم 

طول الیاف: 31-29 میلي متر
تراكم كاشت: 66500 بوته در هكتار و فواصل كشت 20×75

مزاياي استفاده از فناوري: 
پربار و متحمل به بوته میري و داراي درصد كشش ممتاز

منطقه مورد كشت: گرم و خشك

دستاوردهای اقتصادی: 
بــرآورد مي شــود بــا عنایــت بــه واگــذاري  تولیــد و تكثیــر بــذر رقــم  بختــگان در طبقــات نوكلئــوس دو، ســوپر 
الیــت، الیــت و گواهــي شــده ایــن رقــم ســطح زیركشــتي معــادل 15000 هكتــار را بــه خــود اختصــاص دهــد. نیاز 
بــذري ایــن رقــم حــدود هــزار تــن بــوده و تخمیــن زده مي شــود درآمــد ناشــي از آن بــه 30 میلیــارد ریــال برســد. 

رقــم بختــگان داراي دوره كشــت 160 روزه بــوده و مناســب مناطــق مشــابه اســتان فــارس مي باشــد.
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52-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید و تكثیر بذر پنبه رقم خرداد

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني كشاورزي بهدشت بشرویه

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصار موقت
شماره قرارداد: 4526/283 

تاريخ قرارداد: 1393/12/20
مدت قرارداد:  9سال

معرفي فناوري: 
نام رقم: خرداد

میزان تولید وش: 4800 كیلوگرم درهكتار
وزن قوزه: 5/4 – 5 گرم

طول الیاف: 32/6 میلي متر
ظرافت الیاف: 4/35 میكرونری

طول دوره رشد: 140 روز

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــه   ــر بوت ــه  ه ــاال  بطوریك ــي ب ــت  بارده ــا ظرفی ــیار زودرس  ب ــي  بس ــط، رقم ــد متوس ــم  داراي  رش ــن  رق ای
تعــداد زیــادي  غــوزه  تولیــد مي كنــد.  ایــن  رقــم  نســبت  بــه  شــوري  مقــاوم  و نســبت  بــه  بیمــاري  
پژمردگي ورتیســیلیومي  پنبــه متحمــل اســت. ظرفیــت  تولیــد ایــن  رقــم  نســبت زیــاد و حــدود 4/8 تــا 5 تــن  

ــت. ــد داش ــب  خواه ــرایط مناس ــار در ش ــد در هكت تولی
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دستاوردهای اقتصادی: 
بــرآورد مي شــود باعنایــت بــه واگــذاري  تولیــد و تكثیــر بــذر رقــم خــرداد در طبقــات نوكلئــوس دو، ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــي شــده ایــن رقــم ســطح زیركشــتي معــادل3000 هكتــار  را بــه خــود اختصــاص دهــد. نیــاز بــذري 
ایــن رقــم حــدود 120 تــن بــوده و تخمیــن زده مي شــود درآمــد ناشــي از آن بــه 4 میلیــارد و 400 میلیــون ریــال 
برســد. رقــم خــرداد داراي دوره كشــت 130 روزه بــوده و مناســب مناطق مشــابه اســتان خراســان جنوبي مي باشــد.
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53-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید و تكثیر بذر پنبه رقم ورامین

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت انابد آستان قدس رضوي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصار موقت
شماره قرارداد: 3413/283

تاريخ قرارداد: 1393/09/24
مدت قرارداد: 9 سال

معرفي فناوري: 
نام رقم: ورامین

ارتفاع بوته: 150-120 سانتي متر
میزان تولید وش: 4/5 تن درهكتار

وزن غوزه: 6  گرم
وزن 100 دانه بدون كرك: 11 تا 12 گرم 

طول الیاف: 30-29 میلي متر
ظرافت الیاف: 4 میكرونری

درصد كیل: %39
تراكم كاشت: 62500 بوته در هكتار و فواصل كشت 20×80
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مزاياي استفاده از فناوري: 
پربار باكیفیت ممتاز، مقاوم به شوري و خوابیدگي، حساس به بیماري پژمردگي ورتیسیلیومی پنبه

منطقه موردكشت: سرد و خشك، گرم و خشك و معتدل و سردسیر

دستاوردهای اقتصادی: 
ــذري  ــف ب ــات مختل ــن در طبق ــم ورامی ــه رق ــذر پنب ــر ب ــد و تكثی ــاز تولی ــر، امتی ــرارداد حاض ــاس ق براس
ــد  ــت اناب ــه شــركت كشــت و صنع ــار ب ــت و گواهــي شــده( در ســطح حــدود 60000 هكت )ســوپر الیت، الی
ــروش  ــد، از ف ــد تولی ــطه ها از فراین ــذف واس ــن ح ــورت ضم ــد. در این ص ــذار ش ــوي واگ ــدس رض ــتان ق آس
بــذور غیرگواهــي شــده و غیرقانونــي جلوگیــري شــده و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه، ســطح زیركشــت و درآمــد 
ــذر اصــالح شــده  ــن ب ــل 3000 ت ــن ســطح حداق ــردد از ای ــي مي گ ــد. پیش بین ــش مي یاب ــرداران افزای بهره ب

پنبــه بــه ارزش 90 میلیــارد ریــال حاصــل شــود.
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54-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
توسعه مكانیزاسیون برداشت پنبه

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاوني آبادگران دشت سپید

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: ---

تاريخ قرارداد: 1392/06/27
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
رقم مناسب برداشت ماشینی

برداشت مكانیزه پنبه
مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش هزینه كارگری برداشت

برداشت سریعتر محصول و آماده سازی زمین برای كشت بعدی
برداشت محصول قبل از سرما و بارندگی و درنتیجه افزایش كیفیت الیاف و بذر استحصالی

دستاوردهای اقتصادی: 
ایــن قــرارداد در راســتای توســعه برداشــت مكانیــزه پنبــه بیــن موسســه و شــركت مذكــور منعقــد شــد مطابــق 
ایــن قــرار داد موسســه تعهــد می نمایــد كــه ماشــین برداشــت را بــا راننــده در اختیــار طــرف قــرارداد نهــاده و در 
طــی برداشــت بــر فراینــد برداشــت نظــارت داشــته باشــد. در مقابــل پیمانــكار موظــف اســت باتوجــه به اســتهالك 
دســتگاه مبلــغ 1250ریــال )5% وش( بــه ازای هــر كیلوگــرم وش برداشــت شــده براســاس قبــض باســكول بــه 

موسســه پرداخــت نمایــد كــه درنهایــت مبلــغ 173 میلیــون ریــال بــه حســاب موسســه واریــز شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

55- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم خورشید

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت آنابد وابسته به آستان قدس رضوی

قالب حقوقی قرارداد: تحت لیسانس
شماره قرارداد: 3216/283

تاريخ قرارداد: 1395/11/24
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
رقــم خورشــید رقمــی پرمحصــول، زودرس، تیــپ صفــر یــا كامــاًل بســته، مناســب بــرای كشــت در ردیف هــای بســیار 
باریــك، كارایــی مصــرف آب بــاال، كاهــش هزینــه تنــك و وجیــن مزرعــه و مناســب برداشــت دســتگاه غــوزه چین اســت. 
ویژگی هــای ایــن رقــم تیــپ صفــر، عملكــرد بــاال، كشــت در ردیف هــای بســیار باریــك، كیفیــت الیــاف بســیار مناســب، 

غلبــه بــر علف هــای هــرز، عــدم نیــاز بــه تنــك، كارایــی مصــرف آب بــاال، برداشــت ماشــینی، فــرم كالســتر اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
بــا اســتفاده از ایــن رقــم بدلیــل عملكــرد باالتــر نســبت بــه شــاهد باعــث افزایــش عملكــرد در واحــد ســطح 
شــده و درآمــد زارعیــن افزایــش مي یابــد. رقــم جدیــد قابلیــت كاشــت در فواصــل باریــك را داشــته كــه بــه 
ــاز مي باشــد.  ــرای مزرعــه مــورد نی ــن تعــداد كارگــر كمتــري ب ــه تنــك نداشــته و بنابرای ــاز ب ــه خــود نی نوب
ــی در  ــاورزی حفاظت ــتی و كش ــتم های دو كش ــد در سیس ــم می توان ــن رق ــی ای ــل زودرس ــن بدلی همچنی

ــی جــای گیــرد. ــه خوب ــه ب ــزا پنب سیســتم های غــالت پنبــه و كل
ایــن رقــم جدیــد قابلیــت برداشــت بــا كمبایــن را داشــته ، ضمنــاً ایــن رقــم جدیــد خصوصیــات تكنولوژیكــی 

الیــاف درحــد قابــل قبولــی دارد كــه نیازهــای صنایــع نــخ ریســی و نســاجی را نیــز تامیــن خواهــد كــرد.
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــف )ســوپر  ــات مختل ــم خورشــید در طبق ــه رق ــذر پنب ــر ب ــد و تكثی ــوژی تولی ــرارداد تكنول ــن ق براســاس ای
الیــت، الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حــدود 100 هكتــار بــه شــركت كشــت و صنعــت 
ــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه  آنابــد وابســته بــه آســتان قــدس رضــوی  واگــذار می گــردد. ب
ــش كمــی و  ــن موضــوع افزای ــری شــده و ای ــی جلوگی ــادی غیرقانون ــذر از مب ــروش ب ــد، از ف ــد تولی در فراین
ــق مجــدد زراعــت پنبــه در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث  ــذر پنبــه و رون كیفــی ب
افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح درآمــد كشــاورزان و بهره بــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی 
می شــود از ایــن ســطح حداقــل 100 تــن بــذر اصــالح شــده پنبــه بــه ارزش معــادل5000 میلیــون ریــال در 
ســال اول اجــرای قــرارداد می توانــد  باشــد.كه ســهم موسســه تحــت عنــوان حــق مالكیــت معنــوی از محــل 

فــروش بــذر بمیــزان 5% مبلــغ 250میلیــون ریــال خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

56-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم ساجدی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شــركت طــرف قــرارداد: اتحادیــه تعاونی هــای كشــاورزی پنبــه و دانه هــای روغنــی كشــور )بــه نمایندگــی 

ــای فرامرز شــعبانی( آق
قالب حقوقی قرارداد: تحت لیسانس

شماره قرارداد: 2656/283
تاريخ قرارداد: 95/09/28

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــاخه های  ــا ش ــته ب ــه بس ــپ بوت ــا تی ــد. ب ــول می باش ــیار زودرس و پرمحص ــی بس ــاجدی رقم ــه س ــم پنب رق
ــی  ــاری پژمردگ ــه بیم ــل ب ــوب ، تحم ــینی، زودرس، ظرفیت باردهي خ ــت ماش ــب برداش ــاه، مناس ــای كوت زای

ــیلیومی  ورتیس

مزاياي استفاده از فناوري: 
بــا اســتفاده از ایــن رقــم بدلیــل عملكــرد باالتــر نســبت بــه شــاهد باعــث افزایــش عملكــرد در واحــد ســطح 
ــش  ــرم افزای ــار 1000 كیلوگ ــرد در هكت ــك عملك ــم باری ــد. در تراك ــش مي یاب ــن افزای ــد زارعی شــده و درآم
می یابــد. رقــم جدیــد قابلیــت كاشــت در فواصــل باریــك را داشــته كــه بــه نوبــه خــود نیــاز بــه تنــك كمتــر 
ــه  ــای پرهزین ــی از بخش ه ــد. یك ــاز مي باش ــورد نی ــك م ــت تن ــري جه ــر كمت ــداد كارگ ــن تع دارد و بنابرای
تولیــد پنبــه، هزینــه برداشــت دســتی پنبــه )حــدود 30 تــا 40% هزینــه تولیــد پنبــه( می باشــد. رقــم مذكــور 
ــا،  ــث كاهــش هزینه ه ــزه محصــول، باع ــا برداشــت مكانی ــت برداشــت بصــورت ماشــیني را داشــته و ب قابلی

افزایــش مقــدار كیــل نیــز خواهیــم شــد. 
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ــا پنــج نوبــت در آبیــاري مــزارع پنبــه صرفــه جویــي  ــا اســتفاده از ارقــام زودرس ســاجدی حداقــل ســه ت ب
مي شــود.از طــرف دیگــر،  آفــات مهــم پنبــه، هرســاله خســارات زیــادی چــه از نظــر اقتصــادی و چــه ازنظــر 
زیســت محیطــی بــه كشــاورز وجامعــه وارد می كنــد لــذا اســتفاده از رقــم زودرس، باعــث فــرار گیــاه از آفــات 
در پایــان فصــل شــده و در انجــام سمپاشــي نیــز صرفه جویــي مي گــردد كــه همــه ایــن مــوارد در تقلیــل و 

كاهــش هزینه هــاي تولیــد مثمــر ثمــر خواهــد بــود.  

دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم ســاجدی در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حــدود 50000 هكتــار بــه شــركت اتحادیــه تعاونی هــای 
كشــاورزی پنبــه و دانه هــای روغنــی كشــور واگــذار می گــردد. بــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه 
ــش كمــی و  ــن موضــوع افزای ــری شــده و ای ــی جلوگی ــادی غیرقانون ــذر از مب ــروش ب ــد، از ف ــد تولی در فراین
ــق مجــدد زراعــت پنبــه در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث  ــذر پنبــه و رون كیفــی ب
افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح درآمــد كشــاورزان و بهــره بــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی 
می شــود در ســال 1396 حداقــل 345 تــن بــذر اصــالح شــده پنبــه بــه ارزش  معادل17250میلیــون ریــال 
حاصــل گــردد كــه ســهم موسســه تحــت عنــوان حــق مالكیــت معنــوی از محــل فــروش بــذر بمیــزان %5 

مبلــغ 862 میلیــون ریــال خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

57-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم لطیف

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: كارخانه پنبه تهران )به نمایندگی آقای محمد پرتوی(

قالب حقوقی قرارداد: تحت لیسانس
شماره قرارداد: 2655/283
تاريخ قرارداد: 95/09/28

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــام  ــا ارق ــد لطیــف )CRI-NNC ( یــك رقــم زودرس اســت. رشــد رویشــی ایــن رقــم در مقایســه ب رقــم جدی
بختــگان یــا ورامیــن متعادل تــر اســت. یكــی از ویژگی هــای شــاخص ایــن رقــم ایــن اســت كــه ضمــن زودرســی 
و همزمــان رســی محصــول، ایــن امــكان را بــرای كشــاورز فراهــم می كنــد كــه در شــرایط مناســب محیطــی، بــا 
افزایــش تعــداد چیــن برداشــت از راندمــان باالتــر محصــول بهره منــد گــردد. قابلیــت كودپذیــری ایــن رقــم در 
مقایســه بــا ارقــام دیــررس بیشــتر اســت. پایــداری ایــن رقــم در شــرایط مختلــف مكانــی و زمانــی مناســب اســت و 
بواســطه ایــن امــر، قــدرت مانــور كشــاورز بــرای كشــت پنبــه در سیســتم های زراعــی مختلف )كشــت اول، كشــت 

دوم، كشــت مخلــوط، كشــت متراكــم، كشــت و برداشــت مكانیــزه( افزایــش می یابــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
یكــي از مزایــاي ارقــام زودرس پنبــه ایــن اســت كــه نیــاز آبــي و كــودي كمتــري نســبت بــه ارقــام دیــررس 
ــا حــدي كاهــش داد.  ــز ت ــا را نی ــات و بیماري ه ــات آف ــوان صدم ــام مي ت ــن ارق ــر ای ــا كاشــت دیرت ــد. ب دارن
اســتفاده از واریته هــاي زودرس  پنبــه جهــت كنتــرل برخــي از آفــات مهــم پنبــه نظیــر ســرخرطومي پنبــه، 
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كــرم ســرخ و كــرم غــوزه نیــز حائــز اهمیــت اســت. نتایــج آزمایشــات تحقیقاتــی نشــان داد كــه ایــن رقــم 
ــات  ــته و در آزمایش ــور داش ــاری كش ــام تج ــه ارق ــبت ب ــرد نس ــش عملك ــدود 11% افزای ــن ح ــور میانگی بط
تحقیقــی ترویجــی كــه در اراضــی كشــاورزان انجــام شــد ایــن رقــم بــا عملكــرد افــزوده 624  كیلوگــرم در 
هكتــار معــادل 18/7% و زودرســی افــزوده 5% )معــادل یــك هفتــه( نســبت بــه رقــم تجــاری گلســتان توانســت 

در صــدر قــرار گیــرد.

دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم لطیــف در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حــدود 2200 هكتــار بــه كارخانــه پنبــه تهــران واگــذار 
ــادی  ــذر از مب ــروش ب ــد، از ف ــد تولی ــطه در فراین ــذف واس ــن ح ــرارداد ضم ــن ق ــاد ای ــا انعق ــردد. ب می گ
غیرقانونــی جلوگیــری شــده و ایــن موضــوع افزایــش كمــی و كیفــی بــذر پنبــه و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه 
در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح 
درآمــد كشــاورزان و بهره بــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی می شــود از ایــن ســطح حداقــل 2200  تــن بــذر 
ــه ارزش  معادل110میلیــارد ریــال در ســال اول اجــرای قــرارداد می توانــد  باشــد. كــه  اصــالح شــده پنبــه ب
ســهم موسســه تحــت عنــوان حــق مالكیــت معنــوی از محــل فــروش بــذر بمیــزان  5% مبلــغ 500/5 میلیــون 

ریــال خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

58-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری انحصار موقت تكنولوژی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم گلستان 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت سهامی مزرعه نمونه

قالب حقوقی قرارداد: تحت لیسانس
شماره قرارداد: 3425/283

تاريخ قرارداد: 93/9/26
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
رقــم گلســتان یــك رقــم زودرس بــا پتانســیل عملكــرد بــاال اســت كــه مراحــل اصــالح آن از ســال 1380 در 
موسســه تحقیقــات پنبــه كشــور آغــاز و در ســال 1388 نامگــذاری و معرفــی شــد. از ویژگی هــای مهــم ایــن 
رقــم می تــوان بــه عملكــرد، زودرســی، فــرم كوتــاه و جمــع و جــور و كیفیــت الیــاف مناســب اشــاره كــرد. ایــن 
رقــم دارای برگ هــای كوچكتــر و ارتفــاع كمتــر از رقــم تجــاری ســاحل )90 تــا 98 ســانتی متــر(، غوزه هــای 
متوســط )5/2 گــرم(، میكرونــری اســتاندارد )متوســط 4/2(، طــول الیــاف 29-28 میلــی متــر، كیــل %38-42 
ــم: عملكــرد  ــن رق و زودرس اســت. درطــول 135-130 روز دوره رشــد آن تكمیــل می شــود. ویژگی هــای ای
باالتر-كاهــش هزینــه كارگــری جهــت تنــك- امــكان برداشــت مكانیــزه )30 تــا 40% هزینه هــای تولیــد پنبــه 
مربــوط بــه برداشــت اســت(، كاهــش اســتفاده از ســموم و یــك تــا دو نوبــت آبیــاری بدلیــل زودرســی، امــكان 

كشــت دوم - زودرســی بــاال
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مزاياي استفاده از فناوري: 
رشــد محــدود و فــرم بوتــه )كوتــاه و جمــع و جــور( ضمــن تســهیل مدیریــت زراعــی محصــول، امــكان افزایش 
ــش  ــر كاه ــالوه ب ــز ع ــم نی ــن رق ــی در ای ــده زودرس ــد. پدی ــم می كن ــطح را فراه ــد س ــه در واح ــم بوت تراك
خســارات آفــات و امــراض ازطریــق مكانیســم فــرار، امــكان كشــت پنبــه پــس از برداشــت گنــدم و كلــزا را 
ــزه برداشــت می شــود.  ــل از شــروع ســرمای پایی ــش از 90% محصــول، قب ــه بی ــد، بطــوری ك ــم می كن فراه
ایــن رقــم دارای پتانســیل عملكــرد بــاالی 5 تــن در هكتــار اســت. خصوصیــات كیفــی الیــاف آن اســتاندارد و 

در بســیاری مــوارد تقریبــاً مشــابه رقــم ســاحل یــا ســپید اســت. 

دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم گلســتان در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــی شــده( در ســطح حــدود15000 هكتــار بــه شــركت ســهامی مزرعــه نمونــه واگــذار می گــردد. 
بــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه در فرایند تولیــد، از فــروش بــذر از مبــادی غیرقانونــی جلوگیری 
شــده و ایــن موضــوع افزایــش كمــی و كیفــی بــذر پنبــه و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه در كشــور را بدنبــال 
خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح درآمــد كشــاورزان و 
ــذر اصــالح شــده پنبــه  ــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی می شــود از ایــن ســطح حداقــل 1000 تــن ب بهره ب
بــه ارزش  معادل30میلیــارد ریــال در ســال اول اجــرای قــرارداد تولیــد شــود.كه ســهم موسســه تحــت عنــوان 

حــق مالكیــت معنــوی از محــل فــروش بــذر بمیــزان 5% مبلــغ 500/5 میلیــون ریــال خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

59-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری انحصار موقت تكنولوژی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم ارمغان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: اتحادیه تعاونی های كشاورزی  پنبه و دانه های روغنی كشور

قالب حقوقی قرارداد: تحت لیسانس
شماره قرارداد: 3424/283

تاريخ قرارداد: 93/9/26
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ارمغــان یــك رقــم زودرس بــا پتانســیل عملكــرد بــاال اســت كــه مراحــل اصــالح آن از ســال 1380 در موسســه 
تحقیقــات پنبــه كشــور آغــاز و درســال 1386 در دســتور كار معرفــی قــرار گرفتــه و درســال 1388 نامگــذاری 
و معرفــی شــد. از ویژگی هــای مهــم ایــن رقــم می تــوان بــه عملكــرد، زودرســی، تعــداد غــوزه بیشــتر، فــرم 
كوتــاه و جمــع و جــور و كیفیــت الیــاف مناســب اشــاره كــرد. ایــن رقــم دارای برگ هــای كوچكتــر و ارتفــاع 
كمتــر از رقــم تجــاری ســاحل )95 تــا 105 ســانتی متر(، غوزه هــای متوســط )4/6 تــا 5/2 گــرم(، میكرونــری 
اســتاندارد )متوســط 4/2(، طــول الیــاف 29 تــا 30/4 میلــی متــر، كیــل 39 تــا 41% و زودرس اســت. بطــوری 
ــر اســت و  ــا 25 روز زودرس ت ــم ســپید 18 ت ــه رق ــا 35 روز و نســبت ب ــم ســاحل 25 ت ــه رق ــه نســبت ب ك

درطــول 125 تــا 130 روز دوره رشــد آن تكمیــل می شــود. 
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مزاياي استفاده از فناوري: 
پدیــده زودرســی در ایــن رقــم امــكان فــرار گیــاه از مرحلــه اوج جمعیــت آفــات و امــراض را فراهــم نمــوده و از 
ایــن طریــق ســبب كاهــش خســارت می گــردد. تحمــل بــه شــوری و خشــكی آن اندكــی بهتــر از رقــم ســاحل 

و كارایــی مصــرف آب و تحمــل بــه بیمــاری پژمردگــی ورتیســلیومی آن تقریبــاً در حــد رقــم ســاحل اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــف )ســوپر  ــات مختل ــان در طبق ــم ارمغ ــه رق ــذر پنب ــر ب ــد و تكثی ــوژی تولی ــرارداد تكنول ــن ق ــر اســاس ای ب
الیــت، الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حــدود 30000 هكتــار بــه اتحادیــه تعاونی هــای 
كشــاورزی  پنبــه و دانه هــای روغنــی كشــور واگــذار  گردیــد. بــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه 
ــش كمــی و  ــن موضــوع افزای ــری شــده و ای ــی جلوگی ــادی غیرقانون ــذر از مب ــروش ب ــد، از ف ــد تولی در فراین
ــق مجــدد زراعــت پنبــه در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث  ــذر پنبــه و رون كیفــی ب
افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح درآمــد كشــاورزان و بهــره بــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی 
می شــود در ســال زراعــی 96 حداقــل 304 تــن بــذر اصــالح شــده پنبــه بــه ارزش  معــادل 15195 میلیــون 
ریــال حاصــل شــود كــه ســهم موسســه از محــل فــروش بــذر 8% برابــر بــا 1216 میلیــون ریــال می باشــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

60-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم سپید

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور 
شركت طرف قرارداد: شركت به آوران بذر و الیاف پنبه

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1243/283

تاريخ قرارداد: 1396/05/18
مدت قرارداد: 9 سال

معرفي فناوري: 
رقــم ســپید ضمــن برخــورداری از پایــداری عملكــرد مطلــوب، دارای ســازگاری خصوصــی بــه شــرایط اقلیمــی 
ــاخص(  ــت ش ــوان صف ــاه )بعن ــن گی ــه ای در ای ــای پنج ــود برگ ه ــوده و وج ــارس ب ــدران و ف گلســتان، مازن
ــار(، افزایــش كارایــی سمپاشــی،  ــاز در مزرعــه )2-1 ب ــری در كاهــش تعــداد سمپاشــی مــورد نی نقــش موث
كاهــش پوســیدگی غــوزه در اواخــر فصــل، كاهــش آلودگــی محیــط زیســت دارد. ارقــام تجــاری موجــود، نیــاز 
بــه یــك دوره رشــد 160 الــی 180 روزه دارنــد. در حالی كــه رقــم ســپید دارای یــك دوره رشــد 125-130 
ــد.  ــن زمینــه مناســب جهــت اجــرای سیســتم دو كشــتی در پنبــه را فراهــم می نمای روزه می باشــد بنابرای

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــو گــرم در هكتــار  افزایــش تولیــد وش پنبــه )عملكــرد كمــی و كیفــی( ناشــی از عملكــرد 700 - 500 كیل
ــه  ــور و فراهــم آوردن زمین ــام زودرس مذك ــی ارق ــا معرف ــش ســطح كاشــت و تولید ب ــد( افزای ــم جدی ــا رق ب
سیســتم دو كشــتی در پنبــه توســعه سیســتم دو كشــتی در اســتان گلســتان و مازنــدران و افزایــش ســطح 
كشــت )ایــن اســتان ها بدلیــل عــدم تــوان رقابــت محصــول پنبــه بــا ســایر محصــوالت بــه لحــاظ بازرگانــي بــا 
كاهــش ســطح كشــت روبــرو هســتند(. كاهــش تعــداد سمپاشــی مــورد نیــاز در مزرعــه )2-1 بــار(، افزایــش 
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ــر  ــت بخاط ــط زیس ــی محی ــش آلودگ ــل، كاه ــر فص ــوزه در اواخ ــیدگی غ ــش پوس ــی، كاه ــی سمپاش كارای
زودرس بــودن رقــم مذكــور.

دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم ســپید در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حدود100هكتــار بــه شــركت بــه آوران بــذر و الیــاف پنبــه 
واگــذار  گردیــد. بــا انعقــاد ایــن قــراراداد ضمــن حــذف واســطه در فراینــد تولیــد، از فــروش بــذر از مبــادی 
غیرقانونــی جلوگیــری شــده و ایــن موضــوع افزایــش كمــی و كیفــی بــذر پنبــه و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه 
در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح 
ــذر  ــن ب ــل 100 ت ــن ســطح حداق ــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی می شــود از ای ــد كشــاورزان و بهره ب درآم
اصــالح شــده پنبــه بــه ارزش معــادل 1500 میلیــون ریــال حاصــل شــود كــه ســهم موسســه از محــل فــروش 

ــد. ــذر 5% می باش ب
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

61-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم شایان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی روستایی جمیل

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 239/283

تاريخ قرارداد: 1396/02/09
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــا پایــداري  ــه تنــش )كم آبــی( كــه بعنــوان رقمی ب رقــم پنبــه شــایان یك رقــم زودرس و نســبتاً متحمــل ب
متوســط و ســازگاري عمومــي مطلــوب شناســایی شــد و نســبت بــه ارقــام تجــاری كشــور بطــور متوســط %16 
افزایــش عملكــرد نشــان داد و در برخــی مناطــق میــزان افزایــش عملكــرد فراتــر از 25% نیــز بــود. از لحــاظ 
زودرســی در گــروه ارقــام نســبتاً زودرس جــای دارد و طــول دوره رشــد آن تــا 140 روز تكمیــل و برداشــت 
ــاف  ــت الی ــر و ظراف ــا 30/6 میلی مت ــاف 29 ت ــول الی ــتاندارد و دارای ط ــم اس ــن رق ــت ای ــردد. كیفی می گ
)میكرونــری( 4/3 میكروگــرم بــر اینــچ اســت. از لحــاظ میــزان آلودگــی بــه آفــات تریپــس، عســلك، زنجــرك 
و كــرم غــوزه اختــالف معنــی داری بــا ارقــام تجــاری نشــان نــداد، ولــی در برخــی آزمایشــات نســبت بــه ســنك 
و زنجــرك متحمل تــر از رقــم شــاهد )ورامیــن( و نســبت بــه شــته و عســلك حســاس تر از ارقــام شــاهد بــود. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــم  ــر رق ــری ب ــار ضمــن برت ــرم درهكت ــرد5400 كیلوگ ــن عملك ــا میانگی ــایان ب ــم ش ــن رق در شــرایط زارعی
شــاهد، 3 تــا 4 هفتــه زودرس تــر بــود. باتوجــه بــه ویژگی هــای عملكــرد، زودرســی و تحمــل بــه تنش هــای 
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ــارس،  ــتان های ف ــوده در اس ــای غیرآل ــت در خاك ه ــرای كش ــم ب ــن رق ــوری(  ای ــی و ش ــی )كم آب محیط
اصفهــان، مناطــق مركــزی، اردبیــل، گلســتان و مناطــق گــرم و خشــك كشــور مناســب و قابــل توصیــه اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم شــایان در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
الیــت و گواهــی شــده( بــا قابلیــت كشــت در ســطح حــدود 300 هكتــار بــه شــركت تعاونــی روســتایی جمیــل 
ــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه در فراینــد تولیــد، از فــروش بــذر از مبــادی  واگــذار  گردیــد. ب
غیرقانونــی جلوگیــری شــده و ایــن موضــوع افزایــش كمــی و كیفــی بــذر پنبــه و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه 
در كشــور را بدنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح 
ــذر  ــن ب ــل300 ت ــن ســطح حداق ــی می شــود از ای ــد شــد. پیش بین ــرداران خواه ــد كشــاورزان و بهره ب درآم
اصــالح شــده پنبــه بــه ارزش معــادل 1500 میلیــون ریــال در ســال اول اجــرای قــرارداد حاصــل شــود كــه 

ــذر 5% می باشــد. ســهم موسســه از محــل فــروش ب
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

62-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
قرارداد واگذاری موقت دانش فنی تولید و تكثیر بذر پنبه رقم كاشمر

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات پنبه كشور
شركت طرف قرارداد: شركت به آوران بذر و الیاف پنبه

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1244/283

تاريخ قرارداد: 1396/05/18
مدت قرارداد: 9 سال

معرفي فناوري: 
رقــم  كاشــمر، داراي  رشــد افقــي  صفــر و بــدون شــاخه رویــا بــوده  و در گــروه  ارقــام  متوســط رس  محســوب  مي گــردد. 
بدلیــل طــول بســیار كــم شــاخه هاي زایــا و فــرم بوتــه بصــورت كالســتر )تیــپ صفــر، شــاخه هاي بــارده كوتــاه و حــول 
ســاقه اصلي( قابلیــت كشــت در تراكم هــاي بســیار بــاال و نیــاز بــه تنــك را مرتفــع می نمایــد و همچنیــن برداشــت بــا 
كمبایــن غــوزه چیــن را امكان پذیــر می نمایــد. باتوجــه بــه ســرعت بســتن ســریع تــاج پوشــش مزرعــه قابلیــت رقابــت و 
غلبــه بــر علف هــای هــرز مزرعــه را داشــته و بدلیــل كاهــش تبخیــر از ســطح مزرعــه ســهم عمــده مصــرف آب بــه نفــع 
تعــرق از پوشــش گیاهــی خواهــد بــود لــذا كارایــی مصــرف آب باالیــی در سیســتم كشــت خواهــد داشــت.  تحمــل  ایــن  

رقــم  بــه  بیمــاري  پژمردگــي  ورتیســلیومي نســبتاً خــوب اســت.  ارتفــاع  بوتــه  متوســط و بلنــد مي باشــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــرم  و وزن   ــوزه  بیــش از 6 گ ــای درشــت  داشــته به طوریكــه وزن  متوســط غ ــت  باردهي خــوب  و غوزه ه ظرفی
ــدون  كــرك  آن   9گــرم  اســت . ایــن رقــم   دارای خصوصیــات تكنولوژیكــی الیــاف مطلــوب  ــذر  ب ــه ب صــد دان

اســت كــه می تــوان گفــت از والــد مــادری خــود رقــم ســاحل بــه ارث بــرده اســت.
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دستاوردهای اقتصادی: 
براســاس ایــن قــرارداد تكنولــوژی تولیــد و تكثیــر بــذر پنبــه رقــم كاشــمر در طبقــات مختلــف )ســوپر الیــت، 
ــا قابلیــت كشــت درســطح حــدود 100 هكتــار بــه شــركت بــه آوران بــذر و الیــاف  الیــت و گواهــی شــده( ب
پنبــه واگــذار  گردیــد. بــا انعقــاد ایــن قــرارداد ضمــن حــذف واســطه در فراینــد تولیــد، از فــروش بــذر از مبادی 
غیرقانونــی جلوگیــری شــده و ایــن موضــوع افزایــش كمــی و كیفــی بــذر پنبــه و رونــق مجــدد زراعــت پنبــه 
در كشــور را بــه دنبــال خواهــد داشــت كــه درنهایــت باعــث افزایــش تولیــد در واحــد ســطح و افزایــش ســطح 
ــرداران خواهــد شــد. پیش بینــی می شــود از ایــن ســطح حداقــل100 تــن بــذر  درآمــد كشــاورزان و بهــره ب
ــرارداد حاصــل شــود كــه  ــال، درســال اول اجــرای ق ــون ری ــادل500 میلی ــه ارزش مع ــه ب اصــالح شــده پنب

ســهم موسســه از محــل فــروش بــذر 5% می باشــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

 موسسه تحقيقات بين المللی 
تاسماهيان دریای خزر
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63-عنوان قرارداد فناوری: 
واگذاری دانش فنی فرموالسیون خوراك ویژه ماهیان خاویاری پرورشی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
شركت طرف قرارداد: شركت آذران تغذیه آریان )آتا(

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 2779/284/3   

تاريخ قرارداد: 1393/8/19
مدت قرارداد: 10 سال

معرفی فناوری: 
در شــرایط فعلــی پرورش دهنــد گان ماهیــان خاویــاری بناچــار از جیره هــای وارداتــی یــا جیره هــاي متفرقــه 
ــای  ــای گونه  ه ــاس نیازمندی ه ــده براس ــذار ش ــیون واگ ــد. فرموالس ــتفاده می كنن ــردآبي( اس ــان س )ماهی
مختلــف ماهیــان خاویــاری در شــرایط پرورشــی بدســت آمــده اســت و تامیــن كننــده نیــاز غذایــی از مرحلــه 

ــار پرورشــی می باشــد.  ــد خاوی ــا تولی الروی ت

مزايای استفاده از فناوری: 
ایــن فرمــول غذایــی، باعــث بهبــود ضریــب تبدیــل غذایــی و ســرعت رشــد ماهیــان می شــود. ضریــب تبدیــل 
ــل  ــی مراح ــد و دربرخ ــان می باش ــذا در نوس ــوع غ ــه ن ــه ب ــا 1/3 باتوج ــوق از 1/1 ت ــیون ف ــذای فرموالس غ
پــرورش نظیــر دوره پــرورش بچــه ماهــی و پــرواری بســیار مطلوب تــر از غــذای وارداتــی می باشــد. خــوراك 
ــاری در مراحــل  ــان خاوی ــی ماهی ــای حیات ــی نیازه ــده تمام ــن كنن ــاری پرورشــی تامی ــان خاوی ــژه ماهی وی

ــد می باشــد. ــد و مول ــرواری و پیــش مول الروی، بچــه ماهــی، رشــد و پ

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجــه بــه برنامــه تولیــد در افــق چشــم انــداز )1404( بمیــزان 20-10 هــزار تــن گوشــت ماهیــان خاویــاری 
در كشــور، نیــاز مراكــز تولیــدی بــه غــذای كنســانتره  تــا 160 هــزار تــن در هرســال خواهــد رســید كــه بــدون 
فرموالســیون بومــی تولیــد، مقــرون بصرفــه نخواهــد بــود. قیمــت تمــام شــده غــذای حاصــل از فرموالســیون 
ــژه  ــوق می باشــد. خــوراك وی ــر قیمــت ف ــی بیــش از 2 براب ــال و غــذای واردات موسســه حــدود 50 هــزار ری
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ــر از  ــیار مطلوب ت ــاظ بس ــن لح ــد و از ای ــا 1/3 می باش ــی 1/1 ت ــل غذای ــب تبدی ــا ضری ــاری ب ــان خاوی ماهی
ــی می باشــد.  ــذای واردات غ

ــا بیومــاس كل 2000 تــن ماهــی كــه از  میــزان مصــرف غــذای فعلــی ســاالنه در مراكــز خصوصــی فعــال ب
ــا ضریــب تبدیــل غذایــی بیــش از 2 می باشــد  ــا 12 هــزار تــن ب ــر ب غذاهــای وارداتــی تامیــن می شــود، براب
ولــی ایــن دســتاورد باعــث جایگزینــی غــذای داخلــی و صرفــه جویــی ارزی، افزایــش درآمــد تولیــد كننــدگان 

ــزان 25% می شــود.  ــاری پرورشــی بمی ــان خاوی غــذای كنســانتره و كاهــش هزینه هــای تولیــد ماهی
ــد  ــی تولی ــتاندارهای بین الملل ــد اس ــن تولی ــماهیان متضم ــه تاس ــیون موسس ــاس فرموالس ــذا براس ــد غ تولی
ــد  ــود تولی ــای موج ــایر روش ه ــا س ــه ب ــد و درمقایس ــاری می باش ــان خاوی ــوراك ماهی )GMP( از نظرخ
ــار ــی خاوی ــول نهای ــاری و محص ــان خاوی ــد ماهی ــی در تولی ــر مطلوب ــتخوانی تاثی ــای اس ــرای گونه ه ــذا، ب  غ

پرورشی دارد. 
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موسسه تحقيقات خاك و آب كشور
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64-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني كود زیستی حاوی مایه تلقیح تیوباسیلوس

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت زیست فناور سبز

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 6155/243

تاريخ قرارداد08 :/1392/10
مدت قرارداد: 10سال

معرفي فناوري: 
بدلیــل بــارش آســمانی انــدك و مــواد مــادری آهكــی، اراضــی كشــاورزی ایــران را خاك هــای آهكــی و قلیایــی 
تشــكیل می دهنــد. در ایــن خاك هــا برخــی عناصــر غذایــی ضــروری بــرای گیــاه نظیــر فســفر، آهــن، روی، 
مــس و منگنــز تثبیــت شــده و از دســترس گیاهــان خــارج می شــوند. قســمت اعظــم كودهــای فســفری و 
كودهــای حــاوی عناصــر كــم مصــرف نیــز پــس از افــزودن بــه خــاك بتدریــج تثبیــت، تبدیــل و بــازده اندكــی 
دارنــد. ســاالنه حــدود 700-500 هــزار تــن كــود فســفری وارداتــی در كشــور مصــرف می شــود كــه هزینــه 
آن چندیــن میلیــون دالر اســت و كمتــر از 20% آن توســط گیاهــان جــذب می گــردد. لــذا كمبــود فســفر و 
عناصــر كــم مصــرف از عوامــل محدودكننــده تولیــد محصــوالت زراعــی و باغــی محســوب می شــوند. كاهــش 
pH خــاك )حتــی بطــور موضعــی( در اطــراف ریشــه های گیــاه یكــی از راهكارهــای مقابلــه بــا كمبــود عناصــر 
ــه ای گیاهــان در خاك هــای آهكــی می باشــد. گوگــرد عنصــری فراوان تریــن  غذایــی و بهبــود وضعیــت تغذی
مــاده اســیدزا بــرای كاهــش pH خاك هــای آهكــی اســت كــه ســاالنه حــدود 2میلیــون تــن تولیــد می شــود. 
مصــرف گوگــرد وقتــی موثــر و نتیجه بخــش خواهــد بــود كــه به مقــدار كافــی در خــاك توســط باكتری هــای 
جنــس تیوباســیلوس اكســید گــردد. بمنظــور بهره گیــری از تــوان بالقــوه گوگــرد مــازاد داخلــی بــرای بهبــود 
ــای  ــا و پروژه ه ــادی طرح ه ــداد زی ــته تع ــه گذش ــك ده ــی ی ــی در ط ــای آهك ــان در خاك ه ــه گیاه تغذی
پژوهشــی در موسســه تحقیقــات خــاك و آب انجــام شــد و نهایتــاً فنــاوری تولیــد كــود میكروبــی گوگــردی 
)دانــش فنــی مایــه تلقیــح باكتری هــای تیوباســیلوس( بدســت آمــد كــه ایــن دانــش فنــی امــكان بكارگیــری 
گوگــرد مــازاد داخلــی بعنــوان یــك كــود زیســتی جایگزیــن بخشــی از كودهــای شــیمیایی وارداتــی را فراهــم 
ــرم و نمنــاك حــاوی بیــش از10   ــودر ن ــا ایــن دانــش فنــی بصــورت پ ســاخت. كودزیســتی تولیــد شــده ب



117 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

ــایش  ــد در اكس ــا توانمن ــن باكتری ه ــه ای ــد ك ــرم می باش ــیلوس در هرگ ــری تیوباس ــلول باكت ــون س میلی
ــال  ــی بصــورت فع ــدت طوالن ــرای م ــا را ب ــد باكتری ه ــن فرموالســیون می توان ــرد عنصــری هســتند. ای گوگ
درخــود نگــه دارد. اســتفاده از ایــن كودزیســتی بــه همــراه گوگــرد مــازاد و فــراوان موجــود در كشــور توانســته 
در تامیــن بخشــی از عناصــر غذایــی مــورد نیــاز گیــاه موثــر بــوده و مصــرف كودهــای شــیمیایی را كاهــش 
دهــد. هــم اكنــون300 هــزار بســته از ایــن كــود زیســتی توســط شــركت خریــدار دانــش فنــی تولیــد شــده 
ــداری و در بیــن كشــاورزان  ــرای ســال زراعــی جــاری توســط وزارت جهــاد كشــاورزی خری ــرار اســت ب و ق

توزیــع گــردد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
استفاده از گوگرد مازاد تولید داخل كشور بعنوان ماده اولیه تولید كود زیستی

ایجاد اشتغال
تولید محصول سالم

كاهش مصرف كودهای شیمیایی
كمك به حفظ اكوسیستم خاك

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجه به نتایج، حداقل 20% كودهای شیمیایی می تواند با این كود زیستی جایگزین شود.
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65-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید محرك زیستی ویژه گندم )فالویت(

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت جهاد نصر استان مركزي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد واگذاری حق استفاده از كود زیستی
شماره قرارداد: 1607/243

تاريخ قرارداد: 1394/03/02
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
فنــاوری مذكــور نتیجــه تحقیقــات مــداوم در موسســه تحقیقــات خاك و آب می باشــد. هــدف از ایــن تحقیقات، 
ــد  ــی فراین ــه ط ــت ك ــوده اس ــزی ب ــد خاك ــای مفی ــد از باكتری ه ــویه های جدی ــا و س ــت آوردن گونه ه بدس
دقیــق جداســازی و غربالگــری انتخــاب شــده و كارایــی آنهــا در تحریــك رشــد گنــدم و افزایــش تولیــد آن 
 Pseudomonas, در شــرایط مزرعــه ای بــه اثبــات رســیده اســت. ایــن باكتری هــا متعلــق بــه ســه جنــس
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــس Flavobacterium ب ــه جن ــند ك Azospirillum, Flavobacterium می باش
ــرای تهیــه كــود زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. باكتری هــای منتخــب ایــن پژوهــش  كشــور ب
در فرموالســیون پــودری ویــژه ای تهیــه گردیدنــد كــه قابلیــت كاربــرد ســاده ای بــا بــذر گنــدم دارد و كاربــرد 
آن اثــرات مثبتــی در رشــد گنــدم بــر جــای می گــذارد كــه از نقطه نظــر اقتصــادی و زیســت محیطــی قابــل 
توجــه می باشــد. در ایــن تحقیــق كــه در شــش اســتان كشــور و در كشــت گنــدم بــه مــدت دو ســال انجــام 
گرفتــه اســت افزایــش عملكــرد گنــدم در اثــر كاربــرد ایــن كــود زیســتی حاصــل گردیــد. نتایــج نشــان داد بــا 
كاربــرد دو كیلوگــرم از ایــن كــود زیســتی )هزینــه ای معــادل یكصــد هــزار ریــال( افزایــش عملكــرد تــا %20 
ــل دســتیابی  ــال( قاب ــه ارزش یــك میلیــون و هشــتصد هــزار ری ــار ب )حــدود 500 كیلوگــرم گنــدم در هكت
اســت. بــرای افزایــش عملكــرد، بــه ازای هــر 100 كیلوگــرم بــذر گنــدم بــه هنــگام كشــت، یــك كیلوگــرم 
از ایــن كــود زیســتی مصــرف شــود. بدیــن منظــور ابتــدا بــذر بــا یــك لیتــر از محلــول همــراه كــود مرطــوب 
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ــوا  ــس از ه ــه شــده و پ ــا اضاف ــه بذره ــود زیســتی ب ــن ك ــرم از ای ــك كیلوگ ــه ی می شــود و ســپس بالفاصل
خشــك شــدن كشــت می شــود. باكتری هــای موجــود در ایــن كــود زیســتی پــس از جوانــه زدن بــه ســطح 

ریشــه های گنــدم متصــل شــده و در طــول رشــد گیــاه همــراه آن خواهنــد بــود.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــه ثبــت رســید. همچنیــن در ســال زراعــی  ــج ایــن پژوهش هــا در ســال 1391 بصــورت دانــش فنــی ب نتای
93-1392 كــود زیســتی فالویــت در قالــب آزمایشــات تحقیقــی- ترویجــی در 25 اســتان كشــور در بیــش از 
45 هكتــار از اراضــی گنــدم مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ســطح زیركشــت گنــدم در ایــران بیــش از 6 میلیــون 
ــدار  ــار می باشــد. درحــال حاضــر مق ــن در هكت ــر از 2 ت ــه دارای عملكــرد متوســط كمت ــار می باشــد ك هكت
تولیدگنــدم در كشــور حداكثــر 12 میلیــون تــن می باشــد و نیــاز كشــور بــه گنــدم حــدود 14 میلیــون هكتــار 
می باشــد. افزایــش 15 درصــدی در عملكــرد گنــدم در واحــد ســطح می توانــد منجــر بــه خودكفایــی گنــدم 
در كشــور شــود. نتایــج كاربــرد فالویــت در 25 اســتان كشــور مویــد قابلیــت ایــن كــود زیســتی در افزایــش 
عملكــرد هكتــاری گنــدم دركشــور اســت و می توانــد بعنــوان گزینــه ای مطمئــن بــرای نیــل بــه خودكفایــی 
ــع عرضــه  ــري بصــورت مای ــك لیت ــن محصــول در بســته بندي ی ــه شــود. ای ــدم در كشــور درنظــر گرفت گن
مي شــود و مصــرف آن بــراي  گنــدم آبــی دو لیتــر و گنــدم دیــم یــك لیتــر در هكتــار بصــورت بذرمــال در 
ــا  ــی كشــور، ســازگاری ب ــف آب و هوای ــدم در شــرایط مختل ــش عملكــرد گن ــگام كشــت مي باشــد. افزای هن
كلیــه ارقــام گنــدم در كشــور، قیمــت انــدك در مقایســه بــا كودهــای شــیمیایی، عــاری از هرگونــه آالینــده 
محیطــی و دوســتدار محیــط زیســت و مناســب بــرای كشــت ارگانیــك بــودن از مزایــاي مصــرف آن اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش عملكرد گندم بطور متوسط تا 20% در هر هكتار

صرفه جویی تا 30% در مصرف كودهای شیمیایی مورد استفاده 
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66 و67-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید مایه تلقیح لوبیا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت فناوري زیستي مهرآسیا

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 7110/243-9199/243
تاريخ قرارداد: 93/08/26-1385/12/26

مدت قرارداد: 5سال

معرفي فناوري: 
ــتان  ــا از 12 اس ــان لوبی ــه اي گیاه ــاي ریش ــرداري از گره ه ــاله نمونه ب ــش س ــش ش ــن پژوه ــال اول ای در س
ــاي  ــد جدایه ه ــه بع ــد. در مرحل ــازي ش ــه خالص س ــره  207 جدای ــه گ ــداد 221 نمون ــام و از تع ــور انج كش
ــا  ــوان همزیســت لوبی ــویه بعن ــداد 83 س ــد. تع ــرار گرفتن ــان ق ــاه میزب ــي گی ــش آلودگ ــورد آزمای ــور م مذك
ــدند.  ــاب ش ــا انتخ ــروژن آنه ــت نیت ــي تثبی ــن كارای ــه اي و تعیی ــش گلخان ــام آزمای ــراي انج ــایي و ب شناس
آزمایــش گلخانــه اي بــا 83 تیمــار باكتــري، دو تیمــار 35 و 70 میلي گــرم در كیلوگــرم نیتــروژن و یــك تیمــار 
شــاهد تلقیــح نشــده در قالــب طــرح كامــاًل تصادفــي و در خــاك فاقــد ریزوبیــوم بومــي همزیســت لوبیــا و بــا 
اســتفاده از لوبیــا چیتــي رقــم تــالش در شــرایط گلدانــی انجــام شــد. نتایــج نشــان داد كــه اكثــر ســویه هاي 
ــه  ــبت ب ــوارد نس ــي م ــاهد و در برخ ــار ش ــه تیم ــبت ب ــد نس ــاخص های رش ــش ش ــبب افزای ــي س ریزوبیوم
ــراي انجــام آزمایــش مزرعــه اي در  ــي شــدند. براســاس نتایــج بدســت آمــده 35 ســویه ب تیمارهــاي نیتروژن
ــه اســتان هاي موردنظــر ارســال  ــه و ب ــودري تهی ــاي پ ــه تلقیح ه 10 اســتان كشــور انتخــاب و بصــورت مای
ــه اي اســتان ها بصــورت یكنواخــت و شــامل 10 تیمــار ریزوبیومــي و دو تیمــار 35 و  شــدند. آزمایــش مزرع
ــار  ــك تیم ــق cm30( و ی ــا عم ــرم اوره ت ــادل 200 و 400 كیلوگ ــروژن )مع ــرم نیت ــرم در كیلوگ 70 میلي گ
شــاهد و بــا اســتفاده از رقــم لوبیــاي رایــج محلــي و در قالــب طــرح بلوك هــاي كامــل تصادفــي و بــا چهــار 
تكــرار انجــام شــد. نتایــج آزمایشــات دو ســاله مزرعــه اي نشــان داد كــه كاربــرد ســویه هاي مــورد اســتفاده در 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

تمامــي اســتان ها ســبب افزایــش عملكــرد و ســایر پارامترهــاي اندازه گیــري شــده گردیــد و ســویه هاي برتــر 
ــر انتخــاب شــدند. ریزوبیومــي در هــر اســتان مشــخص شــد. درنهایــت ســویه های برت

مزاياي استفاده از فناوري: 
تامیــن حــدود 70% از نیــاز گیــاه لوبیــا بــه كودهــای نیتــروژن دار، دوســتدار محیــط زیســت، تولیــد شــده بــا 

اســتفاده از تكنولــوژی داخــل كشــور، از ویژگي هــاي مایــه تلقیــح مذكــور اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش عملكرد  لوبیا تا 25%، قیمت بسیار اندك در مقایسه با كودهای شیمیایی 
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68 و69-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید مایه تلقیح سویا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت فناوري زیستي مهرآسیا

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 7112/243-904/243   
تاريخ قرارداد: 93/08/26-1388/02/14

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
آزمایشــات در مراكــز تحقیقــات كشــاورزي اســتان های البــرز، فــارس، مازنــدران، گلســتان، لرســتان، اردبیــل، 
چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان و خراســان رضــوی انجــام شــد. در ســال اول، ایــن آزمایــش با 8 تیمارشــامل: 
 ،)HI( 1ـ تیمــار شــاهد 2- مایــه تلقیــح ســویا توزیــع شــده توســط شــركت توســعه كشــت دانه هــاي روغنــي
ســویه های )Rs-154( ،)Rs-152( ،)Rs-151( ،)Rs-150( تهیــه شــده در موسســه تحقیقــات خــاك و آب 
بعنــوان تیمارهــای 3، 4، 5، 6 و 7 مصــرف اوره بمیــزان 300  كیلوگــرم در هكتــار و 8 مایــه تلقیــح خارجــي 
ــرم  ــر )گ ــی، وزن خشــك و ت ــه 50% گلده ــه انجــام رســید. در مرحل ــرار ب ــا و در 4 تك ــه شــده از ایتالی تهی
ــره  ــدي گ ــاه( و درجه بن ــرم در گی ــي )میلي گ ــدام هوای ــروژن ان ــذب نیت ــروژن، كل ج ــد نیت ــاه(، درص در گی
اندازه گیــري شــد. در برداشــت نهایــی تعــداد غــالف در بوتــه، وزن هزاردانــه، عملكــرد دانــه، درصــد پروتئیــن 
و روغــن دانــه اندازه گیــري شــد. در پایــان ایــن آزمایــش مایــه تلقیــح برتــر معرفــي شــده و باكتــري مذكــور 
ــي  ــش كارای ــت. بمنظــور افزای ــرار گرف ــح ســویا ق ــه تلقی ــده مای ــار شــركت تولیدكنن ــد در اختی در ســال بع
تثبیــت بیولوژیــك نیتــروژن، آزمایشــي در اســتان های مختلــف انجــام شــد. نتایــج حاصــل نشــان داد از بیــن 
اســتان های مختلــف، بهتریــن نتایــج در اســتان خراســان رضــوی بدســت آمــد. در ایــن اســتان در هــر ســه 
ســال آزمــون مزرعــه ای تیمارهــای اســتفاده شــده تاثیــر معنــی داری در افزایــش عملكــرد ســویا داشــتند. 
ــر  ــرز و اردبیــل در یــك ســال از ســه ســال انجــام آزمــون مزرعــه ای تاثی ــه بعــد در اســتان های الب در مرتب
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

تیمارهــا بــر عملكــرد ســویا معنــی دار گردیــد. در ســایر اســتان ها اگرچــه تاثیــر تیمارهــا بــر عملكــرد گیــاه 
ســویا معنــی دار نگردیــد لیكــن گاهــاً ســایر شــاخص های اندازه گیــری شــده تحــت تاثیــر تیمارهــای اســتفاده 
ــرای ایــن آزمــون در بعضــی  شــده افزایشــی را نشــان دادنــد كــه در ســطوح آمــاری درنظــر گرفتــه شــده ب

مــوارد معنــی دار و در برخــی مــوارد معنــی دار نبــود. 
 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــه،  ــای نیتروژن ــل توجــه در مصــرف كوده ــی قاب ــروژن، صرفه جوی ــه نیت ــویا ب ــاز س ــده نی ــن بخــش عم تامی

ــرای تولیــد ارگانیــك ســویا مناســب ب

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش عملكرد سویا تا 25% و  قیمت بسیار اندك در مقایسه با كود اوره
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70 و71-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید مایه تلقیح نخود

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت فناوري زیستي مهرآسیا

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 7111/243-903/243

تاريخ قرارداد: 93/08/26-1388/02/14
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــه از گره هــاي نخــود و جداســازي بیــش از 130 جدایــه منتســب  ــا جمــع آوري 400 نمون در ایــن تحقیــق ب
ــح  ــه تلقی ــه در مرحل ــوق 100 جدای ــاي ف ــن جدایه ه ــد. از بی ــه Mesorhizobium ciceri شــروع گردی ب
گیــاه، مثبــت تشــخیص داده شــد و از بیــن جدایه هــاي تاییــد شــده، 76 جدایــه همــراه بــا 4 ســویه خارجــي 
ــي  ــل تصادف ــاي كام ــرح بلوك ه ــب ط ــرم( در قال ــر كیلوگ ــرم ب ــر 35 و 70 میلي گ ــطح ازت )صف ــه س و س
)RCBD( از نظــر تــوان تثبیــت ازت مولكولــي مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. هــر تیمــار )نمونــه( ســه تكــرار 
ــج نشــان داد كــه اختــالف  ــود. نتای ــارد حــاوي شــن اســتریل ب ــورد اســتفاده جــار لئون داشــته و محیــط م
( معنــي دار اســت. همچنیــن  á ــك درصــد )0/01= ــا در ســطح ی ــن تیماره ــي بی ــدام هوای درصــد ازت در ان
 نتایــج میــزان ازت كل جــذب شــده در انــدام هوایــي نیــز نشــانگر اختــالف معنــي دار در ســطح %5 
( بیــن تیمارهــا بــود. بــراي انجــام آزمایش هــاي مزرعــه اي 16 ایزولــه انتخــاب گردیــد كــه در بیــن  á =0/05(
آنهــا یــك ســویه از ایــكاردا و دو ســویه از موسســه بین المللــي ایكرســت نیــز قــرار داشــتند. ســعي گردیــد 
كــه در بیــن ســویه هاي انتخــاب شــده حداقــل دو ســویه بومــي نیــز در بیــن آنهــا وجــود داشــته باشــد، در 
كل 10 ســویه در هــر اســتان همــراه بــا تیمارهــاي ازتــي و شــاهد در 11 نقطــه از مناطــق نخــودكاري كشــور 
ــال  ــه س ــدت س ــه  م ــتان ها ب ــي از اس ــان در بعض ــت مجری ــب دق ــه برحس ــت ك ــرار گرف ــش ق ــورد آزمای م
ــا اســتان(  ــه )ی ــل در هرمنطق ــه حداق ــق نشــان داد ك ــن تحقی ــج ای ــت و نتای ــه یاف ــه اي ادام ــش مزرع آزمای
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ــن  ــدازه باالتری ــه ان ــد ب ــه بتوان ــود ك ــدا نم ــود پی ــده نخ ــوم تلقیح كنن ــري از مزوریزوبی ــویه برت ــوان س مي ت
تیمــار كــود ازتــه برابــري نمــوده و گاهــاً عملكــرد راحتــي بیــش از تیمارهــاي ازتــي افزایــش دهــد. همچنیــن 
 )B( ــور ــورد آزمایــش ســولفات روي و در كردســتان ب ــر اســتان هاي م ــن آزمایــش نشــان داد كــه در اكث ای
مي توانــد محصــول نخــود را درحــد معنــي داري افزایــش دهــد كــه نشــانگر كمبــود عناصــر میكــرو در اغلــب 
ــه از  ــان داد ك ــه اي نش ــاي مزرع ــج آزمایش ه ــدي نتای ــد. جمع بن ــول مي باش ــن محص ــت ای ــق زیركش مناط
ــوان افزایــش محصــول وجــود دارد  ــا ت بیــن ســویه هاي مــورد آزمایــش در آن اســتان ســویه هاي مناســبي ب

كه امكان استفاده از آنها بعنوان مایه تلقیح وجود دارد.

مزاياي استفاده از فناوري:  
ــه،  ــل توجــه در مصــرف كودهــای نیتروژن ــی قاب ــروژن، صرفه جوی ــه نیت ــاز نخــود ب تامیــن حــدود 80% از نی
زمینه ســازی بــرای تولیــد نخــود ارگانیــك در كشــور، از مزایــاي تولیــد و مصــرف مایــه تلقیــح نخــود اســت.

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش عملكرد نخود تا 35%، قیمت بسیار اندك در مقایسه با كودهای شیمیایی
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72-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید كود میكروبی فسفاته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب كشور
شركت طرف قرارداد: شركت سهامی خاص ایران ایگنیشن

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 8193/243

تاريخ قرارداد: 1392/12/17
مدت قرارداد: 9سال

معرفي فناوري: 
ــت  ــا بعل ــن خاك ه ــد. در ای ــي تشــكیل می دهن ــاي آهكــي و قلیای ــران را خاك ه ــر اراضــي كشــاورزي ای اكث
 pH ــه ــا وابســته ب ــت جــذب آنه ــه قابلی ــي ك ــاال، عناصــر غذای ــون كلســیم و pH ب ــاد ی وجــود غلظــت زی
اســت، تثبیــت و از دســترس گیاهــان خــارج مي شــوند. لــذا علیرغــم وجــود مقادیــر فــراوان برخــي از عناصــر 
غذایــي از جملــه فســفر، آهــن و روي، شــكل محلــول و قابــل جــذب آنهــا كمتــر از مقــدار الزم بــراي تامیــن 
ــوده و كمبــود آنهــا بعنــوان یكــي از عوامــل محــدود كننــده رشــد گیــاه و  رشــد و نمــو مناســب گیاهــان ب
تولیــد محصــول مطــرح مي باشــد. اســتفاده از كودهــاي شــیمیایي، بعنــوان فراورده هــاي صنعتــي، كــه یكــي 
ــه  از شــیوه هاي رایــج جبــران كمبــود عناصــر غذایــي و رفــع نیــاز غذایــي گیاهــان در خاك هــاي مذكــور ب
ــرا قســمت اعظــم كودهــاي فســفري و كودهــاي حــاوي عناصــر  ــدارد، زی ــی ن ــی باالی شــمار مــي رود، كارای
كــم مصــرف پــس از ورود بــه خــاك بتدریــج بــه تركیبــات نامحلــول تبدیــل شــده و بصــورت عناصــر غذایــي 
ــاي  ــفري در خاك ه ــاي فس ــازده كوده ــد. ب ــره مي گردن ــاك ذخی ــاه، در خ ــتفاده گی ــذب و اس ــل ج غیرقاب
ــر  ــا 20% تجــاوز نمي كنــد. تولیــد و اســتفاده بي رویــه كودهــاي شــیمیایي عــالوه ب آهكــي و قلیایــي از10 ت
هزینــه  بــاال، خطــر آلودگــي منابــع آب و خــاك را بــه دنبــال داشــته و تهدیــد جــدي ســالمت محیط زیســت 
ــفات  ــده فس ــل كنن ــری ح ــه دارای باكت ــفاته ك ــی فس ــود میكروب ــتفاده از ك ــذا اس ــود. ل ــوب مي ش محس
ــار اســتفاده  ــرات زیانب ــر تامیــن بخشــی از فســفر و عناصــر ریزمغــذی گیاهــان اث ــد عالوه ب می باشــد می توان

از كودهــای شــیمیایی را  نیــز كاهــش دهــد.  
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مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش واردات كود شیمیایی فسفاتی 

عدم آلودگی محیط زیست 
استفاده در كشاورزی ارگانیك 

جایگزینی با سوپر فسفات تریپل

دستاوردهای اقتصادی: 
ــد و در برخــی  ــای شــیمیایی فســفاتی را كاهــش ده ــل30% از كوده ــد حداق ــود می توان ــن ك اســتفاده از ای

شــرایط بجــای كــود ســوپر فســفات تریپــل اســتفاده شــود.  



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي128

73-عنوان قرارداد انتقال فناوري: 
قرارداد تكمیل و استفاده موقت از فناوری تولید مایه تلقیح قارچ میكوریزی
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات خاك و آب

شركت طرف قرارداد: زیست فناور پیشتاز واریان
قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید

شماره قرارداد: 8910/243
تاريخ قرارداد: 1395/9/3

مدت قرارداد: 8 سال 

معرفي فناوري: 
در ایــن فنــاوری مایــه تلقیــح قــارچ میكوریــزی Glomus intraradices ازطریــق كشــت بافــت ریشــه های 
القایــی Agrobacterium Rhizogenes تهیــه گردیــد. بدین منظــور ریشــه های القایــی حاصــل از 
باكتــری مذكــور بــر ریشــه هویــج  تهیــه و پــس از باكتری زدایــی اســبورهای اســتریل ســطحی شــده قــارچ 
در مجــاورت آنهــا قــرار گرفتــه و پــس از برقــراری رابطــه همزیســتی در محیــط كشــت بافــت هــر دو جــزء 
ــا قابلیــت بذرمــال  ــزا ب ــارچ مایكوری ــه تلقیــح ق تكثیــر شــده و پــس از برداشــت و فرموالســیون بعنــوان مای

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش مصرف كودهای شیمیایی بویژه كودهای فسفره در گیاهان زراعی 

افزایش كارایی مصرف آب
افزایش عملكرد كمی و كیفی محصوالت تولیدی

سازگاری بیشتر تولید در بخش كشاورزی با مالحظات زیست محیطی تراكم خاك
افزایش عملكرد گیاه در شرایط تنش های محیطی )خشكی، شوری، تراكم خاك(
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دستاوردهای اقتصادی: 
كاهش هزینه تولید در بخش كشاورزی ازطریق مصرف كمتر كودهای شیمیایی و سموم 

كاهش مصرف آب ازطریق افزایش كارایی مصرف آب و كاهش مقدار آب هدر رفته 
استفاده از منابع آب لب شور با حداقل كاهش عملكرد 

ایجاد اشتغال در فرایند تولید مایه تلقیح قارچ
باتوجــه بــه هزینــه نســبتاً پاییــن مــواد اولیــه موجــود در داخــل كشــور و دانــش فنــی بومــی شــده محصــول 

تولیــدی، قابلیــت صــادرات بــه كشــورهای همســایه را دارا می باشــد.
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موسسه تحقيقات كشاورزي دیم كشور
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74-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر نخود رقم آزاد

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت داودی

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/07/10-2030/261

تاريخ قرارداد: 1395/3/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم آزاد

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقــم نخــود آزاد بــراي كشــت پاییــزه درمناطــق معتــدل ســرد و نیمــه گــرم كشــور معرفــي شــده و از عملكــرد 
باالتــري نســبت بــه ارقــام محلــي و مرســوم برخــوردار اســت. از صفــات بــارز رقــم آزاد، مقاومــت بــه خشــكی، 
ــانتی متر  ــه 47 س ــاع بوت ــط ارتف ــتاده، متوس ــه ایس ــپ بوت ــود، تی ــی نخ ــاری برق زدگ ــر بیم ــت در براب مقاوم
)قابــل برداشــت مكانیــزه( و بازارپســندی دانــه )وزن صــد دانــه 34 گــرم و دانــه بــا رنــگ روشــن( اســت. رقــم 
فــوق نســبت بــه ارقــام محلــی دارای عملكــرد بیشــتری بــوده و بــه ســبب پابلنــدی برداشــت مكانیــزه آن در 

مناطــق معتــدل موجــب كاهــش هزینــه تولیــد می شــود. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــدود 500  ــاره در ح ــت هاي به ــي در كش ــود محل ــرد نخ ــن عملك ــور، میانگی ــم كش ــدل دی ــق معت در مناط
كیلوگــرم در هكتــار مي باشــد، بــا درنظــر گرفتــن میانگیــن تولیــد رقــم آزاد در واحــد ســطح )900 كیلوگــرم 
در هكتــار بیشــتر از كشــت بهــاره ارقــام بومــی( و بــا احتســاب هركیلوگــرم نخــود بــه قیمــت 60000 ریــال، 
تفــاوت درآمــد ناخالــص ناشــي از كشــت یــك هكتــار از ایــن رقــم معــادل 54 میلیــون ریــال اســت. چــون 
بیشــترین هزینــه كارگــري در مــزارع نخــود مربــوط بــه هزینــه برداشــت دســتی آن مي باشــد، كشــت پاییــزه 
ــا  ــد آن را ت ــري و تولی ــای كارگ ــده و هزینه ه ــود ش ــزه نخ ــت مكانی ــكان برداش ــاد ام ــبب ایج ــم آزاد س رق

ــد. ــش می ده ــادی كاه حدزی
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75-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر گندم رقم باران

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: خوشه طالی اشنویه

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری 
شماره قرارداد: 1395/07/10-2022/261

تاريخ قرارداد: 1395/4/27
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم باران

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــاوم در  ــي نیمــه مق ــو ه اي عكــس العمــل نیمــه حســاس ال ــگ زرد و قه ــه بیمــاري زن ــاران نســبت ب ــم ب رق
شــرایط تلقیــح مصنوعــي دارد. رقــم جدیــد داراي تیــپ رشــد زمســتانه، دانــه ســفید، مقــاوم بــه ســرما، مقــاوم 
بــه ورس و مقــاوم بــه ریــزش دانــه، بــا میانگیــن ارتفــاع بوتــه 83 ســانتیمتر، میانگیــن وزن هــزار دانــه 37 

گــرم و متحمــل بــه تنــش خشــكي مي باشــد. ایــن رقــم از كیفیــت نانوایــي خوبــي برخــوردار اســت. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه ارقــام آذر2 و ســرداري در كل ســال هاي مــورد بررســي بترتیــب  ــاران نســبت ب ــه ب میانگیــن عملكــرد دان
ــتر  ــرد بیش ــار عملك ــرم درهكت ــاران، 123 و 379 كیلوگ ــم ب ــت رق ــا كاش ــت. ب ــتر اس ــدود 5 و 19% بیش ح
ــه قیمــت  ــان ب ــا احتســاب هركیلوگــرم گنــدم ن ــام آذر2 و ســرداري حاصــل می شــود كــه ب ــه ارق نســبت ب
ــد بیشــتر نصیــب كشــاورزان می گــردد. ــال درآم ــل 1500000 ری ــار حداق ــال، ســالیانه از هرهكت 12705ری
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76- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر عدس رقم بیله سوار 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت ذرت سبالن

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری 
شماره قرارداد: 1394/09/21-3397/261

تاريخ قرارداد: 1394/8/12
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر عدس رقم بیله سوار

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقــم بیلــه ســوار ضمــن داشــتن تحمــل و مقاومــت در برابــر بیمــاري پژمردگــي فوزاریومــي )بیمــاری رایــج 
ــوب و  ــرد مطل ــان( از عملك ــوار مغ ــه س ــه بیل ــل منطق ــز مث ــق عدس خی ــدس در مناط ــارت زای ع و خس
بازارپســندي مناســبي درمقایســه بــا ســایر ارقــام موجــود برخــوردار مي باشــد. میانگیــن عملكــرد دانــه رقــم 
ــام محلــی دارای عملكــرد بیشــتری  ــه ارق ــه ســوار 950 كیلوگــرم در هكتــار اســت. رقــم فــوق نســبت ب بیل
بــوده و بــه ســبب پابلنــدی برداشــت مكانیــزه آن در مناطــق معتــدل موجــب كاهــش هزینــه تولیــد می شــود. 

دستاوردهای اقتصادی: 
در اســتان های آذربایجــان شــرقی، اردبیــل )خصوصــاً منطقــه مغان(،كرمانشــاه، لرســتان، زنجــان و ایــالم ســاالنه حــدود 
60000 هــزار هكتــار عــدس كشــت می شــود. میانگیــن عملكــرد عــدس در شــرایط دیــم مناطــق مذكــور حــدود 450 
ــدس دانه متوســط و  ــر از ع ــال گرانت ــل3000 ری ــدس دانه درشــت حداق ــو ع ــر كیل ــار اســت. قیمــت ه ــرم درهكت كیلوگ
میــزان عــدس تولیــدي در ایــن مناطــق حــدوداً 27000 تــن درســال اســت. درصورتــي كــه كشــاورزان مبــادرت بــه كشــت 
عــدس دانه درشــت بیله ســوار نماینــد، بــا درنظــر گرفتــن20% افزایــش عملكــرد و قیمــت بــاالي آن، بطــور متوســط162 
هــزار تومــان در هرهكتــار افزایــش درآمــد نصیــب كشــاورزان خواهــد شــد. همچنیــن بعلــت داشــتن تیــپ بوتــه ایســتاده، 
عــدس بیله ســوار قابلیــت برداشــت نیمــه مكانیــزه )برداشــت بــا مــوور و..( دربرخــی مناطــق نظیــر دشــت مغــان را دارد 
كــه ایــن امــر، ســبب كاهــش هزینه هــای برداشــت عــدس كــه عمدتــاً بــه روش دســتی انجــام می شــود، خواهــد شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

77- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر گندم رقم آذر2

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: خوشه طالی اشنویه

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/7/10-2018/261

تاريخ قرارداد: 1395/4/27
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر گندم نان رقم آذر2

مزاياي استفاده از فناوري: 
از مهم تریــن ویژگي هــای رقــم آذر2 مي تــوان بــه تحمــل بــاالی تنش هــاي خشــكي، ســرما، مقاومــت بــه بیمــاري 
زنــگ زرد، زودرســي، مقاومــت بــه ورس، پایــداري عملكــرد دانــه و ارتفــاع بــاال اشــاره نمــود كــه عالوه بــر عملكــرد 

دانــه بیشــتر ازنظــر تولیــد كاه و كلــش مــورد اســتفاده در تغذیــه دام نیــز دارای مزیــت می باشــد.  

دستاوردهای اقتصادی: 
ــب 2143،  ــام شــاهد ســرداري و ســبالن به ترتی ــي و ارق ــان معرف ــم آذر2 در زم ــه رق ــن عملكــرد دان میانگی
ــام ســرداري و  ــه ارق ــب14 و 26% نســبت ب ــم آذر2 به ترتی ــه  رق ــود ك ــار ب ــرم درهكت 1874 و 1694 كیلوگ
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ــب  ــه محصــول را نصی ــار اضاف ــرم درهكت ــدار 269 كیلوگ ــم آذر2 مق ــي رق ــري داشــت. جایگزین ســبالن برت
كشــاورز مي نمایــد كــه بــا احتســاب هركیلوگــرم گنــدم خوراكــي بــه قیمــت 12705 ریــال معــادل 3400000 
ریــال در هكتــار اضافــه درآمــد نســبت بــه شــاهد ســرداري عایــد كشــاورز مي شــود. باتوجــه بــه اینكــه رقــم 
آذر2 در ســطح بیــش از 900 هــزار هكتــار كشــت مي شــود،  لــذا ارزش درآمــد ناشــي از كاشــت آن ســالیانه 

بالــغ بــر 3 میلیــارد ریــال نســبت بــه رقــم ســرداري خواهــد بــود. 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

78- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر نخود رقم آرمان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی 3555 اصالح و فراوری بذر زاگرس ایوان

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/07/10-2026/261

تاريخ قرارداد: 1395/4/2
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم آرمان

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقــم نخــود آرمــان نســبت بــه ارقــام محلــی و تجــاری موجــود دارای عملكــرد بیشــتری بــوده و بــه ســبب 
پابلنــدی برداشــت مكانیــزه آن در مناطــق معتــدل موجــب كاهــش هزینــه تولیــد می شــود. تولیــد 
ــبت  ــان نس ــم آرم ــد. رق ــد ش ــور خواه ــطح كش ــرد در س ــی عملك ــش كل ــب افزای ــم موج ــن رق ــر ای و تكثی
 بــه بیمــاري برق زدگــي مقــاوم مي باشــد و داراي تیــپ بوتــه ایســتاده اســت كــه مناســب برداشــت 

مكانیزه مي باشد. 
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــدود500  ــور ح ــرم كش ــه گ ــرد و نیم ــدل س ــق معت ــاره مناط ــت به ــم در كش ــود دی ــرد نخ ــن عملك میانگی
كیلوگــرم در هكتــار اســت. كشــت پاییــزه رقــم آرمــان ســبب افزایــش 50 درصــدی عملكــرد در واحــد ســطح 
می گــردد كــه ایــن امــر معــادل افزایــش 50 درصــدی درآمــد ناخالــص زارعیــن بــه ازای جایگزینــی كشــت 
ــه هزینــه  ــا رقــم آرمــان اســت. چــون بیشــترین هزینــه كارگــري در مــزارع نخــود مربــوط ب ارقــام بومــی ب
ــزه نخــود  ــكان برداشــت مكانی ــان ســبب ایجــاد ام ــم آرم ــزه رق برداشــت دســتی آن مي باشــد، كشــت پایی

ــد. ــش می ده ــادی كاه ــد زی ــا ح ــد آن را ت ــري و تولی ــای كارگ ــده و هزینه ه ش
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

79- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر نخود رقم عادل

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت داودی

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/07/10-2023/261

تاريخ قرارداد: 1395/3/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم عادل

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــا  ــراي كشــت پاییــزه در مناطــق معتــدل ســرد و نیمــه گــرم كشــور معرفــي شــده و ب رقــم نخــود عــادل ب
میانگیــن تولیــد1470 كیلوگــرم در هكتــار از عملكــرد باالتــري نســبت بــه ارقــام محلــي و مرســوم برخــوردار 
ــر بیمــاری برق زدگــی، تیــپ بوتــه ایســتاده، متوســط ارتفــاع  اســت. مقاومــت بــه خشــكی، مقاومــت در براب
بوتــه 44 ســانتی متر )قابــل برداشــت مكانیــزه( و داشــتن دانــه بــا ســایز متوســط )وزن صــد دانــه 32 گــرم( 
از صفــات بــارز رقــم عــادل اســت. رقــم فــوق نســبت بــه ارقــام محلــی دارای عملكــرد بیشــتری بــوده و بــه 

ســبب پابلنــدی برداشــت مكانیــزه آن در مناطــق معتــدل موجــب كاهــش هزینــه تولیــد می شــود. 
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــدود500  ــاره در ح ــت هاي به ــي در كش ــود محل ــرد نخ ــن عملك ــور، میانگی ــم كش ــدل دی ــق معت در مناط
ــطح )970  ــد س ــادل در واح ــم ع ــد رق ــن تولی ــن میانگی ــر گرفت ــا درنظ ــد، ب ــار مي باش ــرم در هكت كیلوگ
كیلوگــرم در هكتــار بیشــتر از كشــت بهــاره ارقــام بومــی( و بــا احتســاب هركیلوگــرم نخــود بــه قیمــت60000 
ریــال، تفــاوت درآمــد ناخالــص ناشــي از كشــت یــك هكتــار از ایــن رقــم معــادل 58 میلیــون ریــال اســت. 
ــن  ــد، بنابرای ــتی آن مي باش ــت دس ــه برداش ــه هزین ــوط ب ــود مرب ــزارع نخ ــري در م ــه كارگ ــترین هزین بیش
كشــت پاییــزه رقــم عــادل بــا فراهــم شــدن امــكان برداشــت مكانیــزه نخــود هزینه هــای كارگــري و تولیــد 

ــد. ــش می ده ــادی كاه ــد زی ــا ح آن را ت
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

80- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر علوفه رقم مراغه

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی 3555 اصالح و فراوری بذر زاگرس ایوان

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/07/10-2027/261

تاريخ قرارداد: 1395/4/2
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید بذر ماشك علوفه ای رقم مراغه

مزاياي استفاده از فناوري: 
ماشــك علوفــه ای مراغــه یــك ســاله مناســب دیم زارهــاي معتــدل و گــرم، مقــاوم بــه خشــكي، نیمــه مقــاوم 
ــوط  ــت مخل ــت كش ــده و قابلی ــپ رون ــرد، داراي تی ــدل س ــم معت ــزه در اقلی ــت پایی ــل كش ــرما و قاب ــه س ب
ــش  ــه ای بجــای آی ــان علوف ــی گیاه ــی جایگزین ــم اســت. ازطرف ــن رق ــای ای ــر از مزای ــالت دیگ ــا جــو و غ ب
ــم موجــب افزایــش حاصلخیــزی خــاك و درآمــد زارعیــن شــده و موجــب  ــاوب غــالت در شــرایط دی در تن
افزایــش عملكــرد و پایــداری تولیــد خواهــد شــد. لــذا تولیــد و تكثیــر ایــن رقــم در پایــداری عملكــرد و بهبــود 

ــود. حاصلخیــزی خــاك موثــر خواهــد ب

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه اختصــاص داده  ــم مراغ ــه كشــت رق ــاي كشــور ب ــش دیم زاره ــار از ســطوح آی ــزار هكت ــا500 ه ــر تنه اگ
شــوند بــا متوســط 4 تــن علوفــه خشــك از كشــت خالــص، ســاالنه مي تــوان بالــغ بــر2 میلیــون تــن علوفــه 
ــال قیمــت  ــل 7000 ری ــا احتســاب حداق ــه ب ــود ك ــد نم ــه یونجــه( تولی ــادل علوف ــت مع ــا كیفی خشــك )ب
یــك كیلــو علوفــه خشــك آن مي تــوان ســاالنه 14 میلیــارد ریــال بــه درآمــد زارعیــن افــزود ضمــن اینكــه 
ــه وضمــن كاهــش  ــش یافت ــزارع افزای ــزي م ــج حاصلخی ــا بتدری ــه اي در دیم زاره ــاي علوف ــا توســعه لگوم ه ب
ــد  ــه تولی ــار داشــت ك ــوان انتظ ــال دارد(، مي ت ــي ارزي را بدنب ــه صرفه جوی ــیمیایي )ك ــاي ش مصــرف كوده
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غــالت نیــز در تنــاوب افزایــش یابــد. تولیــد علوفــه مخلــوط ایــن رقــم بــا جــو نیــز بســیار قابــل توجــه اســت و 
اگــر فقــط 5% از دیم زارهــاي تحــت آیــش تحــت كشــت مخلــوط ایــن الین هــا بــا جــو قــرار گیــرد، ســاالنه 
ــوط در  ــه مخل ــن علوف ــون ت ــك میلی ــر ی ــغ ب ــوان بال ــار مي ت ــك در هكت ــه خش ــن علوف ــط 7/5 ت ــا متوس ب
شــرایط دیــم تولیــد نمــود. ایــن درحالــي اســت كــه غالبــا در موقــع برداشــت غــالت منجملــه جــو، حداقــل 
ــدارد و اگــر در پاییــز  ــذر وجــود ن ــه اختــالط ب 10% ریــزش وجــود دارد یعنــي اصــوالً بعــد از جــو نیــازي ب

همــان ســال اقــدام بــه كشــت ایــن رقــم شــود مزرعــه مخلــوط مــورد نظــر ایجــاد خواهــد شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

81-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر عدس رقم كیمیا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت داودی

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری 
شماره قرارداد: 1395/07/10-2021/261

تاريخ قرارداد: 1395/3/25
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر عدس رقم كیمیا

مزاياي استفاده از فناوري: 
ایــن رقــم در كشــت پاییــزه مناطــق معتــدل و نیمه گرمســیر دیــم دارای میانگیــن تولیــد1100 كیلوگــرم در 
هكتــار اســت كــه درمقایســه بــا  ارقــام شــاهد )ارقــام بومــی( حــدود 40% عملكــرد بیشــتری دارد. ایــن رقــم 
درمناطــق دیــم اســتان هاي كرمانشــاه، لرســتان، ایــالم، خراســان شــمالی )شــیروان( و گلســتان از پایــداری 

عملكــرد مطلوبــی برخــوردار اســت. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ســطح زیركشــت عــدس در مناطــق معتــدل و نیمــه گرمســیر دیــم نظیــر كرمانشــاه، مناطــق شــمالی اســتان 
ــرم در  ــد550-450 كیلوگ ــا تولی ــار ب ــر 40000 هكت ــغ ب ــتان بال ــالم و لرس ــل، ای ــرقی و اردبی آذربایجان ش
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــار درنظ ــرم در هكت ــطح 500 كیلوگ ــد س ــد در واح ــزان تولی ــن می ــر ای ــت. اگ ــار اس هكت
ســاالنه حــدود20000 تــن عــدس در مــزارع دیــم مناطــق مذكــور تولیــد می شــود. بــا ترویــج و جایگزینــي 
رقــم كیمیــا در مــزارع كشــاورزان ایــن مناطــق، بطــور متوســط 40% بــه تولیــد ســاالنه افــزوده خواهــد شــد. 
ــر در هرســال،  ــن عــدس بیش ت ــرای هركیلوگــرم عــدس، تولیــد 8000 ت ــال ب ــرض قیمــت 60000 ری ــا ف ب

موجــب افزایــش مبلــغ480 میلیــارد ریــال درآمــد اضافــی بــرای زارعیــن عــدس دیــم خواهــد شــد.
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82- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال دانش فنی تولید و تكثیر بذر عدس رقم گچساران

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت تعاونی 3555 اصالح و فراوری بذر زاگرس ایوان

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/08/23-2461/261

تاريخ قرارداد: 1395/8/5
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید بذر عدس رقم گچساران

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقــم گچســاران، داراي قــدرت رویشــي خوبــی بــوده و ســازگاری مناســبی بــه شــرایط آب و هوایــي منطقــه 
نیمــه گرمســیر دیــم )خصوصــاً منطقــه گچســاران و مناطــق مشــابه آب و هوایــی( دارد. ایــن رقــم نســبت بــه 
ارقــام محلــي زودرس تــر اســت كــه موجــب تحمــل مناســب آن در برابــر تنــش خشــكی آخــر فصــل می شــود. 

عــالوه بــر پایــداری عملكــرد دانــه، تولیــد و تكثیــر ایــن رقــم موجــب افزایــش عملكــرد محصــول می گــردد.

دستاوردهای اقتصادی: 
متوســط عملكــرد عــدس رقــم گچســاران در واحــد ســطح 900 كیلوگــرم درهكتــار مي باشــد كــه درمقایســه 
بــا ارقــام بومــی بــا عملكــرد دانــه حــدود350 كیلوگــرم در هكتــار،550 كیلوگــرم درهكتــار اضافــه محصــول 
تولیــد مي نمایــد. بــا درنظــر گرفتــن قیمــت60000 ریــال بــرای هركیلوگــرم عــدس، كشــت رقــم گچســاران 

ســبب افزایــش درآمــد زارعیــن بمیــزان 33 میلیــون ریــال در هرهكتــار می شــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

83- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پیمان مشاركت تولید بذر نخود رقم هاشم

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات كشاورزی دیم كشور
شركت طرف قرارداد: شركت ذرت سبالن

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 1395/04/01-885/261

تاريخ قرارداد: 1395/3/3
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی تولید و تكثیر بذر نخود رقم هاشم

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقــم نخــود هاشــم بــراي كشــت پاییــزه در اســتان گلســتان معرفــي شــده اســت ولــي در ســایر مناطــق معتــدل و 
نیمــه گرمســیري كشــور نیــز از عملكــرد باالتــري نســبت بــه ارقــام محلــي و مرســوم برخــوردار اســت. نخــود هاشــم 
ــل  ــی مث ــه حــدود80 ســانتی متری در مناطق ــاع بوت ــه ایســتاده از ارتف ــپ بوت ــزه، ضمــن داشــتن تی در كشــت پایی
اســتان گلســتان برخــوردار اســت و به راحتــی قابــل برداشــت مكانیــزه توســط كمبایــن غــالت اســت. وزن صــد دانــه 
آن بیــن40-35 گــرم بــوده )دانــه متوســط تــا نیمــه درشــت( و میانگیــن عملكــرد ایــن رقم در مناطق مســتعد كشــت 
تــا1800 كیلوگــرم درهكتــار در كشــت پاییــزه ثبــت شــده اســت. رقــم فــوق نســبت بــه ارقــام محلــی دارای عملكــرد 
بیشــتری بــوده و بــه ســبب پابلنــدی برداشــت مكانیــزه آن درمناطــق معتــدل موجــب كاهــش هزینــه تولیــد می شــود. 
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــاالنه  ــرم( بطــور متوســط س ــه گ ــرد و نیم ــدل س ــالم )مناطــق معت ــتان و ای ــتان های كرمانشــاه، لرس در اس
ــم و  ــرد نخــود در شــرایط دی ــن عملك ــم كشــت می شــود. میانگی ــار نخــود دی ــزار هكت ــش از250000 ه بی
ــو نخــود در ســال های  ــار اســت. قیمــت هركیل ــرم درهكت ــور حــدود500 كیلوگ ــاره مناطــق مذك كشــت به
اخیرحــدود 30000 ریــال اســت و میــزان نخــود تولیــدي در ایــن مناطــق حــدودا125000ً تن در ســال اســت، 
درصورتــي كــه كشــاورزان مبــادرت بــه كشــت نخــود هاشــم )بــا میانگیــن تولید1800كیلوگــرم درهكتــار در 
كشــت پاییــزه( نماینــد، بــا درنظــر گرفتــن قیمــت نخــود در بــازار داخلــی )حــدود 50000 ریــال( ایــن میــزان 
ــت  ــار اســت. قابلی ــن از هرهكت ــص زارعی ــد ناخال ــش درآم ــال افزای ــون ری ــادل 65 میلی ــد، مع ــش تولی افزای
برداشــت مكانیــزه )برداشــت بــا كمبایــن( نخــود هاشــم درمناطقــی نظیــر گــرگان، ســبب كاهــش محســوس 

ــود. ــد ســطح می ش ــم در واح ــد نخــود دی ــای تولی هزینه ه



147 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

موسسه تحقيقات علوم باغباني
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*84-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید شیر پسته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزي نهال پسته رفسنجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد280 :/1031

تاريخ قرارداد01 :/1393/04
مدت قرارداد10 : سال

معرفي فناوري: 
نوشــیدني شیرپســته محصولــي جدیــد اســت كــه مصــرف پســته را در قالــب و شــكلي خــاص، جــذاب و جدیــد 
مطــرح مي نمایــد و در تهیــه ایــن محصــول از شــیر گاو اســتفاده نشــده اســت. شیرپســته براحتــي مي توانــد 

مــورد اســتفاده عمــوم و همچنیــن افــرادي كــه مشــكل عــدم تحمــل الكتــوز را دارنــد، قــرار گیــرد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
از مزایــاي ایــن محصــول اســتفاده از خمیــر ارزان قیمــت باقیمانــده از انجــام آزمایــش آفالتوكســین اســت كــه 
ــز و  ــته هاي ری ــن پس ــد. همچنی ــي مي باش ــته هاي مصرف ــودن پس ــالم ب ــده س ــان دهن ــش نش ــه آزمای نتیج

دهــان بســته كــه قیمــت پاییــن تــري دارنــد مي توانــد در تولیــد شیرپســته بــه كار رود. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــرخ  ــه در ن ــه هزین ــرخ منفعــت ب ــي آن220% و ن ــازده داخل ــرخ ب ــزوده شیرپســته160% مي باشــد. ن ارزش اف

ــن زمــان بازگشــت ســرمایه كمتــر از یــك ســال مي باشــد. ــر ای ــر3/1 اســت بناب تنزیــل20% براب
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85-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید ماده برطرف كننده نیاز سرمایي درختان پسته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته
شركت طرف قرارداد: شركت تحقیقاتي پژوهشگران علوم زمین

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 2925/280 
تاريخ قرارداد: 1385/07/30

مدت قرارداد: 20 سال

معرفي فناوري: 
ماده برطرف كننده نیاز سرمایي درختان پسته

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــر بازدارنده هــاي رشــد  ــا غلبــه ب تركیــب شــیمیایي برطــرف كننــده نیــاز ســرمایي )حــاوي روغــن ولــك( ب
گیاهــي كــه دراثــر عــدم ســرماي كافــي در فصــل زمســتان در گیــاه باقــي مانده انــد، باعــث رشــد و شــكوفایي 

ــاه در فصــل بهــار مي شــود.  گی

دستاوردهای اقتصادی: 
ــس بمیــزان 1%، كاهــش پوكــي بمیــزان %2/3،  ــاز ســرمایي، موجــب كاهــش ان تركیــب برطــرف كننــده نی
افزایــش وزن صــد دانــه بمیــزان 5/6 گــرم و وزن محصــول تــر در هردرخــت بمیــزان 7 كیلوگــرم مي گــردد.
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*86-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید كره پسته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزي نهال پسته رفسنجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1031/280

تاريخ قرارداد: 1393/04/01 
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
كــره پســته یــك محصــول غذایــي خمیــري شــكل اســت كــه از مغــز پســته برشــته و آســیاب شــده همــراه 
ــل اســتفاده  ــد و قاب ــه دســت مي آی ــا ب ــا شــیرین كننده هــاي طبیعــي مثــل عســل و شــهد خرم ــا شــكر ی ب

ــا یــك وعــده غذایــي مي باشــد. ــه و ی ــه، عصران بصــورت صبحان

مزاياي استفاده از فناوري: 
فرمــول كــره پســته واگــذار شــده، از نظــر طعــم و مــزه، بافــت و رنــگ مطلوبیــت داشــته و براحتــي و توســط 
تمــام اقشــار جامعــه بویــژه كــودكان و ســالمندان قابــل مصــرف مي باشــد. بدلیــل اینكــه از 90% مغــز پســته 
خالــص در فرمــول آن اســتفاده شــده اســت ارزش غذایــي باالیــي دارد. ایــن محصــول مي توانــد بعنــوان مــاده 

اولیــه در تهیــه ســس، شــكالت، بســتني، ویفــر و ســایر شــیریني جات بــكار رود.

دستاوردهای اقتصادی: 
چنانچــه تنهــا نصــف پســته هاي ناخنــدان تولیــدي در پروســه تولیــد كــره پســته قــرار گیرنــد ســود خالــص 
معــادل500 میلیــارد ریــال خواهــد بــود. ارزش افــزوده كــره پســته120% اســت. نــرخ بــازده داخلــي 369% و 
نــرخ منفعــت بــه هزینــه در نــرخ تنزیــل 20% برابــر 1/2 اســت. بنابرایــن زمــان بازگشــت ســرمایه یــك ســال 
مي باشــد. قیمــت تمــام شــده یــك كیلــو محصــول بــراي مصــرف كننــده از قیمــت یــك كیلــو مغــز پســته 

كمتــر مي باشــد.
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*87-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید شكالت پسته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزي نهال پسته رفسنجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1031/280 
تاريخ قرارداد: 1393/04/01

مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
مــواد اصلــی شــكالت پســته50% خمیــر و10% پــودر پســته می باشــد و هماننــد بقیــه شــكالت ها بســته بندي 

و مصــرف مي گــردد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــی اســت و  ــه شــكالت های معمول ــری نســبت ب ــي باالت شــكالت پســته دارای طعــم خوشــایند و ارزش غذای
مشــتری پســندی باالیــي دارد. ایــن شــكالت می توانــد جایگزیــن شــكالت های دیگــر مثــل شــكالت فنــدق 

شــود كــه مــاده اولیــه آن از خــارج تهیــه می شــود.

دستاوردهای اقتصادی: 
ارزش افــزوده شــكالت پســته نیــز 188% مي باشــد. نــرخ بــازده داخلــي آن 744% و نــرخ منفعــت بــه هزینــه 
ــد.  ــال مي باش ــك س ــر از ی ــرمایه كمت ــان بازگشــت س ــن زم ــر 2/53 اســت بنابرای ــل 20% براب ــرخ تنزی در ن
تنــوع در تولیــد شــكالت از مزیت هــاي ویــژه آن اســت .مي تــوان شــكالت را بــا روكــش كاكائویــي یــا ســاده 

تولیــد كــرد.
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88-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید دستگاه چاهك معكوس برای محافظت باغات پسته از سرمای بهاره

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: شركت صنعتي پژوهنده پایا فارم گستر پارس

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 4246/280

تاريخ قرارداد: 1385/12/07
مدت قرارداد: 20 سال

معرفي فناوري: 
ــي بجــاي  ــد. یعن ــاد عمــل مي نمای ــد ب ــاً عكــس ماشــین مول ــه دقیق چاهــك معكــوس دســتگاهي اســت ك
ــاال  ــاي ب ــه الیه ه ــرد را ب ــواي س ــاورد. ه ــن بی ــاي پایی ــه الیه ه ــاال ب ــاي ب ــرم را از الیه ه ــواي گ ــه ه اینك
هدایــت كــرده و هــواي گــرم خــود بــه خــود جایگزیــن خواهــد شــد. بــا ایــن كار از خســارت ســرماي بهــاره 

ــود. ــري مي ش ــته جلوگی ــات پس در باغ

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــود  ــورت وج ــار و درص ــدود 2/5 هكت ــه اي ح ــن مزرع ــاي بی ــودن جاده ه ــب ب ــورت مناس ــتگاه درص دس
ــارت  ــد و از خس ــرار مي ده ــش ق ــت پوش ــار را تح ــه 2 هكت ــن مزرع ــاي بی ــطح جاده ه ــا در س ناهمواري ه

ــد. ــري مي كن ــته جلوگی ــات پس ــاره در باغ ــرماي به س

دستاوردهای اقتصادی: 
اســتان كرمــان باتوجــه بــه میــزان ســطح زیركشــت بزرگتریــن منطقــه تولیــد كننــده پســته بــه شــمار مي آید. 
امــا درســال هاي اخیــر، متاســفانه بخــش بزرگــي از محصــول پســته ایــران بخاطــر معضــل ســرمازدگي ازبیــن 
رفتــه اســت. بــر اســاس آمــار وزارت جهــاد كشــاورزي، ســرمازدگي در باغــات پســته اســتان كرمــان بــه تنهایي 
بالــغ بــر4200 میلیــارد ریــال خســارت بــه بــار آورده اســت. دســتگاه چاهــك معكــوس كــه بــه تولیــد انبــوه 
رســیده اســت، مي توانــد بطــور متوســط 1/87 درجــه ســانتي گراد تعدیــل دمایــي نمایــد. دســتگاه درصــورت 
ــطح  ــا در س ــود ناهمواري ه ــورت وج ــار و درص ــدود 2/5 هكت ــه اي ح ــن مزرع ــاي بی ــودن جاده ه ــب ب مناس
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جاده هــاي بیــن مزرعــه 2 هكتــار را تحــت پوشــش قــرار مي دهــد. اســتفاده از ایــن دســتگاه طبــق ضوابــط و 
معیارهــاي ارائــه شــده ازســوي موسســه مي توانــد تــا100% از خســارت ســرما روي درختــان پســته جلوگیــري 
ــد. اگــر10% باغــداران پســته در اســتان كرمــان از ایــن دســتگاه اســتفاده نماینــد ســاالنه حــدود 400  نمای

میلیــارد ریــال منفعــت اقتصــادي بــراي اســتان بــه همــراه خواهــد داشــت.
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*89-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید حلوای پسته

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته
شركت طرف قرارداد: شركت كشاورزي نهال پسته رفسنجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 1031/280 
تاريخ قرارداد: 1393/04/01

مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
حلــواي پســته یــك محصــول غذایــي انــرژي زا مي باشــد كــه از خمیــر پســته و شــربت شــكر ســفید شــده بــا 

ســفیده تخــم مــرغ تولیــد مي شــود. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــي  ــد ول ــز و دهــان بســته كــه معمــوالً مشــكل آلودگــي هــم ندارن ــراي مصــرف پســته هاي ری بهتریــن راه ب
قابلیــت عرضــه بــه بــازار و مصــرف تنقلــي را پیــدا نمي كننــد و به همیــن دلیــل قیمــت آنهــا پایین تــر اســت، 
اســتفاده از آنهــا در صنایــع تبدیلــي بخصــوص حلــواي پســته اســت. حلــواي پســته داراي خــواص تغذیــه اي 

خوبــي بــوده و مي توانــد بعنــوان صبحانــه یــا عصرانــه مقــوی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــرخ  ــه در ن ــه هزین ــت ب ــرخ منفع ــي501% و ن ــازده داخل ــرخ ب ــت. ن ــته 113% اس ــوا پس ــزوده حل ارزش اف
تنزیــل20% برابــر 1/5 اســت بنابرایــن زمــان بازگشــت ســرمایه یــك ســال مي باشــد. قیمــت تمــام شــده یــك 

ــر مي باشــد. ــو مغــز پســته كمت ــده از قیمــت یــك كیل ــراي مصــرف كنن ــو محصــول ب كیل



155 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
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90-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید كود آلي از ماهي

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: شركت مهرگان خزر

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 2246/280 

تاريخ قرارداد: 1385/03/09
مدت قرارداد: 20 سال

معرفي فناوري: 
این كود از اختالط ضایعات ماهي و عناصر غذایي الزم براي درختان پسته تولید مي شود.

مزاياي استفاده از فناوري: 
اســتفاده از ایــن كــود به خاطــر داشــتن ضایعــات ماهــي جــذب عناصــر غذایــي را افزایــش مي دهــد. ضمــن 
اینكــه عناصــر غذایــي الزم بــراي یــك كاربــرد عمومــي در باغــات پســته بصــورت متعــادل بــه آن اضافــه شــده 

. ست ا

دستاوردهای اقتصادی: 
بــا كاربــرد ایــن كــود حداقــل100 كیلوگــرم درهكتــار عملكــرد وزن خشــك باغــدار افزایــش می یابــد. میانگیــن 
حــدود 3-2 میلیــون تومــان بــه درآمــدش افــزوده خواهــد شــد و ایــن عــدد حــدود دو برابــر میانگیــن هزینــه 

انجــام شده اســت. پیش بینــي كاربــرد در مناطــق پســته كاري حداقــل 0/5 تــا 1% ســطح زیركشــت اســت.
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91-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید كود آلی غني و تصفیه شده

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: شركت تولیدي و خدماتي رودان رفسنجان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 2748/280 
تاريخ قرارداد: 1385/07/01

مدت قرارداد: 20سال

معرفي فناوري: 
ــراوري و كمپوســت  ــات ف ــف و انجــام عملی ــي مختل ــواد خارجــي از كودهــاي حیوان ــا حــذف م ــود ب ــن ك ای

ــف غنــي شــده اســت. ــي مختل كــردن تولیــد شــده و باعناصــر غذای

مزاياي استفاده از فناوري: 
مزیت این كود دارا بودن عناصر غذایي متعادل است.

دستاوردهای اقتصادی: 
كاربــرد ایــن كــود ضمــن افزایــش عملكــرد باغــدار حداقــل بــه مقــدار100 كیلوگــرم درهكتــار بطــور میانگیــن 
ــظ  ــي و حف ــاي آل ــه كوده ــرف بهین ــن مص ــد. همچنی ــدش مي افزای ــه درآم ــان ب ــون توم ــدود 3-2 میلی ح
ــا %2  ــل 1 ت ــرد در مناطــق پســته كاري حداق ــي كارب ــرد آن اســت. پیش بین ــرات كارب ــط زیســت از اث محی

ســطح زیركشــت اســت.
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*92-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
معرفي و تكثیر پایه هاي تجاري پسته مقاوم به تنش هاي زنده و غیرزنده ازطریق كشت بافت
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 

شركت طرف قرارداد: شركت كشت بافت گیاهان دارویي آسیا
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس

شماره قرارداد: 732/280
تاريخ قرارداد: 1395/4/2

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــاي  ــه تنش ه ــاوم ب ــام مق ــا و ارق ــاد پایه ه ــر و ازدی ــراي تكثی ــي ب ــت گیاه ــت باف ــك كش ــتفاده از تكنی اس
خشــكي، شــوري، بیماري هــا و آفــات مي باشــد كــه در روش معمــول و متــداول تكثیــر پســته امــكان پذیــر 

نمي باشــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
امكان انتقال صفات و خصوصیات مطلوب مورد نظر در نهال هاي تولیدي

تكثیر انبوه پایه و ارقام مقاوم و محدود در مدت زمان بسیار كوتاه
عدم نیاز به فضاي كشت و كار زیاد باتوجه به تعداد نهال تولید شده
گسترش، ترویج و در دسترس قرار دادن نهال هاي مطلوب و مقاوم

دستاوردهای اقتصادی: 
ــش از12000  ــي بی ــت الكتریك ــا هدای ــاي ب ــتفاده از آب ه ــته، اس ــي پس ــاي فعل ــت پایه ه ــه كش ــه ب باتوج
ــوري،  ــه ش ــاوم ب ــاي مق ــي پایه ه ــورت معرف ــدارد. درص ــادي ن ــه اقتص ــانتي متر، صرف ــر س ــوس ب میركروم

ــود.  ــد نم ــال تولی ــش از20000 ری ــادي بی ــور، ارزش اقتص ــاي ش ــب آب ه ــر مترمكع ــوان از ه مي ت
ــردد.  ــات مي گ ــا و آف ــا بیماري ه ــه ب ــات پســته صــرف مقابل ــاري باغ ــاي ج ــي از هزینه ه ــل توجه ســهم قاب

ــد.  ــش مي یاب ــي كاه ــل توجه ــزان قاب ــا بمی ــن هزینه ه ــاوم، ای ــاي مق ــتفاده ازپایه ه ــورت اس درص
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*93-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
معرفي یك پایه تجاري پسته متحمل به تنش هاي خشكی و شوری در مشاركت با بخش خصوصی جهت تكثیر و تجاری سازی

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده پسته 
شركت طرف قرارداد: كشت بافت گیاهان دارویی آسیا

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت
شماره قرارداد: 732/280
تاريخ قرارداد: 95/04/02

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
شناســایي پایه هــاي مقــاوم بــه شــوري در باغــات رهاشــده و خشك شــده دراثــر شــوري درمنطقــه شهرســتان 
ــه  ــه ایجــاد خزان ــه شــوري در مزرعــه، مبــادرت ب ــر پســته مقــاوم ب ــار و جهــت حفــظ پایه هــاي مــاده و ن ان
ایــن منابــع ارزشــمند ازطریــق پیونــد آنهــا در ایســتگاه شــماره 2 پژوهشــكده شــد تــا ایــن منابــع ارزشــمند از 
خطــر نابــودي رهایــي یابنــد. بــا اســتفاده از روش تكثیــر غیرجنســي كشــت بافــت مي تــوان پایه هــاي مقــاوم 
بــه شــوري را بصــورت یكنواخــت درمــدت كوتاهــي بــه تعــداد زیــاد تكثیــر نمــود و از مزیت هــاي نهال هــاي 
ــي  تولیــدي اســتفاده نمــود. بدلیــل یكنواختــي نهال هــا ازلحــاظ رشــد و نیــز داشــتن نیازهــاي غذایــي و آب
ــا صــرف  ــي و ب ــره براحت ــاري، كوددهــي، برداشــت و غی ــد، هــرس آبی ــاغ ازلحــاظ پیون ــت ب یكســان، مدیری
ــام  ــي انج ــا بخوب ــتفاده از ظرفیت ه ــا و اس ــد نهال ه ــن رش ــرد. بنابرای ــورت مي پذی ــري ص ــاي كمت هزینه ه

ــاروري و افزایــش تولیــد را در آینــده دربــر خواهــد داشــت.  مي شــودكه زود ب

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروز از میــزان محصــول  ــه رونــد كاهــش آب هــاي زیرزمینــي، كیفیــت آب هــاي اســتحصالي، روز ب باتوجــه ب
مناطــق دچــار بحــران كاســته مي شــود. همچنیــن بدلیــل از بین رفتــن درخــت و عــدم امــكان جایگزینــي 
ــرده و  ــات پســته وارد ك ــه باغ ــزي ب ــران ناپذی ــارات جب ــوري و خشــكي، خس ــاي ش ــر تنش ه )واكاري( دراث
میــزان محصــول را كاهــش داده اســت.  اســتفاده از پایه هــاي مقــاوم هــم تولیــد را بــدون افزایــش مصــرف 
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آب آبیــاري و كــود و ســایر هزینه هــاي مدیریــت بــاغ در باغــات موجــود ازطریــق واكاري بــاال مي بــرد و هــم 
ــرد. اســتفاده از  ــه زیركشــت پســته ب ــوان ب ــه داراي آب و خــاك شــور هســتند را مي ت مناطــق بیشــتري ك
ظرفیــت كامــل درجهــت افزایــش تولیــد و كشــت پســته درمناطــق نامســاعد و تولیــد پســته باعــث اســتفاده 

ــع شــده و گام مهمــي درجهــت اصــالح الگــوي مصــرف مي باشــد. بهینــه از مناب

دستاوردهای اقتصادی: 
اســتفاده از ظرفیــت كامــل درجهــت افزایــش تولیــد و كشــت پســته درمناطــق نامســاعد و تولیــد پســته باعــث 
اســتفاده بهینــه از منابــع شــده و افزایــش كمــي و كیفــي محصــول پســته را به دنبــال دارد. عملكــرد پســته 
در ســال هاي اخیــر عمدتــاً بدلیــل مشــكل شــوري آب و خــاك در اغلــب مناطــق پســته كاري كشــور كاهــش 
پیــدا كــرده اســت. اگــر فــرض كنیــم كــه در30% از باغــات پســته مشــكل جــدي شــوري داشــته باشــیم لــذا 
ــد  ــات جدی ــداث باغ ــورت اح ــا بص ــي ی ــات قدیم ــورت واكاري در باغ ــه بص ــاوم چ ــاي مق ــتفاده از پایه ه اس
مي توانــد از كاهــش تولیــد پســته جلوگیــري كنــد. اگــر فــرض كنیــم كــه اســتفاده از ایــن پایه هــاي  مقــاوم 
بتوانــد عملكــرد پســته را حداقــل20% افزایــش دهــد، بافــرض ثابــت بــودن ســطح زیركشــت میــزان افزایــش 

تولیــدي حــدود30 هــزار تــن پســته در بلندمــدت خواهیــم داشــت. 
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94-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید چای سیاه ارگانیك

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده چای
شركت طرف قرارداد: شركت چای تیمن )رفاه چای(
قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني 

شماره قرارداد: 284/11/7487
تاريخ قرارداد: 94/10/01 تا 1399/10/01

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــظ ســالمت  ــث حف ــاء داده باع ــزوده محصــول را ارتق ــه ارزش اف ــر اینك ــك عالوه ب ــد محصــوالت كشــاورزی ارگانی تولی
جامعــه و محیــط زیســت خواهــد گردیــد و فنــاوری تولیــد چــای ســیاه ارگانیــك )از تولیــد بــرگ ســبز ارگانیــك در 
ــع در ســتاد  ــه چای ســازی شــهید اســالمی واق ــا كارخان ــی تابعــه پژوهشــكده ت باغ هــای چــای ایســتگاه های تحقیقات
پژوهشــكده(، دســتاوردی اســت كــه برگرفتــه از دانــش فنــی محققــان و كارشناســان پژوهشــكده بــوده كــه باهمــكاری 
بخــش خصوصــی بــه منصــه ظهــور رســیده اســت. چــای ارگانیــك محصولــی اســت كــه درتولیــد آن از آفت كش هــای 

شــیمیایی و كودهــای شــیمیایی اســتفاده نشــده و درمحصــول هیچگونــه دســتكاری ژنتیكــی صــورت نمی گیــرد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ارتقاء ارزش افزوده محصول تا چندین برابر 

حفظ سالمت عمومی جامعه بدلیل عدم استفاده از آفت كش ها و كودهای شیمیایی 
پایداری محیط زیست و سالم ماندن آب های زیرزمینی
ایجاد انگیزه مضاعف در چایكاران و كارخانه داران چای

دستاوردهای اقتصادی: 
ارزش ریالی محصول نهایی تا چندین برابر )حداقل سه برابر( افزایش خواهد یافت

افزایش درآمد چایكاران بدلیل افزایش قیمت نهایی برگ سبز 
افزایش درآمد و ایجاد انگیزه در كارخانجات چای سازی مناطق چایكاری كشور
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

95-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
بررسی اثرات انواع پوشش های اسپان باند بر كمیت و كیفیت خرمای ارقام استعمران و پیارم

پژوهشکده ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی – پژوهشكده خرما و میوه های گرمسیری
شركت طرف قرارداد: بافتینه

قالب حقوقی قرارداد: سفارش تحقیق
شماره قرارداد: 3169/271 

تاريخ قرارداد: 91/12/28
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
شــركت بافتینــه نوعــی از پارچــه بــدون بافــت را تحــت عنــوان اســپان بانــد تولیــد نمــوده بودنــد و مدعــی بودنــد 
كــه ایــن پارچــه قــادر بــه جلوگیــری از ورود ریزگردهــا و آفــات و جلوگیــری از خســارت آفتــاب ســوختگی اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش فرونشست ریزگردها بر سطح میوه

جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه تولیــد  ــه عــدم دوام جنــس پارچــه هــا در شــرایط گــرم و ســوزان مناطــق خرماخیــز، منجــر ب باتوجــه ب

انبــوه و اقتصــادی نشــد.
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96-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
پروتكل تكثیر تجاري گل ژربرا ازطریق كشت بافت

ــی - پژوهشــكده گل و  ــوم باغبان ــط: موسســه تحقیقــات عل ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
گیاهــان زینتــي

شركت طرف قرارداد: شركت زیست فناوری گیاهی اصفهان
قالب حقوقی قرارداد: فروش دانش فنی 

شماره قرارداد: 150/287/1 
تاريخ قرارداد: 1384/2/30

مدت قرارداد: 6 ماه

معرفي فناوري: 
ــر  ــا روش تكثی ــن روش تنه ــد. ای ــم گردی ــاه فراه ــن گی ــوه ای ــر انب ــكان تكثی ــت ام بااســتفاده  از كشــت باف

ــاه اســت.  ــن گی تجــاری ای

مزاياي استفاده از فناوري: 
دانش فنی تكثیر انبوه
جلوگیری از خروج ارز

كاهش 50% قیمت تمام شده محصول

دستاوردهای اقتصادی: 
ــارج  ــور خ ــرا از كش ــی گل ژرب ــت بافت ــای كش ــرای واردات گیاهچه ه ــان ب ــش از3 میلیاردتوم ــالیانه بی س
می شــد. بــا تولیــد انبــوه گیاهچه هــای ژربــرا بــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــی در كشــور كــه درابتــدای ســال 
ــداری  ــد و پای ــه تولی ــش50% هزین ــتغال زایی و كاه ــب اش ــی، موج ــن خودكفای ــت، ضم ــورت گرف 1385 ص

تولیــد گردیــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

97-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید رز به روش استنتینگ

ــی - پژوهشــكده گل و  ــوم باغبان ــط: موسســه تحقیقــات عل ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
گیاهــان زینتــي

شركت طرف قرارداد: شركت گلخانه برگ سبز. مهندس فیضیان
قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت

شماره قرارداد: 416/287
تاريخ قرارداد: 1394/04/15

مدت قرارداد: 15 سال

معرفي فناوري: 
ــابه  ــدی رز مش ــه پیون ــد گیاهچ ــد روی آن و تولی ــرای پیون ــه و اج ــی پای ــات قلمه زن ــان عملی ــام همزم انج

ــاری ــاری از بیم ــتاندارد و ع ــت اس ــی باكیفی ــای واردات نمونه ه

مزاياي استفاده از فناوري: 
اســتفاده از مزایــاي پایه هــاي مختلــف ازقبیــل كنتــرل رشــد، مقاومــت بــه شــرایط نامســاعد بســتر و مقاومــت 

بــه بیماري هــاي خــاص 
كاهش مدت زمان تولید گیاهچه رز پیوندی ازطریق همزمانی جوش خوردن محل پیوند و ریشه زایي 

ــد و  ــی تولی ــش كمــی و كیف ــد، افزای ــان تولی ــدي بوســیله كاهــش زم ــدي رز پیون ــاي تولی كاهــش هزینه ه
ــی ــش پاجوش ده كاه

رفع مشكل پاجوش دهي بوته های رز پیوندي

دستاوردهای اقتصادی: 
هرســاله بیــش از14 میلیــارد تومــان پایــه رز وارد كشــور گردیــده و ارزش هرگیاهچــه پیونــد شــده وارداتــی 
ــی بلكــه موجــب اشــتغال زایی  ــن دانش فنــی نه تنهــا باعــث خــود كفای ــورو می باشــد. تجاری ســازی ای 3/5 ی
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و كاهــش هزینــه تولیــد و پایــداری تولیــد خواهــد شــد. بــا انجــام ایــن طــرح جلــوی50% واردات گیاهچه هــای 
رز گرفتــه خواهــد شــد و ایــن پایه هــا بــا حــدود یــك ســوم قیمــت وارداتــی تولیــد خواهــد گردیــد.

پیش بینی تولید ساالنه حدود ششصد هزار پایه با حدود یك سوم قیمت وارداتی
صرفه جویی ارزی برابر با 1920000 یورو )معال هفت میلیارد تومان( در هرسال 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

98-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید ارقام هیبریدهای جدید زنبق هاي اصالح شده

ــی- پژوهشــكده گل  و  ــات باغبان ــوم تحقیق ــط: موسســه عل ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
گیاهــان زینتــی كشــور

شركت طرف قرارداد: بخش خصوصی) كاظمی(
قالب حقوقی قرارداد: فروش

شماره قرارداد: 825/287
تاريخ قرارداد: 1395/7/1

مدت قرارداد: 1 سال
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معرفي فناوري: 
ــی   ــت. بدیه ــران اس ــی ای ــان بوم ــش دار و از گیاه ــای ری ــواع زنبق ه ــن ان ــی از مهم تری ــی یك ــق ریزوم زنب
ــوع در  ــن ن ــا ارزش از ای ــه ب ــا واریت ــورد توجــه اســت صده ــازار م ــن ب ــد و تامی ــوآوری در تولی ــه ن اســت ك
ــی در  ــای اصالح ــود. فاكتوره ــت می ش ــی كش ــاله زینت ــاه چندس ــك گی ــوان ی ــه و بعن ــترش یافت ــا گس دنی
گیاهــان زینتــی ازجملــه فــرم گل، رنــگ گل، عطــر گل، مقاومــت بــه آفــات و امــراض، مقاومــت بــه تنش هــا 
بیشــتر موردتوجــه اســت. رنــگ گل هــا یكــی از جذاب تریــن ویژگی هــا در انتخــاب ازنظــر خریــدار و ازجنبــه 
ــر در  ــی تغیی ــان زینت ــالح گل و گیاه ــی در اص ــداف اصل ــی از اه ــوده و یك ــی ب ــان زینت ــادی در گیاه اقتص
ــد. اصــالح  ــد بوجــود آم ــد جدی ــار در كشــور60 هیبری ــن ب ــرای اولی ــروژه، ب ــن پ ــا اســت. در ای ــگ گل ه رن
بــه روش هــای كالســیك ازجملــه دورگ گیــری در راســتای تولیــد بــذر و گیاهچه هــای هیبریــد در گل هــای 
ــام  ــد درجهــت تولیــد ارق ــه زنبــق، در پژوهشــكده گل و گیاهــان زینتــی محــالت افقــی جدی پیــازی ازجمل

جدیــد در آینــده نزدیــك را در كشــور فراهــم كــرده اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــده  ــام وحشــي و تجــاري در آین ــن ارق ــري بی ــراي دورگ گی ــزي ب ــازه جهــت برنامه ری ــق افقــی ت ــن تحقی ای
ــا رنــگ متنــوع، قابلیــت تكثیــر  ــا ویژگی هایــی ازقبیــل گل هــای ب ــد ب را فراهــم می كنــد. هیبریدهــای جدی
ازطریــق ریــزوم )غیــر جنســی(، مقاومــت بــه خاك هــای آهكــی، مقاومــت بــه شــرایط نامســاعد محیطــی و 
ــد در فضای ســبز شــهری،  ــی زنبــق می توانن ــواع قبل ــد ان ــی ارزشــمند همانن ــی كــم و خــواص داروی ــاز آب نی

ــرد داشــته باشــند. ــی، شــاخه بریده و صنعــت دارو ســازی كارب گلدان

دستاوردهای اقتصادی: 
قیمــت هــر ریــزوم گل دهنــده وارداتــی ارقــام جدیــد زنبــق32 هــزار تومان اســت. تولیــد و توســعه هیبریدهای 
حاصــل از ایــن پژوهــش، از جنبه هــای مختلــف ازجملــه جلوگیــری از واردات بی رویــه و خــروج ارز، تامیــن 
ــای  ــری در بازاره ــت پذی ــدرت رقاب ــش ق ــث افزای ــرد، باع ــگ و كارب ــوع در رن ــاس تن ــر اس ــازار ب ــای ب نیازه

جهانــی خواهــد شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

99-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید دانش فنی و تجاری سازی تولید گیاهان عاری از ویروس میخك

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده گل و گیاهان زینتی
شركت طرف قرارداد: گلسان

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني
شماره قرارداد: 900/287

تاريخ قرارداد: 1393/12/12
مدت قرارداد: 12سال 

معرفي فناوري: 
گیاهــان زینتــی و مخصوصــاً انــواع گیاهــان شــاخه بریده كــه ازطریــق قلمــه تكثیــر می شــوند، براحتــی دچــار 
ــروس  ــای حــذف وی ــی از روش ه ــان یك ــد. كشــت مریســتم گیاه ــد ش ــای ویروســی خواهن ــواع بیماری ه ان
ــتم  ــت مریس ــی و كش ــتفاده از گرمادرمان ــا اس ــاوری، ب ــن فن ــی ای ــد. ط ــاه می باش ــی گی ــای رویش از اندام ه
انتهایــی انــواع ارقــام بازارپســند و موجــود در بــازار كشــور، اقــدام بــه تكثیــر ایــن ارقــام شــد و ســالمت ایــن 
گیاهچه هــای كشــت بافتــی، ازطریــق آزمــون حســاسRT-PCR مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. در 
ــد اســتفاده  ــه می كنن ــاه میخــك حمل ــه گی ــه ب ــف ك ــای مختل ــای ویروس ه ــون RT-PCR از آغازگره آزم

خواهــد شــد تــا درحــد امــكان هرنــوع آلودگــی احتمالــی مــورد ردیابــی قــرار گیــرد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ویروس هــا درصــورت حملــه بــه گیاهــان زینتــی و مخصوصــاً انــواع شــاخه بریده، گلدانــی ســبب كاهــش كیفیــت 
گل، كاهــش عمــر پــس از برداشــت، كاهــش عملكــرد و كاهــش بازارپســندی گل های تولیــدی می شــوند. درصورت 
وقــوع همزمــان چنــد ویــروس در یــك گیــاه ایــن خســارات بصــورت هم افزایــی بــوده و شــدت عالیــم و خســارت 
بیشــتر خواهــد بــود. ایــن موضــوع ســبب شــده اســت كــه بطــور مشــخص در مــورد گل شــاخه بریده میخــك، 
هرســاله تولیدكننــدگان اقــدام بــه تغییــر رقــم شــده و عمــر اقتصــادی بوته هــای میخــك حتــی بــه یــك ســال 
كاهــش یابــد. ضمنــاً قلمه هایــی هــم كــه از ایــن گیاهــان آلــوده اخــذ می شــود هــم آلــوده بــه ویــروس بــوده و بــه 
نســل بعــد منتقــل می شــود. درصــورت اســتفاده از ایــن فنــاوری و ایجــاد شــركت هایی كــه صرفــاً اقــدام بــه تولیــد 
ایــن قلمه هــای ســالم می نماینــد، ســبب خواهــد شــد تــا مشــكالت ذكــر شــده بــه حداقــل میــزان خــود برســد.
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دستاوردهای اقتصادی: 
اســتفاده از ایــن فنــاوری از خــروج ارز جهــت واردات قلمه هــا جلوگیــری خواهــد كــرد و درصــورت اجــرای 
موفــق ایــن فنــاوری، از واردات قلمه هایــی كــه متاســفانه گاهــی از بــدو ورود آلــوده بــه ویــروس هســتند هــم 
ــاوری باعــث ایجــاد شــركت های  ــن فن ــح ای ــال صحی ــاً درصــورت انتق ــد. ضمن ــری بعمــل خواهــد آم جلوگی

دانــش بنیانــی خواهــد شــد كــه عالوه بــر تولیــد ســبب افزایــش میــزان اشــتغال هــم خواهنــد شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

*100-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید گل شیپوري گلداني در رنگ هاي متنوع و تولید مجدد گل از غده 

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده گل و گیاهان زینتی
شركت طرف قرارداد: موسسه تولیدی گلسرای میالد

قالب حقوقی قرارداد: سفارش تحقیق
شماره قرارداد: 1356/287

تاريخ قرارداد: 95/8/2
مدت قرارداد: 2/5 سال

معرفي فناوري: 
ــق  ــی و درمناط ــاه گلدان ــاخه بریده، گی ــوان گل ش ــه بعن ــت ك ــی اس ــیپوری) Zantedeschiaspp( گیاه ش
معتــدل در فضــای ســبز كاربــرد دارد. انــدام ذخیــره ای ضخیــم و گوشــتی اســت و شــبیه كــورم، غــده یــا ریــزوم 
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اســت شاخســاره های متعــدد و نمــو گل هــای زیبــا از انــدام ذخیــره شــكل می گیرنــد. برگ هــا كامــل و دارای 
ــژادي و دســتیابی  دمبــرگ بلنــد هســتند. گل آذیــن اســپادیكس و بوســیله اســپات احاطــه شــده اســت. به ن
ــی جهــت تولیــد انبــوه و  ــی، بررســي امــكان تكثیــر شــیپوری گلدان ــد شــیپوری گلدان ــه ژنوتیپ هــای جدی ب

بررســی میــزان  نــرخ تكثیــر غــده هــا در ژنوتیپ هــای جدیــد شــیپوری گلدانــی اهمیــت فراوانــی دارد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
شــیپوری های رنگــی گلدانــی چنــد ســالی هســت كــه وارد عرصــه تولیــد شــده، كــه ازجنبــه تقاضــای بــازار و 
اقتصــادی جایــگاه مناســبی پیــدا كــرده اســت. اصــالح گل شــیپوري باتوجــه بــه درشــتی و جذابیــت اســپادها 
)گل( و عمــر خــوب گلدانــی، دارای اهمیــت زیــادی ازجنبــه صــادرات و بازارپســندي و اقتصــاد دارد. باتوجــه بــه 
زمــان گلدهــي، زمــان عرضــه گل شــیپوري در بــازار جنبــه نوبرانــه داشــته و افزایــش تقاضــا بــه ارقــام جدیــد 
ــی تحقیقــات اصالحــی در  از لحــاظ اقتصــادی توجیــه مناســبی خواهــد داشــت. ازطرفــی در شــیپوري گلدان
ارتبــاط بــا تغییــر رنــگ، شــكل، ارتفــاع، افزایــش مانــدگاری گل و صفــات ارزشــمند ایــن گل در كشــور تاكنــون 

انجــام نشــده اســت، بــه دســت آوردن موفقیــت در زمینــه اصــالح ایــن گل ارزشــمند خواهــد بــود.

دستاوردهای اقتصادی: 
مشــكالت گــران بــودن غده هــای وارداتــی، نبــود دانــش فنــی كافــی در چرخــه تولیــد و تكثیــر در 
ــرای اقلیــم ایــران  شــیپوری های گلدانــی بعلــت بومــی نبــودن ارقــام وارداتــی، نداشــتن منشــاء ســازگاری ب
ــا  ــد ت ــب آن ش ــا، موج ــه اروینی ــی ازجمل ــای باكتریای ــه بیماری ه ــی ب ــام واردات ــیت ارق ــی حساس و ازطرف
پــروژه اصالحــی مذكــور بمنظــور به نــژادی و معرفــی ارقــام جدیــد شــیپوری گلدانــی، اجــرا گــردد. لــذا بنــا 
بــه ضــرورت توســعه صــادرات غیرنفتــي كشــور و اســتعداد بــازار تنــوع طلــب گل و گیــاه جهانــي بــه ارقــام 
جدیــد گل، ایجــاد هیبریدهــای شــیپوری در داخــل مي توانــد بازارهــاي صادراتــي گل كشــور را توســعه داده 

ــردد. ــبب ارزآوري گ و س
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

101-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
ایجاد نمایشگاه های گل داوودی اصالح شده و دستاوردهای علمی درمحل باغ گیاه شناسی

 موسسه/ پژوهشکده/ مركزملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده گل و گیاهان زینتی
شركت طرف قرارداد: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

قالب حقوقی قرارداد: واگذاري )انتقال( دانش فني
شماره قرارداد:  2926/1/246

تاريخ قرارداد: 96/4/31
مدت قرارداد: 1سال

معرفي فناوري: 
جنــس داوودي بــه لحــاظ تنــوع بــاالي شــكل و رنــگ بعنــوان یكــي از مهم تریــن گل هــاي شــاخه بریــده و 
گلدانــي در ســطح جهــان مي باشــد. گل داوودي در دهــه هفتــاد میــالدي در صــدر تولیــد گل جهــان قــرار 
ــي قرارگرفــت. كشــور مــا چنانچــه دو  ــود ایــن گل پــس از رز در مقــام دوم تولیــد جهان داشــت و از دهــه ن
مانــع تولیــد در سراســر ســال و ارائــه ارقــام جدیــد را برطــرف نمایــد، شــرایط بســیار مســاعدي بــراي تولیــد 

و صــادرات داوودي دارد. 
مبنــای ژنتیكــی بســیاری از محصــوالت كشــاورزی كــه امــروزه نقــش بزرگــی در خــوراك جمعیت جهــان دارد 
از ذخایــر ژنتیكــی ایــران اســت. منابــع ژنتیكــی غنــی بســیاری از گل هــای مهــم جهــان ازجملــه انــواع الله هــا، 
ــوربختانه  ــد. ش ــه می باش ــن جمل ــال، داوودی و... از ای ــیكلمن، پامچ ــس، میخــك، س ــل، رز، نرگ ــق، گالی زنب
ــژادی و معرفــی ارقــام  ــع ارزشــمند شــده اســت. ازســوی دیگــر به ن در ایــران اســتفاده ناچیــزی از ایــن مناب
ــه  ــد. باتوج ــور می باش ــادرات گل كش ــش ص ــاه و افزای ــت گل و گی ــعه صنع ــای توس ــد گل ازضرورت ه جدی
بــه اهمیــت گل داوودی بعنــوان دومیــن گل پرمصــرف دنیــا و باهــدف معرفــی ارقــام جدیــد داوودی، طــرح 
تحقیقاتــی دورگ گیــری10 رقــم اولیــه داوودی در پژوهشــكده ملــی گل و گیاهــان زینتــی )محــالت( طــی10 
ــوع و رنــگ  ــه بیــش از 800 ن ــزرگ دســتاورد آن دســتیابی ب ــد ب ــاری خداون ــا ی ــه انجــام رســید و ب ســال ب
جدیــد داوودی بــود و بــرای نخســتین بــار در تاریــخ به نــژادی كشــور، كار ثبــت 600 رقــم جدیــد برتــر ایــن 
داوودی هــا آغــاز گردیــد و خوشــبختانه از ســه ســال گذشــته تجاری ســازی آنهــا آغــاز گشــته اســت و ایــن 
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ارقــام عــالوه بــر شــهرهای محــالت، مشــهد، اصفهــان و... بــرای نخســتین بــار در بــاغ ملــی گیاهشناســی ایران 
بــه نمایــش در می آیــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
در بــازار لوكــس و تنــوع طلــب گل و گیــاه، مشــتری خواســتار هرچیــز جدیــدی اســت. بــرای اولیــن بــار منابع 
ارزشــمندی از ارقــام جدیــد داوودی در كشــور ایجــاد شــده اســت كــه در ایــن قــرارداد بــا برگــزاری نمایشــگاه 
ضمــن توســعه بعــد گردشــگری گل و گیــاه بامعرفــی و بازاریابــی ارقــام جدیــد كــه تكثیــر و دراختیارگــذاردن 
ــازار  ــران در ب ــر باشــد و ســبب حضــور ای ــد در توســعه تولیــد داوودی كشــور موث ــد می توان ــام جدی ایــن ارق

جهانــی بــا معرفــی ارقــام جدیــد ایرانــی و افزایــش حجــم صــادرات گل كشــور باشــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
ارائه توانمندی علمی و فنی و بخشی از دستاوردهای سازمان تات

افزایش حجم مبادالت تجاری داوودی در داخل كشور )حداقل100% حدود 10 میلیارد تومان( 
حضور ایران در بازار جهانی بامعرفی ارقام جدید ایرانی و افزایش حجم صادرات گل كشور 

ارتقاء فرهنگ پرورش و مصرف گل و گیاهان زینتی
رونق و توسعه بازار گل و گیاه كشور 

ــاء  ــف كشــور و ارتق ــی و امــكان برگــزاری جشــنواره های گل داوودی درشــهرهای مختل ــدات داخل ــوع تولی تن
فرهنــگ مصــرف گل و گیــاه

معرفی توانمندی های علمی و تولیدی گل كشور
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

محل پرورش كنه شکارگر

102-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
شناسایی و تجاری سازی استفاده از موثرترین گونه كنه شكارگر خانواده فیتوزیده در كنترل كنه تارتن رز

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده گل و گیاهان زینتی
شركت طرف قرارداد: كیان سروش ایرانیان

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني
شماره قرارداد: 440/287
تاريخ قرارداد: 1395/2/7

مدت قرارداد: 11 سال

معرفي فناوري: 
ــه تخــم و  ــده  ازجمل ــات مكن ــرل آف ــم در كنت ــای مه ــه یكــی از روش ه ــه شــكارگر ك ــرورش كن ــاوری پ فن
مراحــل مختلــف كنــه تارتــن، پوره هــای ســن اول تریپــس و تخــم یــا پــوره ســن اول ســفید بالــك می باشــد 
ــی و در  ــان زینت ــكده گل و گیاه ــون در پژوهش ــد و هم اكن ــت آم ــرر بدس ــای مك ــال آزمایش ه ــی دوس ط
انســكتاریوم محــالت درحــال تولیــد و پــرورش بــوده و درصــورت بازاریابــی مناســب می توانــد بــه ســودآوری 
مطلــوب دســت یابــد. ایــن فنــاوری طــی پــروژه تحقیقاتــی فــوق بــا تــالش و كوشــش زیــاد بــه نتیجــه رســیده 

اســت. ایــن فنــاوری طــی قــرار دادی بــه شــركت كیســان واگــذار گردیــده و در حــال اجــرا می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
جلوگیــری از مصــرف بیــش ازحــد ســموم شــیمیایی و جلوگیــری از مقاومــت آفــت مــورد هــدف بــه ســموم 
ــی  ــا و حت ــاوری درگلخانه ه ــن فن ــتفاده از ای ــترش و اس ــورت گس ــد. درص ــاوری می باش ــن فن ــای ای از مزای
ــا را  ــك ه ــا و ســفید بال ــه تریپس ه ــده ازجمل ــات مكن ــر آف ــن و دیگ ــای تارت ــوان كنه ه ــوه می ت ــای می باغ ه
در زیرســطح خســارت اقتصــادی نگــه داشــت و از مصــرف مكــرر ســموم خطرنــاك جهــت كنتــرل آفــات در 

ــود. ــری نم ــوه جلوگی ــات می ــا و باغ گلخانه ه



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي174

دستاوردهای اقتصادی: 
ــرات  ــش خط ــموم و كاه ــی س ــارت باقیماندگ ــری از خس ــی و جلوگی ــه سم پاش ــاندن هزین ــل رس ــه حداق ب
زیســت محیطــی از دســتاوردهای ایــن فنــاوری می باشــد. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از ایــن روش 
ــموم  ــد س ــت خری ــدر روی ارز جه ــانید و از ه ــل رس ــه حداق ــموم را ب ــتفاده از س ــای اس ــوان هزینه ه  می ت

جلوگیری نمود. 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

103-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید نهال سالم مركبات

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیري ــاي نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: كیانوش نیكومنش
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش

شماره قرارداد: 6363/286
تاريخ قرارداد: 1392/04/18

مدت قرارداد: 2 سال

معرفي فناوري: 
در ایــن روش كــه بمنظــور تولیــد نهــال اســتاندارد و عــاری از بیمــاري در ارقــام مركبــات طراحــی گردیــد، 
ــد  ــی پیون ــت مصنوع ــط كش ــه در محی ــرورش یافت ــاي پ ــگاهی گیاهچه ه ــده آزمایش ــرل ش ــرایط كنت در ش
ــرل شــده اســتقرار  ــور كنت ــا و ن ــا دم ــع در اتاقــك رشــد ب ــه محیــط كشــت مای ــال ب ــد و پــس از انتق  گردی
یافــت. درپایــان جهــت بررســي آلودگــي نمونه هــای حاصلــه از تكنیــك بومــی شــده STG، از گیاهــان محــك 
ــروس تریســتزا گــزارش  ــزا اســتفاده شــد كــه گیاهچه هــاي حاصــل، عــاري از وی و آزمــون ســرولوژیكي االی

گردیــد. درانتهــا گیاهــان حاصــل در بــاغ موردنظــر كشــت گردیدنــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
شــیوه مرســوم تكثیــر مركبــات ازطریــق پیونــد اســت. لذا عــدم شــناخت از ســالمت گیــاه مــادری تامین كننده 
پیونــدك می توانــد منجــر بــه خســارت بــرای باغــدار گــردد. تولیــد منابــع تكثیــر ســالم و عــاری از ویــروس 
مركبــات و ارائــه آن بــه متقاضیــان و باغــداران بــا هــدف تامیــن نهــال ســالم مركبــات و كاهــش هزینه هــای 
ــر اینكــه موجــب درآمدزایــی و توســعه قــدرت تحقیقــات  پنهــان باغــداری مركبــات در دراز مــدت، عــالوه ب
ــد  ــرد در واح ــش50 درصــدي عملك ــون افزای ــان چ ــكار و پنه ــادی آش ــار اقتص ــود، دارای آث ــات می ش مركب
ســطح و ارتقــاء و ثبــات درآمــد باغــداران، كاهــش25 درصــدي مصــرف ســموم و كاهــش50 درصــدي مصــرف 
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ــواد  ــی ارزی م ــا، صرفه جوی ــی از بیماری ه ــارت ناش ــیدن خس ــل رس ــه حداق ــل ب ــیمیایی بدلی ــای ش كود ه
ــا میــزان90% و درنهایــت50% افزایــش میــزان ارزش كل تولیــد محصــول در هــر  شــیمیایی آزمایشــگاهی ت

ــد. ــار می باش هكت

دستاوردهای اقتصادی: 
ــا  ــان می رســد. ب ــون توم ــه15 میلی ــار ب ــدار در هرهكت ــص باغ ــد ناخال ــاوری درآم ــن فن ــری ای ــر بكارگی دراث
احتســاب عمــر30 ســاله هردرخــت، افزایــش هزینــه خریــد نهــال ســالم و لحــاظ نــرخ تنزیــل20 درصــدی 
ســالیانه، افزایــش دریافتــی ناخالــص باغــدار در هــر هكتــار و ثــروت آفرینــی طــی دوره پــرورش و عمــر نهــال 
مربوطــه،160 میلیــون تومــان خواهــد بــود. در ســطح كالن باتوجــه بــه اینكــه ایــن فنــاوری در تمامــی نقــاط 
ــار(  ــزار هكت ــور )240ه ــت باروركش ــطح زیركش ــاب س ــا احتس ــرا دارد، ب ــت اج ــور قابلی ــز كش ــات خی مركب
ــه بعــد  ــاوری از ســال نهــم ب ــری فن ــار اقتصــادی ناشــی از بكارگی ــك درخــت )آث و طــول عمــر30 ســاله ی
ــص تولیدكننــدگان و  ــزان افزایــش درآمــد ناخال ــل دســتیابی اســت(، درمجمــوع طــی دوره باغــداری می قاب
ثروت آفرینــی حاصلــه25600 میلیــارد تومــان خواهــد بــود. الزم بــه ذكــر اســت در سالم ســازی ارقــام تجــاری 
ــرای هــر گیاهچــه  ــن ب ــكا، اســپانیا و ژاپ ــاالت متحــده آمری ــات همچــون ای كشــورهای دارای صنعــت مركب
ســالم تولیــدی حاصــل از ایــن روش15000 دالر اســت كــه بــا بومی ســازی ایــن تكنیــك بــرای ارقــام تجــاری 

مركبــات كشــور صرفــه ارزی چنــد میلیــون دالری بــرای كشــور بــه همــراه دارد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

104-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
سالم سازی نارنگی وارداتی رقم ایشی كاوا

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیري ــاي نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت فجر ساری وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش

شماره قرارداد: 7298/286
تاريخ قرارداد: 1392/07/21

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
ــوك  ــا جداســازي ن در ایــن روش بمنظــور تولیــد نهــال عــاری از ویــروس تریســتزا در نارنگــي ایشــي كاوا، ب
مریســتم آن را روي گیاهچه هــاي ترویــر ســیترنج )پایــه( پــرورش یافتــه درمحیــط كشــت مصنوعــی، پیونــد 
مي زننــد. گیاهــان پیونــدي پــس از انتقــال بــه محیــط كشــت مایــع در اطاقــك رشــد بــا دمــا و نــور كنتــرل 
شــده اســتقرار می یابنــد. بعــد ازگرفتــن پیونــد به تركیــب خاكــي مناســب منتقــل می گردنــد. جهــت بررســي 
آلودگــي گیاهــان حاصلــه از STG، از گیــاه محــك و آزمــون ســرولوژیكي االیــزا اســتفاده می شــود و كلیــه 
ــاي  ــن روش بیماري ه ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــد ب ــتزا خواهن ــروس تریس ــاري از وی ــدي، ع ــاي پیون گیاهچه ه
تریســتزا، اگزوكورتیــس، اســتابورن وكاچكســیا حــذف شــده و تقریبــا100ً% گیاهــان تولیــدي عــاري از ایــن 

ــتند.  ــا هس بیماري ه

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــم ایشــی كاوا و  ــی انشــو رق ــدك نارنگ ــه پیون ــراي تهی ــروس ب ــاری ازوی ــالم و ع ــه س ایجــاد هســته هاي اولی
ــالم  ــال س ــن نه ــدف تامی ــات باه ــال مركب ــش نه ــد و پخ ــه تولی ــال در زمین ــركت های فع ــه ش ــه آن ب ارائ
ــی و  ــات درآمدزای ــه موجب ــر اینك ــالوه ب ــدت، ع ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه و كاه
توســعه قــدرت تحقیقــات مركبــات می شــود، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان50% افزایــش عملكــرد در 
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واحــد ســطح، 25% كاهــش مصــرف ســموم و50% كاهــش مصــرف كود هــای شــیمیایی بخاطــر بــه حداقــل 
رســیدن خســارت ناشــی از بیماری هــا، افزایــش و حفــظ رشــد، عملكــرد وكیفیــت میــوه، عــدم توقــف باردهــي 
درختــان و زوال آنهــا، تامیــن امنیــت غذایــی و درنهایــت 50% افزایــش میــزان ارزش كل تولیــد محصــول در 

ــد. ــار می باش هرهكت

دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری درآمــد ناخالــص باغــدار بــه 12 میلیــون تومــان در هرهكتــار می رســد كــه بــا 
احتســاب عمــر30 ســاله هــر درخــت، افزایــش هزینــه خریــد نهــال ســالم و لحــاظ نــرخ تنزیــل20 درصــدی 
ســالیانه، افزایــش دریافتــی ناخالــص باغــدار در هرهكتــار و ثــروت آفرینــی طــی دوره پــرورش و عمــر نهــال 
ــق  ــاوری در مناط ــن فن ــه ای ــه اینك ــه ب ــطح كالن باتوج ــود. درس ــد ب ــان خواه ــون توم ــه، 135 میلی مربوط
ــارور ســه اســتان شــمال  ــا احتســاب ســطح زیر كشــت ب ــرا دارد، ب ــت اج ــز شــمال كشــور قابلی مركبات خی
كشــور )115هــزار هكتــار( و طــول عمــر30 ســاله یــك درخــت )آثــار اقتصــادی ناشــی از بكارگیــری فنــاوری 
ــروت  ــدگان و ث ــص تولیدكنن ــد ناخال ــش درآم ــزان افزای ــتیابی اســت(، می ــل دس ــد قاب ــه بع ــم ب ــال نه از س

آفرینــی حاصــل از فنــاوری مذكــور ، 15525 میلیــارد تومــان خواهــد بــود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

105-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید پیوندك ارقام جدید مركبات

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیري ــاي نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت بیستون پارس
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش

شماره قرارداد: 1256/286
تاريخ قرارداد: 1393/09/09

مدت قرارداد: 2سال

معرفي فناوري: 
ــش  ــال افزای ــواره دنب ــی هم ــت پژوهش ــال فعالی ــش از50 س ــا بی ــور ب ــات كش ــات مركب ــه تحقیق موسس
ــق بكارگیــری روش هــای مختلفــی همچــون  ــن ســال ها ازطری ــوده اســت. در طــی ای ــواد گیاهــی ب ــوع م تن
دورگ گیــری، پرتوتابــی، جمــع آوری ژرم پالســم های حاصــل از جهــش جوانــه در كنــار ورود مــواد گیاهــی از 
كشــورهای فعــال در حــوزه مركبــات، اقــدام بــه غنی ســازی ژرم پالســم مركبــات كشــور نمــوده اســت. عــالوه 
بــر فعالیت هــای ذكــر شــده محققیــن ایــن موسســه بــا انجــام پروژه هــای پژوهشــی، تركیــب مناســب پایــه 

ــد.  ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــز م ــن گیاهــان را نی و پیوندك هــای ای

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــت  ــق دارای مزی ــات كشــور درمناط ــعه كشــت مركب ــدف توس ــات باه ــد مركب ــام جدی ــدك ارق ــن پیون تامی
ــات  ــات مركب ــدرت تحقیق ــعه ق ــی و توس ــات درآمدزای ــه موجب ــر اینك ــالوه ب ــادرات، ع ــد و ص ــبی تولی نس
كشــور می شــود، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان20% افزایــش عملكــرد در واحــد ســطح،20% افزایــش 
ســطح زیركشــت و30% افزایــش قیمــت نهایــی محصــول، ارتقــاء و ثبــات درآمــد باغــداران، بدلیــل باالبــردن 
كیفیــت محصــول تولیــدی و افزایــش قابــل توجــه عملكــرد در درختــان، كاهــش هزینه هــای احــداث و تولیــد 
ازطریــق بهینه ســازی مصــرف نهاده هــا و درنهایــت حداقــل30% افزایــش میــزان ارزش كل تولیــد محصــول 

ــد. ــار می باش در هرهكت
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دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری درآمــد ناخالــص شــركت در هرهكتــار بــه 13 میلیــون تومــان می رســد كــه بــا 
احتســاب عمــر30 ســاله هــر درخــت، و لحــاظ نــرخ تنزیــل20 درصــدی ســالیانه، افزایــش دریافتــی ناخالــص 
شــركت در هرهكتــار و ثــروت آفرینــی طــی دوره پــرورش و عمــر نهــال مربوطــه، 105 میلیــون تومــان خواهــد 
بــود. تامیــن امنیــت غذایــی كشــور، شناســایی مزیــت نســبی تولیــد محصــول نســبت بــه ســایر محصــوالت 
منطقــه، ایجــاد اشــتغال بــراي بومیــان منطقــه قصرشــیرین، ارزآوری ازطریــق صــادرات محصــول بــه كشــور 
همســایه عــراق، و افزایــش عملكــرد در واحــد ســطح ازطریــق كاهــش هزینه هــای تولیــد و نگهــداری بــاغ، از 

دیگــر آثــار اقتصــادی واگــذاری ایــن توانمنــدی می باشــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

 

*106-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید نهال ارقام سالم سازی شده نارنگی رقم یاشار

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیری ــای نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت ترنج سخت سر شمال
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیر انحصاري

شماره قرارداد: 21155/286
تاريخ قرارداد: 95/8/20
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ایــن رقــم دارای تاجــی پهــن، عــادت رشــدی پخــش و گســترده، تراكــم شــاخه ها درحــد متوســط، زاویــه شــاخه ها 
بــا تنــه اصلــی درحــد متوســط و تراكــم تیــغ در آن كــم اســت. ماننــد اكثــر ارقــام نارنگــی، رقمــی بــذر دار و دارای 
ســال آوری )یــك ســال در میــان( اســت. درختــان ایــن رقــم چــون از بــذر بدســت آمده انــد كامــاًل ســالم و عــاری از 
بیمــاری هســتند. درمقایســه بــا ارقــام پرتقــال و ارقــام نارنگــی بــه اســتثناء نارنگــی انشــو، تحمل نســبتاً خوبی نســبت 
بــه ســرما و یخبنــدان شــدید دارنــد. نارنگــي یاشــار روي پایه هــاي نارنــج، ســیترنج و پونســیروس در نیمه اســفند و 
روي پایه هــاي ســیتروملو و فالئینگ دراگــون در اول اردیبهشــت قابــل برداشــت اســت. بــاال بــودن درصــد عصــاره بــا 
میانگیــن50% در ایــن رقــم نارنگــی بســیار قابــل توجــه اســت. باتوجــه به دیــررس بــودن ایــن دورگ )میــوه آن در بهار 
می رســد(  و معمــوالً ارقامــي كــه زودرس و یــا دیــررس باشــند مــورد پســند بــازار اســت، زیــرا در مواقعــي از ســال كــه 
ســایر ارقــام مركبــات موجــود نیســت وارد بــازار می شــوند و می توانــد نقــش مهمــی در افزایــش درآمــد تولیدكننــده 
داشــته باشــد. ازطرفــی بدلیــل عملكــرد بــاال و خصوصیــات كمــی و كیفــی مناســب آن ماننــد درشــتی میــوه، میــزان 
آب میــوه بــاال، میــزان مــواد جامــد محلــول قابــل حــل می توانــد در اقتصــاد باغــدار نقــش موثــری داشــته باشــد. بــازار 
تازه خــوری میــوه بدنبــال ارقــام جدیــد و بــا تنــوع اســت كــه ایــن رقــم باتوجــه بــه خصوصیــات بــاال می توانــد در آن 
جایگاهــی داشــته باشــد. همچنیــن بعلــت بــاال بــودن آب میــوه می توانــد در صنایــع تبدیلــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد و جایگزیــن ارقــام قدیمــی نارنگــی موجــود در باغ هــا شــود.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروس  ــع تكثیــری ســالم و عــاری از وی در مقیــاس كمــی و اقتصــادی، بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد مناب
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ــازی  ــروس و بی نی ــاری از وی ــالم ع ــال س ــن نه ــن تامی ــداران، ضم ــان و باغ ــه متقاضی ــه آن ب ــات و ارائ مركب
كشــور بــه واردات نهــال ســالم و تكنولــوژی مربوطــه، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان افزایــش كمیــت 
و كیفیــت محصــول، جلوگیــری از زوال زودهنــگام درختــان مثمــر و افزایــش عمــر باردهــی درختــان، ایجــاد 
ــذف  ــا ح ــدت ب ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه ــی، كاه ــای محیط ــه تنش ه ــل ب تحم
ــاغ، كاهــش قیمــت تمــام شــده  عوامــل بیمــاری زا و كاهــش مصــرف كــود و ســم و هزینه هــای مدیریــت ب
محصــول و كمــك بــه صــادرات و ارزآوری محصــول خواهــد بــود كــه تبعــاً از اتــالف ســرمایه های هنگفــت و 

ــی در صنعــت مركبــات، جلوگیــری خواهــد كــرد. بحران هــای اجتماعــی در ســطح مل

دستاوردهای اقتصادی: 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــار4000 توم ــدار در هرهكت ــص باغ ــد ناخال ــش درآم ــاوری افزای ــن فن ــری ای ــر بكارگی دراث
ــه شــمال كشــور می باشــد،  ــه اینكــه60% از ســطح زیركشــت نارنگــی، مختــص ب در ســطح كالن باتوجــه ب
باجایگزینــی و نوســازی نارنگــی شــمال و بكارگیــری رقــم سالم ســازی شــده حداقــل در10% از باغــات بــارور 
نارنگــی منطقــه، و اختصــاص20% از ایــن ســطح بــه رقــم یاشــار، ارزش ســاالنه جایگزینــی و میــزان افزایــش 
ســاالنه درآمــد ناخالــص تولیدكننــدگان و ثــروت آفرینــی حاصلــه بــرای كشــور، بالــغ بــر1840 میلیــون تومان 
خواهــد بــود. در راســتای سیاســت توســعه ســطح زیركشــت باغــات نارنگــی در شــمال كشــور، بــا افزایــش10 
درصــدی در ســطح زیركشــت باغــات نارنگــی منطقــه و اختصــاص20% از ایــن ســطح بــه رقــم سالم ســازی 
شــده یاشــار، ســاالنه ارزشــی معــادل 1504 میلیــون تومــان عایــد كشــور خواهــد شــد. درســطح كالن دراثــر 
بكارگیــری ایــن فنــاوری، ارزش اقتصــادی و ثــروت حاصــل از توســعه، جایگزینــی و نوســازی باغــات نارنگــی 

ــرآورد می شــود.  یاشــار، ســاالنه 3344 میلیــون تومــان ب

واحد محاسبات رقم سالم سازی شده نارنگی ياشار
تن در هكتار )20-19( = 1 افزایش عملكرد نارنگی یاشار در هرهكتار  

تومان/ هكتار 1000*4000= 4000000 افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش نارنگی یاشار در هرهكتار

هكتار 38228 سطح زیركشت بارور نارنگی در كشور

هكتار 15225 سطح زیركشت بارور نارنگی در جنوب كشور

هكتار 23003 سطح زیركشت بارور نارنگی در شمال كشور

هكتار 2300  10% سطح زیركشت بارور نارنگی شمال رقم سالم سازی شده

هكتار 460 20% از این سطح، با یاشار جایگزین می شود )هكتار(

تومان 460*4000000=1840000000 ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی نارنگی یاشار سالم سازی شده 

هكتار 157 0/35% توسعه باغات جدید نارنگی در كل كشور )هكتار(

هكتار 94 60 % از این میزان مربوط به نارنگی شمال كشور است

هكتار 18,8 20% از این سطح مربوط به رقم یاشار می باشد

تن 20*18,8=376 افزایش تولید ناشی از باغات جدید نارنگی یاشار 

تومان 376000*4000=1504000000 ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید نارنگی یاشار سالم سازی شده 

تومان 3344000000  ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام
سالم سازی شده نارنگی یاشار 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

 

*107-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید نهال ارقام سالم سازی شده گریپ فروت رقم فلیم

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیری ــای نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت ترنج سخت سر شمال
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاري

شماره قرارداد: 21155/286
تاريخ قرارداد: 95/8/20

مدت قرارداد: 10سال

معرفي فناوري: 
درختــان ایــن رقــم پُررشــد بــوده و تاجــی بــزرگ دارنــد. مقاومــت ایــن رقــم بــه ســرما بیش تــر از اســتارروبی 
ــگ داشــته و لكه هــای صورتی رنگــی در ســطح آن هــا ظاهــر می شــود.  ــازك و زرد رن اســت. میوه هــا پوســتی ن
ــی  ــگ بخــش درون ــر اســت و ازنظــر تیره گــی رن ــر و آب دارت ــم اســتارروبی تردت ــه رق ــوه نســبت ب گوشــت می
ــت و  ــت نگه داش ــی روی درخ ــدت طوالن ــرای م ــی ب ــوان بخوب ــا را می ت ــد. میوه ه ــتارروبی می باش ــابه اس مش
درطــول ایــن مــدت تنهــا نقصــان اندكــی در كیفیــت میوه هــا دیــده خواهــد شــد. ایــن رقــم در گــروه میــان رس 
تــا دیررس هــا طبقه بنــدی می شــود و از بهمــن تــا اردیبهشــت می رســد. كشــت ایــن رقــم در مناطــق مركــزی 
و جنوبــی كشــور قابــل توصیــه اســت. پژوهشــكده مركبــات و میوه هــای نیمه گرمســیری كشــور بعنــوان متولــی 
تولیــد مركبــات در كشــور، براســاس نیــاز تعریــف شــده در تامیــن نهــال ســالم جهــت نوســازی و احــداث باغــات 

جدیــد، اقــدام بــه سالم ســازی ارقــام مركبــات قابــل توســعه در جنــوب و شــمال كشــور نمــوده اســت. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروس  ــع تكثیــری ســالم و عــاری از وی در مقیــاس كمــی و اقتصــادی، بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد مناب
ــازی  ــروس و بی نی ــاری از وی ــالم ع ــال س ــن نه ــن تامی ــداران، ضم ــان و باغ ــه متقاضی ــه آن ب ــات و ارائ مركب
كشــور بــه واردات نهــال ســالم و تكنولــوژی مربوطــه، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان افزایــش كمیــت 
و كیفیــت محصــول، جلوگیــری از زوال زودهنــگام درختــان مثمــر و افزایــش عمــر باردهــی درختــان، ایجــاد 
ــذف  ــا ح ــدت ب ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه ــی، كاه ــای محیط ــه تنش ه ــل ب تحم
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ــاغ، كاهــش قیمــت تمــام شــده  عوامــل بیمــاری زا و كاهــش مصــرف كــود و ســم و هزینه هــای مدیریــت ب
محصــول و كمــك بــه صــادرات و ارزآوری محصــول خواهــد بــود كــه طبعــاً از اتــالف ســرمایه های هنگفــت 

ــات، جلوگیــری خواهــد كــرد. ــی در صنعــت مركب و بحران هــای اجتماعــی در ســطح مل

دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری افزایــش درآمــد ناخالــص باغــدار در هرهكتــار40500 هــزار تومــان خواهــد 
ــد،  ــور می باش ــوب كش ــه جن ــص ب ــروت مخت ــد گریپ ف ــب تولی ــه غال ــه اینك ــه ب ــطح كالن باتوج ــود. درس ب
ــل در%10  ــده حداق ــازی ش ــم سالم س ــری رق ــوب و بكارگی ــروت جن ــات گریپ ف ــازی باغ ــی و نوس باجایگزین
ــم، ارزش  ــروت فلی ــم گریپ ف ــه رق ــطح ب ــن س ــاص20% از ای ــه و اختص ــروت منطق ــارور گریپ ف ــات ب از باغ
ســاالنه جایگزینــی و میــزان افزایــش ســاالنه درآمــد ناخالــص تولیدكننــدگان و ثــروت آفرینــی حاصلــه بــرای 
كشــور، بالــغ بــر2916 میلیــون تومــان خواهــد بــود. در راســتای سیاســت توســعه ســطح زیركشــت باغــات 
ــا افزایــش10 درصــدی درســطح زیركشــت باغــات گریپ فــروت منطقــه و  گریپ فــروت در جنــوب كشــور، ب
ــادل360  ــم، ســاالنه ارزشــی مع ــروت فلی ــم سالم ســازی شــده گریپ ف ــه رق ــن ســطح ب اختصــاص20% از ای
میلیــون تومــان عایــد كشــور خواهــد شــد. درســطح كالن دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری، ارزش اقتصــادی و 
ــروت حاصــل از توســعه، جایگزینــی و نوســازی باغــات گریپ فــروت فلیــم، ســاالنه 3276 میلیــون تومــان  ث

ــود.  ــرآورد می ش ب

واحد محاسبات رقم سالم سازی شده گريپ فروت فليم

تن در هكتار )40-26,5( = 13,5 افزایش عملكرد گریپ فروت فلیم در هرهكتار  

تومان/ هكتار 13500*3000= 40500000 افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش گریپ فروت فلیم در هرهكتار

هكتار 3722 سطح زیركشت بارور گریپ فروت در كشور

هكتار 98 سطح زیركشت بارور گریپ فروت در شمال كشور

هكتار 3624 سطح زیر كشت بارور گریپ فروت در جنوب كشور

هكتار 362 10% سطح زیركشت بارور گریپ فروت جنوب مختص به رقم سالم سازی شده

هكتار 72 20% از این میزان با گریپ فروت فلیم سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان 72*40500000=2916000000 ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی گریپ فروت فلیم سالم سازی شده 

هكتار 16 0/35% توسعه باغات جدید گریپ فروت )هكتار(

هكتار 3 20 % از این سطح مربوط به رقم گریپ فروت فلیم می باشد

تن 40*3=120 افزایش تولید ناشی  از باغات جدید گریپ فروت فلیم

تومان 120000*3000=360000000 ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید گریپ فروت فلیم سالم سازی شده 

تومان 3276000000 ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی شده 
گریپ فروت فلیم
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

 

*108-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید نهال ارقام سالم سازی شده لیمو ترش رقم پرشین الیم

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیری ــای نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت ترنج سخت سر شمال
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیر انحصاري

شماره قرارداد: 21155/286
تاريخ قرارداد: 95/8/20
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــض، گســترده و  ــاد و تاجــی عری ــدرت رویشــی زی ــا ق ــی ب ــد اســت. درخت ــك دورگ تریپلویی پرشــین الیم ی
ــدازه  ــا دارای ان ــای گل و گل ه ــم اســت. جوانه ه ــبز متراك ــگ س ــه رن ــار ب ــدون خ ــاخه هایی ب ــا ش ــزان ب آوی
متوســط بــوده و گل دهــی در تمــام طــول ســال انجــام می شــود. برگ هــا بــا انــدازه متوســط بــه شــكل نیــزه ای 
ــوردار  ــطی برخ ــتی متوس ــا از درش ــز گل ه ــای گل و نی ــد. جوانه ه ــدار می باش ــا بال ــوده و دمبرگ ه ــن ب په
ــوده و گل دهــی در سراســر طــول ســال انجــام می شــود امــا عمــده باردهــی آن در اقلیــم نیمه گرمســیری  ب
مربــوط بــه زمســتان و در اقلیــم گرمســیری زودتــر از ایــن زمــان بــه وقــوع خواهــد پیوســت. درشــتی میــوه 
ــا بیضــوی  ــذر اســت. شــكل میوه هــا تخم مرغــی، پَخــت، كشــیده و ی ــا كم ب ــذر ی ــا كوچــك و بی ب متوســط ت
كوتــاه اســت. نــوك میــوه گــرد و بــه شــكل نــوك پســتانی كوتــاه درآمــده اســت. پوســت كامــاًل بــه گوشــت 
چســبیده و در زمــان رســیدن بــه رنــگ زرد لیمویــی درمی آیــد. گوشــت میــوه بــه رنــگ زرد مایــل بــه ســبز 
و رنــگ پریــده دارای بافتــی تــرد، آبــدار و بســیار تــرش اســت. كشــت ایــن رقــم در مناطــق جنوبــی و مركــزی 

ــه می باشــد.  ــل توصی كشــور قاب

خواص كمی و كيفی ميوه در پرشين اليم 

طول میوه رقم
)mm(

قطر میوه 
)mm(

ضخامت 
پوست 
)mm(

وزن میوه تعداد بذر
)g(

درصد آب 
میوه

TSS
)%(

اسید كل 
)%(

ویتامین ث 
)mg(

عملكرد 
)ton/ha(

20-53035-94-507-7540-160>3/0-54522/0پرشین الیم
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ــارزی اســت.  طبــق تحقیقــات انجــام شــده، در حــال حاضــر  پرشــین الیم  پرشــین الیم دارای خصوصیــات ب
متحمل تریــن گونــه الیــم بــه جــاروك لیموتــرش اســت كــه می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای لیموتــرش 
ــوان  ــور بعن ــیری كش ــای نیمه گرمس ــات و میوه ه ــكده مركب ــد. پژوهش ــاروك باش ــه ج ــوده ب ــق آل در مناط
ــف شــده در تامیــن نهــال ســالم جهــت نوســازی و  ــاز تعری ــات در كشــور، براســاس نی ــد مركب ــی تولی متول
ــور  ــمال كش ــوب و ش ــعه در جن ــل توس ــات قاب ــام مركب ــازی ارق ــه سالم س ــدام ب ــد، اق ــات جدی ــداث باغ اح

نمــوده اســت. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروس  ــع تكثیــری ســالم و عــاری از وی در مقیــاس كمــی و اقتصــادی، بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد مناب
مركبــات  و ارائــه  آن  بــه  متقاضیــان و باغــداران، ضمــن تامیــن نهــال ســالم عــاری از ویــروس و بــی نیــازی 
كشــور بــه واردات نهــال ســالم و تكنولــوژی مربوطــه، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان افزایــش كمیــت 
و كیفیــت محصــول، جلوگیــری از زوال زودهنــگام درختــان مثمــر و افزایــش عمــر باردهــی درختــان، ایجــاد 
ــذف  ــا ح ــدت ب ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه ــی، كاه ــای محیط ــه تنش ه ــل ب تحم
ــاغ، كاهــش قیمــت تمــام شــده  عوامــل بیمــاری زا و كاهــش مصــرف كــود و ســم و هزینه هــای مدیریــت ب
محصــول و كمــك بــه صــادرات و ارزآوری محصــول خواهــد بــود كــه طبعــاً از اتــالف ســرمایه های هنگفــت 

و بحران هــای اجتماعــی در ســطح ملــی در صنعــت مركبــات، جلوگیــری خواهــد كــرد.

دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری افزایــش درآمــد ناخالــص باغــدار در هرهكتــار255600 هــزار تومــان خواهــد 
ــد،  ــور می باش ــوب كش ــه جن ــص ب ــرش مخت ــد لیموت ــب تولی ــه غال ــه اینك ــه ب ــطح كالن باتوج ــود. در س ب
ــل در%10  ــده حداق ــازی ش ــم سالم س ــری رق ــوب و بكارگی ــرش جن ــات لیموت ــازی باغ ــی و نوس باجایگزین
ــه رقــم پرشــین الیــم، ارزش ســاالنه  ــارور لیموتــرش منطقــه، و اختصــاص 25% از ایــن ســطح ب از باغــات ب
جایگزینــی و میــزان افزایــش ســاالنه درآمــد ناخالــص تولیدكننــدگان و ثــروت آفرینــی حاصلــه بــرای كشــور، 
ــات  ــود. در راســتای سیاســت توســعه ســطح زیركشــت باغ ــد ب ــان خواه ــون توم ــر 168184/8 میلی ــغ ب بال
ــه و  ــرش منطق ــات لیموت ــت باغ ــطح زیركش ــدی در س ــش10 درص ــا افزای ــور، ب ــوب كش ــرش در جن لیموت
ــادل12960  ــاالنه ارزشــی مع ــم، س ــین الی ــده پرش ــازی ش ــم سالم س ــه رق ــن ســطح ب اختصــاص 25% از ای
میلیــون تومــان عایــد كشــور خواهــد شــد. درســطح كالن دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری، ارزش اقتصــادی 
و ثــروت حاصــل از توســعه، جایگزینــی و نوســازی باغــات پرشــین الیــم، ســاالنه 181144 میلیــون تومــان 

ــود.  ــرآورد می ش ب
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

واحد محاسبات رقم سالم سازی شده پرشين اليم 

تن در هكتار 21,3 = )18,7-40( افزایش عملكرد پرشین الیم در هرهكتار  

تومان/ هكتار 255600000 =12000 *21300 افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول پرشین الیم در هر هكتار

هكتار 26415 سطح زیركشت بارور لیمو ترش در كشور

هكتار 95 سطح زیركشت بارور لیمو ترش در شمال كشور

هكتار 26320 سطح زیركشت بارور لیمو ترش در جنوب كشور

هكتار 2632  %10 سطح زیركشت بارور لیمو ترش جنوب مختص به رقم
سالم سازی شده

هكتار 658 25% از این میزان با پرشین الیم سالم سازی شده جایگزین می شود

تومان  =255600000*658
168184800000 ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی پرشین الیم سالم سازی شده 

هكتار 108 0/35% توسعه باغات جدید لیموترش )هكتار(

هكتار 27 25% از این سطح مربوط به رقم پرشین الیم می باشد

تن 1080000 =40000*27 افزایش تولید ناشی از باغات جدید پرشین الیم

تومان 12960000000=12000*1080000 ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید پرشین الیم سالم سازی شده 

تومان 181144800000 ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدیدارقام سالم سازی شده 
پرشین الیم
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*109-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید نهال ارقام سالم سازی شده لیموترش رقم مكزیكن الیم

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیری ــای نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت ترنج سخت سر شمال
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیرانحصاري

شماره قرارداد: 21155/286
تاريخ قرارداد: 95/8/20

مدت قرارداد: 10سال

معرفي فناوري: 
ــا  ــاج متراكــم آن ه ــه ای داشــته و ت ــت بوت ــه متوســط و تاجــی گســترده هســتند كــه حال ــا جث ــی ب درختان
ــبز  ــای س ــك و برگ ه ــای كوچ ــا تیغ ه ــف ب ــك و ظری ــه ای باری ــاخه های ترك ــادی ش ــیار زی ــداد بس از تع
روشــن بــدون نــوك تشــكیل شــده اســت. گل دهــی در تمــام طــول ســال انجــام می شــود ولــی فصــل اصلــی 
ــا  ــه شــكل گــرد، تخم مرغــی واژگــون ی گل دهــی بهــار و اواخــر تابســتان اســت. میوه هــا خیلــی كوچــك، ب
ــد.  ــز دارن ــب در بخــش قاعــده ای مــدور هســتند. گاهــی میوه هــا گــردن كوتاهــی نی ــاه كــه اغل بیضــی كوت
ــی  ــه روی آن شــیارهای ظریف ــز دارد ك ــدور و كوچكــی نی ــب برآمدگــی م ــا اغل ــرد اســت ام ــوه گ ــوك می ن
ــذر دارد. پوســت  ــا هشــت ب ــه ت ــوه حــدود س ــوده و هرمی ــذر درحــد متوســط ب ــی ب ــود. فراوان ــده می ش دی
ــه گوشــت چســبیده اســت. رنــگ  ــازك، دارای ســطحی صــاف و چرمــی اســت كــه كامــاًل ب میــوه خیلــی ن
پوســت در هنــگام رســیدگی ابتــدا ســبز روشــن و در مرحلــه رســیدگی كامــل بــه زرد تبدیــل خواهــد شــد. 
ــا بافتــی تــرد، آب دار و حــاوی مقــدار زیــادی اســید و عطــری دلپذیــر  ــه زرد ب گوشــت میــوه ســبز مایــل ب
اســت. میــوه مكزیكــن الیــم را می تــوان ترش تریــن میــوه در بیــن ارقــام تجــاری مركبــات دانســت. مقــدار 
اســید ســیتریك ایــن میــوه حــدود 7 تــا 8% اســت. اگرچــه باردهــی ایــن رقــم در تمــام طــول ســال اتفــاق 
می افتــد امــا محصــول اصلــی مربــوط بــه زمســتان اســت. ایــن رقــم بــه ســرما حساســیت بســیار زیــادی دارد 
و كشــت آن در مناطــق جنوبــی و مركــزی كشــور قابــل توصیــه می باشــد. پژوهشــكده مركبــات و میوه هــای 
ــف شــده در تامیــن  ــاز تعری ــات در كشــور، براســاس نی ــی تولیــد مركب ــوان متول نیمه گرمســیری كشــور بعن
نهــال ســالم جهــت نوســازی و احــداث باغــات جدیــد، اقــدام بــه سالم ســازی ارقــام مركبــات قابــل توســعه در 

جنــوب و شــمال كشــور نمــوده اســت. 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروس  ــع تكثیــری ســالم و عــاری از وی در مقیــاس كمــی و اقتصــادی، بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد مناب
ــازی  ــروس و بی نی ــاری از وی ــالم ع ــال س ــن نه ــن تامی ــداران، ضم ــان و باغ ــه متقاضی ــه آن ب ــات و ارائ مركب
كشــور بــه واردات نهــال ســالم و تكنولــوژی مربوطــه، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان افزایــش كمیــت 
و كیفیــت محصــول، جلوگیــری از زوال زودهنــگام درختــان مثمــر و افزایــش عمــر باردهــی درختــان، ایجــاد 
ــذف  ــا ح ــدت ب ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه ــی، كاه ــای محیط ــه تنش ه ــل ب تحم
ــاغ، كاهــش قیمــت تمــام شــده  عوامــل بیمــاری زا و كاهــش مصــرف كــود و ســم و هزینه هــای مدیریــت ب
محصــول و كمــك بــه صــادرات و ارزآوری محصــول خواهــد بــود كــه طبعــاً از اتــالف ســرمایه های هنگفــت 

ــات، جلوگیــری خواهــد كــرد. ــی در صنعــت مركب و بحران هــای اجتماعــی در ســطح مل

دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری افزایــش درآمــد ناخالــص باغــدار در هــر هكتــار255600 هــزار تومــان خواهــد بــود. 
در ســطح كالن باتوجــه بــه اینكــه غالــب تولیــد لیموتــرش مختــص بــه جنــوب كشــور می باشــد، باجایگزینــی و 
نوســازی باغــات لیموتــرش جنــوب و بكارگیــری رقــم سالم ســازی شــده حداقــل در10% از باغــات بــارور لیموتــرش 
ــه رقــم مكزیكــن الیــم، ارزش ســاالنه جایگزینــی و میــزان افزایــش  منطقــه، و اختصــاص 25% از ایــن ســطح ب
ــر 168184/8 میلیــون  ــغ ب ــرای كشــور، بال ــه ب ســاالنه درآمــد ناخالــص تولیدكننــدگان و ثــروت آفرینــی حاصل
ــا  ــوب كشــور، ب ــرش در جن ــات لیموت ــود. در راســتای سیاســت توســعه ســطح زیركشــت باغ ــد ب ــان خواه توم
افزایــش10 درصــدی در ســطح زیركشــت باغــات لیموتــرش منطقــه و اختصــاص 25% از ایــن ســطح بــه رقــم 
ــد كشــور خواهــد شــد.  ــان عای ــم، ســاالنه ارزشــی معــادل12960 میلیــون توم سالم ســازی شــده مكزیكــن الی
درســطح كالن دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری، ارزش اقتصــادی و ثــروت حاصــل از توســعه، جایگزینــی و نوســازی 

ــرآورد می شــود.  باغــات مكزیكــن الیــم، ســاالنه 181144 میلیــون تومــان ب

واحد محاسبات رقم سالم سازی شده مکزيکن اليم
تن در هكتار )40-18,7( = 21,3 افزایش عملكرد پرشین الیم در هرهكتار  

تومان/ هكتار 21300* 12000= 255600000  افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش محصول مكزیكن الیم در
هرهكتار

هكتار 26415 سطح زیركشت بارور لیموترش در كشور
هكتار 95 سطح زیركشت بارور لیموترش در شمال كشور
هكتار 26320 سطح زیركشت بارور لیموترش در جنوب كشور

هكتار 2632  10% سطح زیركشت بارور لیمو ترش جنوب مختص به رقم
سالم سازی شده

هكتار 658 25% از این میزان با مكزیكن الیم سالم سازی شده جایگزین می شود
تومان 658*255600000= 168184800000 ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی مكزیكن الیم سالم سازی شده 
هكتار 108 0/35% توسعه باغات جدید لیموترش )هكتار(
هكتار 27 25% از این سطح مربوط به رقم مكزیكن الیم می باشد
تن 27*40000= 1080000 افزایش تولید ناشی از باغات جدید مكزیكن الیم

تومان 1080000*12000=12960000000 ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید مكزیكن الیم سالم سازی شده 

تومان 181144800000 ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدیدارقام سالم سازی شده 
مكزیكن الیم
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*110-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید نهال ارقام سالم سازی شده پرتقال رقم والنسیا زودرس

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده مركبــات 
ــه گرمســیری ــای نیم و میوه ه

شركت طرف قرارداد: شركت ترنج سخت سر شمال
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس غیر انحصاري

شماره قرارداد: 21155/286
تاريخ قرارداد: 95/8/20

مدت قرارداد: 10سال

معرفي فناوري: 
مشــخصات ایــن رقــم مشــابه پرتقــال والنسیاســت. دیررس تریــن رقــم تجــاری پرتقــال اســت و از گل دهــی 
تــا رســیدن میوه هــا بــه حــدود 13 تــا 16 مــاه زمــان نیــاز دارد. تــاج درخــت بــزرگ و شــاخه ها تــا حــدودی 
افراشــته هســتند. رقمــی پرمحصــول بــا میوه هایــی متوســط تــا درشــت بــه شــكل كشــیده تــا كمــی كــروی 
و گاهــی تخم مرغــی اســت. پوســت میوه هــا نســبتاً نــازك و صــاف بــا فرورفتگی هــای ظریــف نقطــه ای اســت. 
ایــن رقــم در گــروه ارقــام بی بــذر یــا كم بــذر قــرار دارد. گوشــت میــوه معطــر، پــرآب و معمــوالً تــا حــدودی 
ــم والنســیا،  ــا رق ــراوری رقمــی مناســب محســوب می شــود. در مقایســه ب ــع ف ــرای صنای اســیدی اســت و ب
ــیا  ــم والنس ــر از رق ــز كم ت ــكوربیك آن نی ــید آس ــزان اس ــری دارد و می ــید كم ت ــر و اس ــاره آن پررنگ ت عص
اســت. میوه هــا روی درخــت بخوبــی قابــل نگهــداری بــوده و پــس از مــدت طوالنــی كــه روی درخــت باقــی 
می ماننــد بمیــزان ناچیــزی دچــار افــت كیفیــت خوراكــی و شــكل ظاهــری شــده و ممكــن اســت رنــگ آنهــا 
در اواخــر فصــل مجــدداً ســبز شــود. میــوه والنســیا از عمــر انبــاری خوبــی برخــوردار اســت. ایــن رقــم دارای 
ــت  ــطح زیركش ــیا و س ــرد والنس ــت. عملك ــی اس ــرایط آب و هوای ــه ش ــبت ب ــیعی نس ــازگاری وس ــدرت س ق
ــم در مناطــق مركــزی  ــن رق ــار اســت. كشــت ای ــار و 28 هــزار هكت ــن در هكت آن در كشــور بترتیــب 18 ت
ــوان  ــور بعن ــیری كش ــای نیمه گرمس ــات و میوه ه ــكده مركب ــت. پژوهش ــه اس ــل توصی ــور قاب ــی كش و جنوب
ــف شــده در تامیــن نهــال ســالم جهــت نوســازی و  ــاز تعری ــات در كشــور، براســاس نی ــد مركب ــی تولی متول
ــور  ــمال كش ــوب و ش ــعه در جن ــل توس ــات قاب ــام مركب ــازی ارق ــه سالم س ــدام ب ــد، اق ــات جدی ــداث باغ  اح

نموده است. 
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مزاياي استفاده از فناوري: 
ــروس  ــع تكثیــری ســالم و عــاری از وی در مقیــاس كمــی و اقتصــادی، بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد مناب
مركبــات و ارائــه آن بــه متقاضیــان و باغــداران، ضمــن تامیــن نهــال ســالم عــاری از ویــروس و بــی نیــازی 
كشــور بــه واردات نهــال ســالم و تكنولــوژی مربوطــه، دارای آثــار اقتصــادی آشــكار و پنهــان افزایــش كمیــت 
و كیفیــت محصــول، جلوگیــری از زوال زودهنــگام درختــان مثمــر و افزایــش عمــر باردهــی درختــان، ایجــاد 
ــذف  ــا ح ــدت ب ــات در دراز م ــداری مركب ــان باغ ــای پنه ــش هزینه ه ــی، كاه ــای محیط ــه تنش ه ــل ب تحم
ــاغ، كاهــش قیمــت تمــام شــده  عوامــل بیمــاری زا و كاهــش مصــرف كــود و ســم و هزینه هــای مدیریــت ب
محصــول و كمــك بــه صــادرات و ارزآوری محصــول خواهــد بــود كــه طبعــاً از اتــالف ســرمایه های هنگفــت 

ــات، جلوگیــری خواهــد كــرد. ــی در صنعــت مركب و بحران هــای اجتماعــی در ســطح مل

دستاوردهای اقتصادی: 
دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری افزایــش درآمــد ناخالــص باغــدار در هــر هكتــار34000 هــزار تومــان خواهــد 
بــود. درســطح كالن باتوجــه بــه اینكــه 40% از ســطح زیركشــت پرتقــال، مختــص بــه جنــوب كشــور می باشــد، 
باجایگزینــی و نوســازی پرتقــال جنــوب و بكارگیــری رقــم سالم ســازی شــده حداقــل در 10% از باغــات بــارور 
پرتقــال منطقــه و اختصــاص50% از ایــن ســطح بــه رقــم والنســیا رودرد، ارزش ســاالنه جایگزینــی و میــزان 
افزایــش ســاالنه درآمــد ناخالــص تولیدكننــدگان و ثــروت آفرینــی حاصلــه بــرای كشــور، بالــغ بــر 102816 
میلیــون تومــان خواهــد بــود. در راســتای سیاســت توســعه ســطح زیركشــت باغــات پرتقــال در جنــوب كشــور، 
ــه  ــن ســطح ب ــه و اختصــاص 50% از ای ــال منطق ــات پرتق ــش10 درصــدی در ســطح زیركشــت باغ ــا افزای ب
رقــم سالم ســازی شــده والنســیا رودرد، ســاالنه ارزشــی معــادل12000 میلیــون تومــان عایــد كشــور خواهــد 
شــد. درســطح كالن دراثــر بكارگیــری ایــن فنــاوری، ارزش اقتصــادی و ثــروت حاصــل از توســعه، جایگزینــی 

و نوســازی باغــات والنســیا رودرد، ســاالنه 114816 میلیــون تومــان بــرآورد می شــود. 

واحد محاسبات رقم سالم ازی شده والنسيا رودرد
تن در هكتار )25-16,5( = 8,5 افزایش عملكرد والنسیا رودرد در هرهكتار 
تومان/ هكتار 8500*4000=34000000 افزایش درآمد ناخالص حاصل از فروش والنسیا رودرد در هرهكتار

هكتار 152883 سطح زیركشت بارور پرتقال در كشور
هكتار 92414 سطح زیركشت بارور پرتقال در شمال كشور
هكتار 60469 سطح زیركشت بارور پرتقال در جنوب كشور
هكتار 6047 10% سطح زیركشت بارور پرتقال جنوب مختص به رقم سالم سازی شده
هكتار 3024 %50  از این میزان با والنسیا رودرد سالم سازی شده جایگزین می شود
تومان 3024*34000000=102816000000 ارزش ناخالص ساالنه جایگزینی والنسیا رودرد سالم سازی شده 
هكتار 599 0/35% توسعه باغات جدید پرتقال )هكتار( در كل كشور
هكتار 240 %40  از این میزان مربوط به پرتقال جنوب كشور است
هكتار 120 %50 از این سطح مربوط به رقم والنسیا رودرد می باشد
تن 25*120=3000 افزایش تولید ناشی از باغات جدید

تومان 3000000*4000=12000000000 ارزش ناخالص ساالنه تولید باغات جدید ارقام سالم سازی شده 

تومان 114816000000 ارزش ناخالص ساالنه نوسازی و توسعه باغات جدید ارقام سالم سازی 
شده والنسیا رودرد
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*111-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در ارزیابی و تجاری سازی تعدادی از ژنوتیپ های امیدبخش بادام

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری
شركت طرف قرارداد: مزارع نوین ایرانیان )اتكا(  

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني
شماره قرارداد: 2484/260/10

تاريخ قرارداد: 96/8/2
مدت قرارداد: 5 سال جهت ارزیابي و 12 سال جهت فروش ارقام

معرفي فناوري: 
معرفــی ژنوتیپ هــای برتــر و ســازگار بــه منطقــه ورامیــن )منطقــه نیمــه گرمســیری( و مناطــق بــا اقلیم هــای 

مشــابه وهمچنیــن گزینــش بهتریــن تركیــب پایــه و پیوندك

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــم،  ــات ك ــل، ضایع ــداري و حمل ونق ــهولت نگه ــیارباال، س ــي بس ــت انبارمان ــورداری از خاصی ــا برخ ــادام ب ب
ــت آن  ــطح زیركش ــش س ــه افزای ــده ك ــبب ش ــادام دركشورس ــت ب ــت كش ــادرات و ظرفی ــاالي ص ــت ب قابلی
درطــول برنامه هــاي توســعه جــزو اصلي تریــن اهــداف زیربخــش باغبانــي قرارگیــرد. ولــی ســرما و خشــكی، 
ــد  ــك تهدی ــواره ی ــاره هم ــررس به ــه ســرماي دی ــد. بطــوری ك ــه حســاب می آی ــادام ب ــم ب از مشــكالت مه
بــرای بــادام كاران بــه حســاب می آیــد. از مشــكالت عمــده بــادام كاري كشــور، تولیــد نامنظــم بــادام مي باشــد 



193 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

كــه بیشــتر به دلیــل همزمــان نبــودن گلدهــي ارقــام مــورد اســتفاده در بــاغ، وجــود پدیــده خودناســازگاری، 
ــر  ــوع خشكســالی های اخی ــا وق ــررس بهــار و ی ــا شــرایط ســرماي دی ــان گلدهــي آنهــا ب مصــادف شــدن زم
ــده  ــن زده ش ــا %100 تخمی ــزان60 ت ــارت بمی ــن خس ــا ل ها ای ــن س ــي از ای ــه در بعض ــد بطوریك مي باش
ــه خشــكی و  ــام متحمــل ب ــادام ایجــاد ارق اســت. امــروزه یكــي از اهــداف عمــده در برنامه هــاي اصالحــي ب
بویــژه ســرما بمنظــور جلوگیــري از خســارت ســرماي دیــررس بهــاره و تنــش ناشــی از خشكســالی و ارقــام 
خودگشــن مي باشــد. درچنیــن شــرایطی شناســایی، انتخــاب و معرفــی ارقــام متحمــل بــه تنش هــای ســرما 
و خشــكی و عملكــرد خــوب در احــداث باغ هــای بــادام حائــز اهمیــت می باشــد. در ایــن راســتا، تحقیقــی در 
رابطــه بــا50 رقــم و ژنوتیــپ بــادام مــورد بررســی پومولوژیكــی، تحمــل بــه خشــكی و  ســرما بــرای دســتیابی 

و معرفــی ارقــام مناســب تجــاری و متحمــل بــه تنــش ســرما و خشــكی انجــام خواهنــد شــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
میــزان عملكــرد در باغ هــای احــداث شــده بــا ارقــام اصــالح شــده بطــور معمــول 25/1 تــا5/1 برابــر باغ هــای 
ــر  ــره وری اث ــر به ــوان ازنظ ــده می ت ــالح ش ــام اص ــا ارق ــادام ب ــای ب ــداث باغ ه ــن اح ــت. بنابرای ــنتی اس س

اقتصــادی بســیار بزرگــی را انتظــار داشــت. 
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*112-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در ارزیابی و تجاری سازی ژنوتیپ های امیدبخش جدید بادام

 موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم باغبانی- پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری
شركت طرف قرارداد: كرانه

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني
شماره قرارداد: 1099/260/10

تاريخ قرارداد: 96/3/28
مدت قرارداد: 5 سال جهت ارزیابي و 12 سال جهت فروش ارقام

معرفي فناوري: 
ــا  ــق ب ــیری( و مناط ــه سردس ــه معتدل ــت )منطق ــه پل دش ــه منطق ــازگار ب ــر و س ــای برت ــی ژنوتیپ ه معرف

ــدك ــه و پیون ــب پای ــن تركی ــش بهتری ــن گزین ــابه وهمچنی ــای مش اقلیم ه

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــم،  ــات ك ــل، ضایع ــداري و حمل و نق ــاال، ســهولت نگه ــي بســیار ب ــت انبارمان ــورداری از خاصی ــا برخ ــادام ب ب
ــت  ــطح زیركش ــش س ــه افزای ــده ك ــبب ش ــور س ــادام در كش ــت ب ــت كش ــادرات و ظرفی ــاالي ص ــت ب قابلی
ــرما و  ــی س ــرد. ول ــرار گی ــي ق ــش باغبان ــداف زیربخ ــن اه ــزو اصلي تری ــعه ج ــاي توس ــول برنامه ه آن درط
ــك  ــواره ی ــاره هم ــررس به ــرماي دی ــه س ــد. بطوری ك ــاب می آی ــادام به حس ــم ب ــكالت مه ــكی، از مش خش
ــم  ــد نامنظ ــور، تولی ــادام كاري كش ــده ب ــكالت عم ــد. از مش ــاب می آی ــه حس ــادام كاران ب ــرای ب ــد ب تهدی
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ــود  ــاغ، وج ــتفاده در ب ــورد اس ــام م ــي ارق ــودن گلده ــان نب ــل همزم ــتر به دلی ــه بیش ــد ك ــادام مي باش ب
پدیــده خودناســازگاری، مصــادف شــدن زمــان گلدهــي آنهــا بــا شــرایط ســرماي دیــررس بهــار و یــا وقــوع 
ــا 100%  ــزان60 ت ــن خســارت بمی ــن ســال ها ای ــه در بعضــي از ای ــر مي باشــد. بطوریك خشكســالی های اخی
ــام  ــاد ارق ــادام، ایج ــي ب ــاي اصالح ــده در برنامه ه ــداف عم ــي از اه ــروزه یك ــت. ام ــده اس ــن زده ش تخمی
متحمــل بــه خشــكی و بویــژه ســرما بمنظــور جلوگیــري از خســارت ســرماي دیــررس بهــاره و تنــش ناشــی 
ــام  ــی ارق ــاب و معرف ــایی، انتخ ــرایطی  شناس ــن ش ــد. در چنی ــن مي باش ــام خودگش ــالی و ارق از خشكس
ــت ــز اهمی ــادام حائ ــای ب ــداث باغ ه ــوب در اح ــرد خ ــكی و عملك ــرما و خش ــای س ــه تنش ه ــل ب  متحم
می باشــد. در ایــن راســتا، تحقیقــی در رابطــه بــا50 رقــم و ژنوتیــپ بــادام مــورد بررســی پومولوژیكــی، تحمــل 
بــه خشــكی و ســرما بــرای دســتیابی و معرفــی ارقــام مناســب تجــاری و متحمــل بــه تنــش ســرما و خشــكی 

انجــام خواهنــد شــد.

دستاوردهای اقتصادی: 
میــزان عملكــرد در باغ هــای احــداث شــده بــا ارقــام اصــالح شــده بطــور معمــول 25/1 تــا5/1 برابــر باغ هــای 
ــر  ــره وری اث ــر به ــوان ازنظ ــده می ت ــالح ش ــام اص ــا ارق ــادام ب ــای ب ــداث باغ ه ــن اح ــت. بنابرای ــنتی اس س

اقتصــادی بســیار بزرگــی را در انتظــار داشــت.
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113- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در ارزیابي و تجاري سازي تعدادي از ارقام جدید، متحمل به بیماري آتشك و برتر گالبي

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 
معتدلــه و سردســیری

شركت طرف قرارداد: كرانه
قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني

شماره قرارداد: 2496/260/10
تاريخ قرارداد: 96/08/02

مدت قرارداد: 5 سال جهت ارزیابي و 12 سال جهت فروش ارقام

معرفي فناوري: 
ــی كــه ازنظــر كیفیــت و  ــر و گزینــش شــده گالب ــام برت ــا بســته ای از ارق ــروژه تــالش می گــردد ت در ایــن پ
عملكــرد دارای برتــری بــوده و همچنیــن از تحمــل باالیــی نیــز نســبت بــه بیمــاری آتشــك برخوردارنــد در 
ــه شــمال غــرب كشــور  ــه پیــرودوارف ب ــی روی پای ــر گالب ــام برت ــرارداد و بمنظــور توســعه ارق ــن ق ــب ای قال
ــام  ــن ارق ــدی طــرح، ای ــاز بع ــه و در ف ــن مرحل ــس از ای ــرد. پ ــرار گی ــی ق ــورد اســتفاده و معرف ــل و م منتق

ــرار خواهنــد گرفــت. ــدك و تكثیــر بیشــتر در نهالســتان مجموعــه مــورد اســتفاده ق بمنظــور تولیــد پیون

مزاياي استفاده از فناوري: 
توسعه ارقام برتر گالبی در شمال غرب كشور

استفاده از ارقام متحمل به بیماری آتشك، بجای ارقام حساس در سطح كشور

دستاوردهای اقتصادی: 
جلوگیــری از گســترش ارقــام قدیمــی و كم بازدهــی نظیــر شــاه میوه كــه ســبب اتــالف ســرمایه و نهاده هــای 

ــردد. ــداران می گ باغ
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114-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشــاركت در تولیــد پروتــكل، آمــوزش كشــت بافــت و اســتفاده از امكانــات آزمایشــگاهی پژوهشــكده میوه های 

OHF87 معتدلــه و سردســیری بــرای تولیــد پایه هــای رویشــی پیــرودوارف و گالبــی
موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 

معتدلــه و سردســیری
شركت طرف قرارداد: كرانه

قالب حقوقی قرارداد: واگذاري )انتقال( دانش فني لیسانس غیر انحصاري
شماره قرارداد: 2495/260/10

تاريخ قرارداد: 96/8/2
مدت قرارداد: 18 ماه

معرفي فناوري: 
در ایــن پــروژه تــالش می گــردد تــا فنــاوری تكثیــر درون شیشــه دو پایــه برتــر گزینــش شــده گالبــی كــه 
بــا اســتفاده از آنهــا می تــوان نســبت بــه احــداث باغ هــای نیمــه متراكــم و زودبــازده گالبــی اقــدام كــرد، بــه 
شــركت كرانــه در شــمال غــرب كشــور منتقــل گــردد. اهــداف اصلــی اســتقرار، ریزازدیــادی و ریشــه زایــی و 

ــوه می باشــد. ــر انب ــرای تكثی ــا ب ــازگاری پایه ه ــت س درنهای

مزاياي استفاده از فناوري: 
جایگزینی پایه های بذری و باغ های پابلند گالبی با پایه های گزینش شده پربازده و زود بازده

امكان تكثیر سریع و انبوه پایه ها
ــر  ــالم ازنظ ــل و س ــای اصی ــد پایه ه ــه تولی ــروس و درنتیج ــاری از وی ــالم و ع ــع س ــتفاده از مناب ــكان اس ام

ــتاندارد اس

دستاوردهای اقتصادی: 
كاهــش ارتفــاع بــاغ بمنظــور دســتیابی بــه سیســتم های كشــت نیمه متراكــم گالبــی در شــمال غــرب كشــور 
ــش  ــد و افزای ــدن تولی ــر ش ــبب اقتصادی ت ــر س ــن ام ــت. ای ــد و برداش ــای تولی ــش هزینه ه ــه كاه و درنتیج

راندمــان اســتفاده از نهاده هــای كشــاورزی خواهــد شــد.
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*115-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در ارزیابی و تجاری سازی تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش زردآلو

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 
معتدلــه و سردســیری

شركت طرف قرارداد: كرانه
قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني

شماره قرارداد: 2497/260/10
تاريخ قرارداد: 96/8/2

مدت قرارداد: 5 سال جهت ارزیابي و 12 سال جهت فروش ارقام

معرفي فناوري: 
ــادی  ــاص اقتص ــت خ ــه از اهمی ــود ك ــوب می ش ــا محس ــی دنی ــای باغبان ــن میوه ه ــی از مهم تری ــو یك زردآل
برخــوردار اســت. توجــه بــه اســتعداد  ایــن گیــاه بــرای تولیــد میــوه بنــدی نامنظــم و محدودبــودن دامنــه 
ســازگاری اكولوژیــك درمــورد ایــن گیــاه از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت. تشــكیل نامنظــم میــوه دالیــل 
متعــددی دارد كــه می توانــد باعــث حــذف ارقــام خــوب زردآلــو شــود. در ایــن بررســی تعــدادی از ژنوتیپ هــای 
میــان رس و دیــررس مناســب بــرای فــراوری، از بیــن بیــش از 240 ژنوتیــپ انتخــاب و مــورد ارزیابــی نهایــی 

جهــت معرفــی قــرار خواهنــد گرفــت.
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مزاياي استفاده از فناوري: 
ارزیابی ژنوتیپ های امیدبخش و معرفی ارقام جدید

افزایش عملكرد در واحد سطح
كاهش هزینه های برداشت

دستاوردهای اقتصادی: 
گسترش دامنه كشت زردآلو در كشور

افزایش عملكرد در واحد سطح
افزایش تنوع در رسیدن
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116-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشــاركت در تولیــد پروتــكل، آمــوزش كشــت بافــت و اســتفاده از امكانــات آزمایشــگاهی پژوهشــكده میوه های 

معتدلــه و سردســیری بــرای تولیــد پایه هــای رویشــی محصــوالت هســته دار
موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 

معتدلــه و سردســیری
شركت طرف قرارداد: كرانه

قالب حقوقی قرارداد: واگذاري )انتقال( دانش فني  لیسانس غیر انحصاري
شماره قرارداد: 2476/260/10

تاريخ قرارداد: 96/8/2
مدت قرارداد: 18 ماه

معرفي فناوري: 
یكــی از مشــكالت عمــده باغــات در كشــور، كاهــش عملكــرد در واحــد ســطح و هزینه هــای بــاالی برداشــت 
ــن  ــش ای ــای كاه ــن راهكاره ــی از مهم تری ــاه یك ــه پاكوت ــاه و نیم ــیار پاكوت ــه بس ــتفاده از پای ــد. اس می باش
مشــكالت می باشــد. در ایــن پژوهــش فنــاوری تولیــد انبــوه از طریــق ریزازدیــادی كــه قبــاًل طــی چندیــن 
پــروژه تحقیقاتــی انجــام یافتــه اســت بــه شــركت كرانــه منتقــل خواهــد شــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از 
ــام  ــته دار انج ــوه هس ــان می ــم درخت ــای مه ــدادی از پایه ه ــاخه )Shoot tip( تع ــاي ش ــاي انته ریزقلمه ه

خواهــد شــد.  

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــای  ــش بیماری ه ــت، كاه ــش كیفی ــت و افزای ــای برداش ــش هزینه ه ــطح، كاه ــد س ــد در واح ــش تولی افزای

مهــم ویروســی
دستیابی به روش های تكثیر انبوه تولید

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایــش تراكــم در واحــد ســطح و كاهــش هزینه هــای تولیــد در درختــان میــوه هســته دار در شــمال غــرب 

ــه ــش اشــتغال زایی در منطق كشــور و افزای
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*117-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در ارزیابی و تجاری سازی تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش گیالس

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 
معتدلــه و سردســیری

شركت طرف قرارداد: كرانه
قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید دانش فني

شماره قرارداد: 2493/260/10
تاريخ قرارداد: 96/8/3

مدت قرارداد: 5 سال جهت ارزیابي و 12 سال جهت فروش ارقام

معرفي فناوري: 
ــا  ــن آنه ــرد پایی ــی عملك ــوب هســتند ول ــت مطل ــم و كیفی ــد دارای طع ــالس اصالح نشــده هرچن ــام گی ــروزه ارق ام
ــداث  ــرای اح ــروزی ب ــدرن و ام ــداری م ــن در باغ ــردد. بنابرای ــد می گ ــده در تولی ــه تمام ش ــش هزین ــب افزای موج
باغ هــای جدیــد از ایــن ارقــام كمتــر اســتفاده می شــود. ارقــام جدیــد نیــز بایــد دارای طعــم و كیفیــت مطلــوب باشــند 
ــی  ــد واردات ــام جدی ــدادی از ارق ــاوری تع ــن فن ــت. در ای ــرار نخواهدگرف ــدگان ق ــول مصرف كنن درغیراینصــورت مقب
بهمــراه چنــد ژنوتیــپ امیــد بخــش مــورد ارزیابــی ســازگاری نهایــی در باغــات شــركت كرانــه قــرار خواهــد گرفــت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
تمــام ارقــام گیــالس موجــود در ایــران بدلیــل خودناســازگاری همــواره مشــكالتی ازنظــر تلقیــح و میوه دهــی 
داشــته اند و از آنجایــی كــه نوعــی ناســازگاری نیــز بیــن ارقــام مختلــف گیــالس بــه چشــم می خــورد گاهــی 
ــات  ــد. باغ ــوه را حــل نمی كن ــح و تشــكیل می ــز مشــكل تلقی ــار یكدیگــر نی ــف در كن ــم مختل كشــت دو رق
ــكل  ــا مش ــال ب ــداز چندس ــه بع ــده اند ك ــداث ش ــوع اح ــن موض ــداران از ای ــی باغ ــل بی اطالع ــادی بدلی زی
میوه دهــی رو بــه رو شــده و نیــاز بــه اصــالح یــا كشــت ارقــام گــرده افشــان دارنــد. گیــالس ســیاه مشــهد 
ــه  ــوه شــدیدی دارد ك ــزش گل و می ــه ری ــران می باشــد ك ــالس در ای ــام تجــاری گی ــن ارق ــی از مهم تری یك
بدلیــل خودناســازگاری بــاالی آن می باشــد. در ایــن میــان یكــی از روش هــای مقابلــه بــا ایــن مشــكالت وارد 
نمــودن، اصــالح و گزینــش ارقــام جدیــد بخصــوص ارقــام خودگشــن بــرای پركــردن خــالء ناشــی از كمبــود 
ــی  ــن داخل ــام خودگش ــالح ارق ــول و اص ــن محص ــازگاری ای ــی از خودناس ــكالت ناش ــر مش ــه ب ــام و غلب ارق

ــدركاران علــوم باغبانــی كشــور قــرار گرفتــه اســت. می باشــد كــه اخیــراً موردتوجــه دســت ان
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دستاوردهای اقتصادی: 
گسترش دامنه كشت ارقام جدید وارداتی گیالس در كشور

افزایش عملكرد در واحد سطح
افزایش تنوع در رسیدن

كاهش نیاز به درختان گرده افشان
افزایش تنوع در تولید
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118-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری امتیاز بهره برداری از زیتون رقم دیره

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: موسســه تحقیقــات علــوم باغبانــی- پژوهشــكده میوه هــای 
معتدلــه و سردســیري

شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت شهید مطهری 
قالب حقوقی قرارداد: واگذاري )انتقال( دانش فني لیسانس غیر انحصاري

شماره قرارداد: 1158/260/10
تاريخ قرارداد: 96/4/3

مدت قرارداد: 12 سال 

معرفي فناوري: 
رقــم جدیــد زیتــون بــا قابلیــت بهره بــرداری كنســروی اســت ازدیــاد بــه روش قلمــه دارای قابلیــت ریشــه زایی 
زیــادی اســت. درخــت آن دارای عــادت رشــد افراشــته قــوی و بــا تــاج نیمــه متراكــم اســت. زودبــارده، ازنظــر 
ــه  ــت ب ــبت گوش ــا نس ــرم ب ــش از10 گ ــن وزن بی ــا میانگی ــی ب ــازگار، دارای میوه های ــانی خودناس گرده افش
هســته بــاال )8( می باشــد. حداكثــر وزن میــوه 19/3 گــرم، رنــگ میــوه در زمــان رســیدن قرمــز روشــن، رنــگ 

گوشــت ســفید شــیری، درصــد روغــن در مــاده خشــك فرابــر 56%  و الئیــك اســید روغــن 75% می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
در اســتاندارد زیتــون كنســروی طبقه بنــدی زیتــون بــر مبنــای وزن میــوه و یــا تعــداد میــوه در هركیلوگــرم 
ــن  ــه ای ــه ب ــوند. باتوج ــدی می ش ــه 17 كالس طبقه بن ــروی ب ــای كنس ــاس زیتون ه ــن اس ــد. برای می باش
ــی  ــرار دارد. ول ــا داشــتن میانگیــن وزن میــوه بیــش از 10 گــرم، دركالس ســوم ق ــره ب طبقه بنــدی رقــم دی
باتوجــه بــه اینكــه بخشــی از میوه هــا دارای وزن 15 گــرم و بیــش از آن می باشــد لــذا در برخــی از میوه هــای 

ــرد. ــرار می گی ــز ق آن در كالس 1 نی

دستاوردهای اقتصادی: 
ایــن رقــم براســاس قــرارداد بــا شــركت كشــت و صنعــت شــهید مطهــری وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان بــه 
ارزش یــك میلیــارد ریــال بابــت واگــذاری امتیــاز رقــم و 12% از ســهم فــروش نهــال تكثیــری به مــدت 12 

ــد.  ــال می باش س
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موسسه تحقيقات علوم دامي كشور
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119-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید خوراك دام با استفاده از سرشاخه های نیشكر فراوری شده  

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم دامی كشور
شركت طرف قرارداد: شركت سرمایه گذاری جهاد نصر

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 4090/100/248

تاريخ قرارداد: 1394/05/05
مدت قرارداد: 10 سال شمسی

معرفی فناوری: 
دانــش فنــی فــراوری و اســتفاده از سرشــاخه های نیشــكر در تغذیــه دام، ثمــره نتایــج پروژه هــای متعــددی 
ــه  ــوم دامــی كشــور عملیاتــی و ب اســت كــه در ســال های گذشــته توســط محققیــن موسســه تحقیقــات عل
ســرانجام رســیده اســت. فراینــد تولیــد از نحــوه جمــع آوري سرشــاخه هاي نیشــكر از مــزارع مربوطــه شــروع 
تــا عمــل آوری بــا مــواد شــیمیایی و فراینــد فیزیكــی و نهایتــاً تولیــد خــوراك پایــه و اســتفاده از آن در تغذیــه 

ــه شده اســت. ــاً بررســی و مطالع دام، تمام

مزايای استفاده از فناوری: 
ــن  محصــوالت  كشــاورزي  اســتان  خوزســتان  مي باشــد كــه ســطح زیركشــت   ــاه  نیشــكر یكــي  از مهم تری گی
آن حــدود 120000 هكتــار می باشــد. باتوجــه بــه كمبــود مــواد خوراكــی موردنیــاز دام در كشــور، سرشــاخه 
ــادل  ــم مع ــن رق ــه ای ــن )ك ــون ت ــش از 2 میلی ــاالنه بی ــد س ــا تولی ــكر ب ــت نیش ــس از برداش ــماند پ و پس
ــد  ــردد( می توان ــرآورد مي گ ــه اي ب ــن ذرت علوف ــون ت ــا 2 میلی ــك و ی ــه خش ــن علوف ــزار ت ــدود700 ه ح
بخشــی از ایــن كمبــود را جبــران نمایــد. در زمــان برداشــت از هــر هكتــار حــدود20 تــا 25 تــن سرشــاخه بــر 
روی زمیــن باقــی می مانــد كــه مي تــوان  از آن  در تغذیــه  دام  اســتفاده  نمــود. سرشــاخه نیشــكر داراي ارزش 
ــالت بســیار  ــه كاه غ ــي آن نســبت ب ــن خــام و انرژي زای ــه، پروتئی ــوده به نحــوي ك ــي ب ــل توجه ــي قاب غذای
باالتــر بــوده و مي تــوان آن را در ردیــف بعضــي از علوفه هــاي خــوب دســته بنــدي نمــود. چنانچــه ایــن منبــع 
عظیــم علوفــه به نحــو مناســبي فــراوري و در تغذیــه دام مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، ســاالنه مي تــوان بــا آن 

خــوراك پایــه حــدود 200 هــزار راس دام بــزرگ شــامل گاو و گاومیــش را تامیــن نمــود.

دستاوردهای اقتصادی: 
در حــال حاضــر حــدود20000 هكتــار از اراضــي كشــت نیشــكر در اســتان خوزســتان بــا اســتفاده از هاروســتر 
ــه كمــك  ــر روي زمیــن تلنبــار شــده و ب برداشــت مي گــردد كــه حیــن برداشــت سرشــاخه و بــرگ گیــاه ب
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بیلــر قابــل برداشــت مي باشــد. باتوجــه بــه اطالعــات تولیــد شــده امــكان برداشــت 8 تــن درهكتــار سرشــاخه 
ــن از ایــن  ــوده و درمجمــوع درحــال حاضــر امــكان برداشــت160000 ت ــر ب ــر امكان پذی نیشــكر بوســیله بیل
ــودن ارزش غذایــي ایــن مــاده خوراكــي  ــر ب ــا ارزش در ســال میســر مي باشــد. علیرغــم باالت مــاده غذایــي ب
نســبت بــه كاه گنــدم چنانچــه قیمــت آن حــدود كاه گنــدم درنظــر گرفتــه شــود )هركیلوگــرم4000 ریــال(، 
ــه  ــن درنظــر گرفت ــون ت ــك میلی ــل برداشــت سرشــاخه نیشــكر براســاس هواخشــك، حــدود ی ــدار قاب و مق
شــود، ســالیانه حــدود4000 میلیــارد ریــال از ایــن فــراورده فرعــي بــا ارزش هــدر مــي رود كــه بــا كاربــرد ایــن 

فنــاوری از هــدر رفــت آن جلوگیــری خواهــد شــد.
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*120-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در تولید تجاری اسفنج پروژسترون واژنی گوسفند و بز

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم دامي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت آرین فناوران فاریاب

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت و مجوز بهره برداری از نمانام )برند( موسسه
شماره قرارداد: 2449/100/248

تاريخ قرارداد: 1393/3/1
مدت قرارداد: 5 سال )1393/3/1 الی 1398/3/1(

معرفی فناوری: 
تولیــد اســفنج پروژســترون دامــی، ایــن محصــول دارای برتری هــای ویــژه ای نســبت بــه محصــوالت مشــابه 
ــه را ســه  ــار مصــرف كــه ســرعت كار در مزرع ــور یكب ــه اپلیكات ــودن ب ــز ب ــه مجه ــی می باشــد، ازجمل واردات

برابــر كــرده اســت.

مزايای استفاده از فناوری: 
القاء و همزمان سازی فصلی میش ها و ماده بزها

استفاده در برنامه های تولیدمثل تسریع شده )سه زایش در دو سال(، تلقیح مصنوعی و انتقال رویان
تولید بره ها یا بزغاله های همسن و لذا امكان مدیریت بهتر تغذیه و پرورش آنها

امــكان افزایــش نــرخ بــره و بزغاله زایــی در گله هــای گوســفند و بــز از 0/65 فعلــی بــه باالتــر از 1/2 بــره یــا 
بزغالــه بــه ازای هــر مــاده مولــد

دستاوردهای اقتصادی: 
ســاخت اســفنج واژینــال پروژســترون در داخــل كشــور بــا قیمتــی حــدود 50% نمونــه خارجــی موجود بــا موفقیت 
انجــام شــد. دســتیابی بــه ایــن فنــاوری كــه هم اكنــون مرحلــه تولیــد پایلــوت و تســت موفقیت آمیــز محصــول 
توســط مركــز اصــالح نــژاد كشــور را پشــت ســر نهــاده اســت درصــورت حمایــت مالــی بــرای راه انــدازی ســایت 
تولیــد، قابلیــت تجاری ســازی و تامیــن تمامــی نیــاز كشــور و حتــی صــادرات را دارا می باشــد و از خــروج ســاالنه 
حداقــل800 هــزار دالر ارز از كشــور كــه صــرف واردات محصــوالت مشــابه از هلنــد، نیوزیلنــد و اســپانیا می شــود، 
ممانعــت كــرده و موجــب اشــتغال زایی حــدود50 نفــر فقــط در بخــش تولیــد و توزیــع می گــردد. الزم بــه ذكــر 

اســت كــه نیــاز كشــور بــه محصــول فــوق ســاالنه حداقــل200 هــزار قطعــه اســت.
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121- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
ــه  ــی در تغذی ــای پروبیوتیك ــتفاده از باكتری ه ــی » اس ــش فن ــاری( دان ــانس انحص ــرداری )لیس ــوز بهره ب مج

زنبــور عســل«
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم دامی كشور

شركت طرف قرارداد: شركت دانش بنیان تك ژن زیست
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری

شماره قرارداد: 8459/248
تاريخ قرارداد: 1395/09/28

مدت قرارداد: 10 سال تمام شمسی

معرفي فناوري: 
ــاالز منفــی، میلــه ای شــكل و  ایــن باكتری هــا از جنــس الكتوباســیلوس ها، ارگانیســم هایی گــرم مثبــت، كات
ــا و خصوصیــات زیــر می باشــند:  غیراســپورزا، بی هــوازی اختیــاری، هموفرمانتاتیــو می باشــند كــه دارای مزای

این پروبیوتیك در تغذیه زنبورعسل استفاده می شود كه توانایی بهبود عملكرد سیستم گوارش را دارد
  )GRAS( بعنوان یكی از تولیدكننده های اسید الكتیك، مصرف آن مانعی ندارد

پروبیوتیك تولیدی میزان جمعیت را حداقل بمیزان20% نسبت به گروه شاهد بهبود می دهد
به آسانی تولید می شود و قابل ذخیره شدن است

سهولت در بازیافت، تغلیظ، انجماد، آبگیری
محصــول بــا فرموالســیون مایــع دارای مانــدگاری حداقــل 24 مــاه بــا حفــظ عملكــرد در دمــای كمتــر از 20 

درجــه سلســیوس اســت

مزاياي استفاده از فناوري: 
ارتقاء كیفیت و سالمت محصوالت كلنی زنبور عسل

رفع نگرانی های عمومی درخصوص باقیمانده های آنتی بیوتیكی در فراورده های زنبورعسل
توسعه میكروفلور مطلوب دستگاه گوارش و افزایش بازده تولید

بهبود عملكرد سیستم گوارش زنبورعسل
افزایش جمعیت بمیزان20% و درنتیجه افزایش محصوالت زنبورعسل

كاهش هزینه های تولید با حذف آنتی بیوتیك ها از مخارج صنعت زنبورداری
مصداق اقتصاد دانش بنیان با ارتقاء كمی و كیفی تولید و صرفه جویی ارزی در كشور
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دستاوردهای اقتصادی: 
ارزش ریالــی قــرارداد معــادل هفتــاد تــا صدمیلیــون تومــان پیــش پرداخــت بصــورت تحویــل محصــول نهایــی 

)پروبیوتیــك( بــه واگذارنــده و  5% از فــروش ســالیانه بعنــوان رویالتــی
 ایجاد1000 فرصت شغلي

3700 تــن میانگیــن افزایــش تولیــد ســاالنه عســل و92500 میلیــون تومــان میانگیــن ارزش افزایــش تولیــد 
یــا كاهــش هزینــه ســاالنه حاصــل از ایــن فنــاوري
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122-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در سنتز نژادهای بز شیری سازگار با شرایط آب و هوای سردسیر و گرمسیر

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم دامی كشور
شركت طرف قرارداد: حامی سرمایه اقتصاد )سهامی خاص(

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت 
شماره قرارداد: 7019/100/248

تاريخ قرارداد: 1395/8/12
مدت قرارداد: 7 سال تمام شمسی

معرفي فناوري: 
برخــالف صنعــت پــرورش گاو شــیری، تولیــد شــیر بــز در ایــران بجــز در چنــد مــورد انگشــت شــمار، صنعتــی 
نشــده كــه علــت آن تولیــد كــم نژادهــای بومــی از یــك طــرف )عــدم توجیــه اقتصــادی دوشــش( و مقاومــت 
ــه شــرایط اقلیمــی و بهداشــتی ایــران و قیمــت  بســیار كــم نژادهــای پرتولیــد وارداتــی )ســانن و آلپایــن( ب
بــاالی آنهــا، از طــرف دیگــر می باشــد. لــذا نیــاز بــه ســنتز نژادهــای پرتولیــد و مقــاوم بــه شــرایط مختلــف 

ــود. ــاس می ش ــب تر، احس ــای مناس ــا قیمت ه ــران ب ــف ای ــای مختل ــداری و اقلیم ه نگه
امــروزه باتوجــه بــه دســتیابی بــه فناوری هــای مولكولــی در انتخــاب دام هــای برتــر انتخــاب ژنومــی و انتخــاب 
ــو )cryotech( در  ــای كرای ــر،  فناوری ه ــرف دیگ ــرف و از ط ــك ط ــان ژن( از ی ــه RNA-seq )بی ــر پای ب
تولیــد مــواد ژنــی )اســپرم و رویــان( و فناوری هــای كمــك تولیدمثلــی )ART( كــه باعــث كاهــش فاصلــه 
ــه گذشــته  ــری نســبت ب ــی بســیار كمت ــازه زمان ــد در ب ــژاد می توان ــد ســنتز ن ــن نســلی می شــوند، فراین بی
انجــام شــود. موسســه تحقیقــات علــوم دامــی كشــور باتوجــه بــه تخصــص در هــر دو زمینــه فــوق و تجربیــات 
ــزی  ــاوت كشــور برنامه ری ــای متف ــرای اقلیم ه ــاوم ب ــد و مق ــز پرتولی ــای ب گذشــته، درخصــوص ســنتز نژاده

كــرده و ســنتز حداقــل دو نــژاد بــز از اهــداف اصلــی ایــن موسســه در افــق 1404 می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ارتقاء درآمد اقتصادی دامداران خرده پا و تثبيت جمعيت شاغل در مناطق محروم كشور

بــر خــالف صنعــت گاو شــیری، پــرورش گوســفند و بــز حرفــه دامــداران خرده پــا بویــژه در مناطــق محــروم 
كشــور می باشــد كــه خشكســالی های اخیــر، بهــره وری ایــن حرفــه را بــه مخاطــره انداختــه و موجــب مهاجــرت 
جمعیــت شــاغل در مناطــق محــروم شــده اســت. جهــت تطابــق بــا شــرایط حاضــر و افزایــش بهــره وری ایــن 
ــا تــوان ژنتیكــی باالتــر و درعیــن حــال مناســب اقلیم هــای  حرفــه نیــاز بــه دراختیــار قــراردادن دام هایــی ب

كشــور بــرای ایــن قشــر از دامــداران می باشــد.
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برتری های پرورش بز نسبت به گاو شيری: 
ــژه  ــا دارد بوی ــن واحده ــودن ای ــان ده ب ــای گاوداری در ســطح كشــور نشــان از زی ــل اقتصــادی واحده تحلی
ــرای برخــی مناطــق كشــور الزم اســت تركیــب  ــه نظــر می رســد ب ــذا ب ــی ل در مناطــق تحــت تنــش گرمای
ــن  ــی از بهتری ــز یك ــن ب ــن بی ــه در ای ــد ك ــر یاب ــیر تغیی ــد ش ــزارع تولی ــرای م ــژاد( ب ــه و ن ــی )گون ژنتیك
ــرای ســالمتی انســان  ــز ب ــیر ب ــت ش ــه گاو، اهمی ــز نســبت ب ــیر ب ــر ش ــی قیمــت باالت گزینه هاســت. ازطرف
ــه  ــات ب ــتر تركیب ــباهت بیش ــدگان، ش ــیت در مصرف كنن ــاد حساس ــدم ایج ــم، ع ــان آس ــگیری و درم )پیش
شــیر انســان و مناســب بــودن مصــرف آن بــرای نــوزادان حســاس بــه شــیر گاو و...( تناســب بهتــر پــرورش 
ــرایط  ــه ش ــازگاری ب ــرایط خشكســالی، س ــی و ش ــه كم آب ــت بیشــتر ب ــا، مقاوم ــداران خرده پ آن توســط دام
ــه شــیر و گوشــت، تولیــد  ــل مصــرف ب ــای غیرقاب ــه ای ســخت، احتیاجــات غذایــی كمتــر، تبدیــل بقای تغذی
ــاال  ــا قیمــت ب ــواع پنیــر ب ــژه ان ــر در بازارهــای خــاص جهــان )بوی ــا ارزش افــزوده باالت فراورده هــای لبنــی ب
ــر از گاو در ســامانه  ــت بســیار پایین ت ــا ســرمایه ثاب ــكان نگهــداری ب ــد می شــوند( و ام ــز تولی ــه از شــیر ب ك
صنعتــی و نیمــه صنعتــی )بــه لحــاظ جایــگاه و تجهیــزات مــورد نیــاز( و عــدم نیــاز بــه ســرمایه گذاری بــرای 
ــز شــیری نســبت  ــرورش ب ــزات در ســامانه روســتایی و عشــایری، از مزیت هــای عمــده پ تاسیســات و تجهی
ــز  ــیر گاو نی ــر ش ــار براب ــا چه ــوالت آن ت ــز و محص ــیر ب ــی ش ــای جهان ــروزه در بازاره ــد. ام ــه گاو می باش ب

می شــوند. قیمت گــذاری 

صرفه جويی آب مجازی بويژه بخش “آب آبی”: 
بــه ازای تولیــد هــر لیتــر شــیر بــز بجــای هــر لیتــر شــیر گاو، 490 لیتــر “آب آبــی” صرفه جویــی می شــود. 
درصورتــی كــه ســاالنه یــك میلیــون تــن از مجمــوع 8 میلیــون تــن شــیر تولیــدی توســط بــز )بجــای گاو( 
ــی و  ــی” كشــور صرفه جوی ــر “آب آب ــر(  از ذخای ــارد لیت ــر مكعــب )490 میلی ــون مت ــد شــود،490 میلی تولی
بــرای آینــدگان ذخیــره خواهــد شــد. بــه ازای هركیلوگــرم خــوراك مصرفــی، میــزان اتــالف آب در بــز كمتــر از 
ــازده مصــرف آب در بــز حداقــل 30% بهتــر از گاو می باشــد(. همچنیــن بــز به دلیــل  گاو شــیری می باشــد )ب
فلــور میكروبــی خــاص شــكمبه، توانایــی بســیار بیشــتری نســبت بــه گاو در مــورد اســتفاده قــرار دادن علوفــه 
روییــده در مناطــق خشــك )علوفــه خشــبی تــر و دارای مقادیــر بیشــتر تانــن و ســایر عوامــل ضدتغذیــه ای( 
دارد. از آنجایی كــه علوفــه مقــاوم بــه خشــكی بــرای تولیــد هــر واحــد بایومــس، آب مجــازی كمتــری مصــرف 

ــز بســیار كمتــر از گاو می باشــد. می كننــد، بطوركلــی آب مجــازی موردنیــاز ب

دستاوردهای اقتصادی: 
پیش بینــي متوســط افزایــش تولیــد ســاالنه شــیر معــادل1000 تــن در گلــه هســته ای و یــك میلیــون تــن 

ــم انداز 1404 ــر، در چش ــای متاث در فارم ه
ــته ای و3000  ــه هس ــان در گل ــارد توم ــادل 3 میلی ــاالنه مع ــد س ــش ارزش تولی ــط افزای ــي متوس پیش بین

میلیــارد تومــان در فارم هــای متاثــر در چشــم انداز 1404
ســنتز دو نــژاد بــز شــیری ســازگار بــه اقلیــم گرمســیر و سردســیر در كوتاهتریــن زمــان ممكــن بــا بكارگیــری 
ــوان تولیــد حــدود700 لیتــر  ــا ت ــی )نژادهــای مقــاوم و پرتولیــد ب ــی و كمــك تولیدمثل فناوری هــای مولكول

شــیر در هــردوره شــیردهی بــا طــول عمــر اقتصــادی بیــش از چهــار شــكم زایــش و شــش بزغالــه(
ــور  ــتی كش ــی و بهداش ــرایط اقلیم ــه ش ــاوم ب ــد مق ــای پرتولی ــی بزه ــواد ژنتیك ــد م ــت تولی ــتیبانی جه پش
ــه یــك میلیــون دز اســپرم از نژادهــای ســنتز شــده مقــاوم و پرتولیــد بعنــوان جایگزیــن  )تولیــد نزدیــك ب

اســپرم های وارداتــی ســانن و آلپایــن در چشــم انداز 1404(
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ــه  ــت ب ــیر و مقاوم ــد ش ــرای تولی ــاال ب ــی ب ــا پتانســیل ژنتیك ــنتز شــده ب ــه س ــزار بزغال ــاالنه دوه ــد س تولی
ــژاد ــالح ن ــنتز و اص ــه س ــش برنام ــت پوش ــای تح ــع آن در گله ه ــی و توزی ــای محیط ــا و تنش ه بیماری ه

تطابق بیشتر صنعت تولید شیر با تغییر اقلیم و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
ــرمایه گذاری در  ــهم س ــش س ــور و كاه ــیر كش ــد ش ــت تولی ــا در صنع ــداران خرده پ ــتر دام ــاركت بیش مش

ــروم ــق مح ــتغال در مناط ــش اش ــه و افزای ــای مربوط ــاد كســب و كاره ایج
ــر  ــه ازای ه ــر راس دام صــادر شــده حــدود400 دالر و ب ــه ازای ه ــكان صــادرات و ارزآوري: ب ــی ام پیش بین
ــزار  ــزار راس دام و20 ه ــادرات ه ــورت ص ــت. درص ــی اس ــل پیش بین ــدود 5 دالر ارزآوری قاب ــپرم ح دز اس
ــه هســته ای  ــط از گل ــام فق ــن ارق ــه ای ــی می شــود. البت ــزار دالر در ســال پیش بین دز اســپرم حــدود500 ه
 بــوده و درصــورت صــادرات دام زنــده از ســایر واحدهــای تحــت پوشــش طــرح ایــن رقــم بــه مراتــب بیشــتر 

خواهد بود.
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موسسه تحقيقات شيالت
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123- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید میكروجلبك

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت ریزجلبك پارسیان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش
شماره قرارداد: 515/پ/1
تاريخ قرارداد: 1388/2/9

مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
كشت و پرورش4 گونه میكروجلبك و كنستانتره كردن آن جهت تغذیه در ماهیان گرمابی پرورشی )فیتوفاگ(

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــای  ــرورش الرو از كوده ــه پ ــل اولی ــی مراح ــاگ و حت ــان فیتوف ــرورش بچه ماهی ــرای پ ــی ب ــرایط فعل در ش
شــیمیایی جهــت بــاروری اســتخرها اســتفاده می شــود. ایــن كودهــا عــوارض مختلفــی را بــه همــراه داشــته 
ــرای اســتخرهای پــرورش ماهیــان )بلــوم  و گاهــی اســتفاده بی رویــه و نامناســب از آنهــا باعــث مشــكالتی ب
ــیژن و... (  ــش اكس ــان، كاه ــت ماهی ــب گوش ــت نامناس ــان، كیفی ــر ماهی ــرگ و می ــمی، م ــای س جلبك ه
می گــردد. ازطرفــی نیــز ممكــن اســت جلبك هــای موردنیــاز و مناســب جهــت رشــد بیشــتر ماهیــان را نیــز 
در اســتخرها غالــب ننمایــد. لــذا اســتفاده از جلبك هــای مناســب باتوجــه بــه ســایز تیغه هــای آبششــی ماهــی 
ــد در تســریع رشــد ماهیــان  ــر می توان ــودن پروتئیــن و اســید چــرب غیراشــباع باالت و هضــم آســان و دارا ب
ــاگ  ــی فیتوف ــت ماه ــت گوش ــد در كیفی ــب می توان ــك مناس ــتفاده از جلب ــی اس ــود. ازطرف ــع ش ــد واق مفی
تاثیــر گذاشــته و طعــم آنــرا نیــز مطبوع تــر نمایــد. در پــرورش زئوپالنكتــون نیــز اســتفاده از جلبــك مناســب 
باتوجــه بــه ســایز دهــان و خوش خوراك بــودن بــر روی میــزان تغذیــه، تولیدمثــل و رشــد تاثیــر گــذار بــوده 

و بالطبــع ماهــی كــه از ایــن زئوپالنكتــون تغذیــه می كنــد رشــد بهتــری خواهــد نمــود.

دستاوردهای اقتصادی: 
دستیابی به رشد مطلوب فیتوفاگ

ازبیــن بــردن خطــرات مــرگ و میــر ایــن ماهیــان تحــت شــرایط اســتفاده از كوددهــی نامناســب بخصــوص 
در فصــل تابســتان
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رسیدن به خودكفایي، تولید درآمد و اشتغال زایي
تولیــد انبــوه كنســانتره می توانــد دغدغــه مشــكالت كوددهــی و غنــی بــودن اســتخر را ازنظــر فیتوپالنكتونــی 

و زئوپالنكتونــی بــردارد
اســتفاده از ایــن كنســانتره خــود باعــث رشــد و تكثیــر زئوپالنكتــون خواهــد شــد كــه می توانــد مــورد تغذیــه 

ماهیــان بیگ هــد و ســایر ماهیــان قــرار گیــرد
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124-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید داروي ضد قارچ با استفاده از عصاره آویشن شیرازي

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت باریج اسانس

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 46526/011/347

تاريخ قرارداد: 1392/2/7
مدت قرارداد: 10 سال

معرفي فناوري: 
ــي  ــكان جایگزین ــواد شــیمیایي ضــرورت بررســي ام ــش مصــرف م ــع آن افزای ــروري و به تب ــزي پ توســعه آب
داروهــا ومــواد گیاهــي را در ایــن عرصــه فراهــم كــرده اســت. اســانس آویشــن شــیرازي داراي مقادیــر بــاالي 
تركیبــات فنلــي ماننــد تیمــول و كارواكــرول مي باشــد. ایــن تحقیــق بمنظــور بررســي اثــر اســانس آویشــن 
ــزل آالي رنگین كمــان انجــام گرفتــه اســت. براســاس  ــدن ماهــي ق ــر عملكــرد سیســتم ایمنــي ب شــیرازي ب
نتایــج ایــن تحقیــق، اســانس آویشــن شــیرازي مي توانــد بعنــوان محــرك سیســتم ایمنــي در ماهــي قــزل آالي 

ــرار گیــرد. رنگین كمــان مــورد اســتفاده ق

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــاده  ــن م ــذا ای ــرف دارد و ل ــع مص ــا من ــال 2002 در دنی ــرطان زایی از س ــت س ــن بعل ــیت گری ــم ماالش س

ــد. ــم باش ــن س ــرای ای ــی ب ــن خوب ــد جایگزی می توان

دستاوردهای اقتصادی: 
امكان استفاده از مواد موثره گیاهان دارویي بومي 

بهبود عملكرد سیستم ایمني
بهبود عملكرد رشد آبزیان

داراي اثرات آنتي  اكسیداني، ضدقارچي، ضدباكتري و ضدویروسي مي باشد.
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125-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید تیالپیاي تك جنس

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت صبا میهن

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 92/01/27074

تاريخ قرارداد: 1392/2/12
مدت قرارداد: 6 سال

معرفي فناوري: 
ماهــي تیالپیــا درمقایســه بــا گونه هــاي دیگــر بــه ازاء هــر واحــد انــرژي مصرفــي، گوشــتي مرغــوب بــا حداكثــر 
ــیژن  ــود اكس ــل كمب ــي ازقبی ــخت محیط ــرایط س ــف و ش ــوري هاي مختل ــه ش ــد و ب ــد مي كن ــن تولی پروتئی
ــن از  ــوغ زودرس در وزن پایی ــدید و بل ــاوري ش ــاد و هم ــر زی ــدرت تكثی ــود، ق ــن وج ــا ای ــت. ب ــاوم اس ــز مق نی
جنبه هــاي منفــي پــرورش ایــن گونــه بصــورت جمعیت هــاي دوجنســي اســت. امــروزه بــراي حــل ایــن مشــكل، 
از جمعیت هــاي تــك جنــس نــر )بخاطــر رشــد بیشــتر( در سیســتم هاي پرورشــي اســتفاده مي شــود. باتوجــه بــه 
مــوارد ذكرشــده ضــرورت دارد تــا ایــن گونــه بــه سیســتم آبــزي پــروري كشــور معرفــي شــود تــا از پتانســیل باالي 
آن بــراي افزایــش تولیــد در بخــش آبــزي پــروري بهــره بــرد، امــا بــراي افزایــش تولیــد و جلوگیــري از آثــار منفــي 

زیســت محیطــي مي بایســت بــراي تولیــد انبــوه و مطمئــن تــك جنــس نــر ایــن گونــه اقــدام كــرد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
تولید جنس بهتر با كیفیت باالی گوشت 
توجه به سلیقه های مختلف در بازار آبزیان

تولید فراورده های مختلف آبزیان
تولید غذای سالم

دستاوردهای اقتصادی: 
ایجاد اشتغال 

افزایش تولید آبزیان 
افزایش تولید فراورده های با ارزش افزوده باال
جلوگیری از خروج ارز ناشی از واردات آبزیان
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126-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید اسنك ماهي

موسسه/  پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتي  كشور
شركت طرف قرارداد: شركت گلفام طالیي البرز

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش
شماره قرارداد: 247/011/186

تاريخ قرارداد: 87/2/3
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
پروتئیــن ماهــي بدلیــل دارا بــودن اســیدهاي چــرب امــگا3 در تغذیــه انســان از اهمیــت خاصــي برخــوردار 
اســت، لــذا بــراي اینكــه كــودكان و نوجوانــان بتواننــد از ایــن پروتئیــن ارزشــمند بهره منــد گردنــد، اســنك 
ماهــي بــراي اولیــن بــار در كشــور توســط ایــن موسســه بعنــوان پــروژه تحقیقاتــي تولیــد و دانــش فنــي آن 
ــا  ــی مصــرف اســنك ها ب ــاوری، راحت ــن فن ــد. در ای ــذار گردی ــه بخــش خصوصــي واگ ــوه ب ــد انب ــراي تولی ب
خــواص تغذیــه ای آبزیــان تــوام شــده اســت. بــا ایــن روش، میــزان پروتئیــن حیوانــی اســنك ها 25% افزایــش 
ــه ای  ــن محصــول ضمــن افزایــش ارزش تغذی ــرژی آن تغییــر نیافتــه اســت. در ای یافتــه اســت و  میــزان  ان

اســنك، طعــم و مــزه آن تغییــری نیافتــه اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
وارد كردن پروتئین حیوانی از نوع مرغوب در پفك و افزایش ارزش غذایی آن

حفظ سالمت مصرف كنندگان پفك ماهی بویژه كودكان جامعه

دستاوردهای اقتصادی: 
ارتقاء تغذیه جامعه مصرف كنندگان در كشور

حفظ سالمت جامعه مصرف كنندگان كشور
افزایش مصرف پروتئین ماهی
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127-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني ساخت كیت تشخیص بیماری لكه سفید میگوی پرورشی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت زیست فناوران نجم

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 169/011/247

تاريخ قرارداد: 1392/12/16
مدت قرارداد: 2 سال

معرفي فناوري: 
ــد.  ــتان مي باش ــایر سخت پوس ــو و س ــاك میگ ــاي بســیار خطرن ــي از پاتوژن ه ــفیدي یك ــندرم لكه س ــروس س وی
انتشــار ایــن بیمــاري در مــزارع پــرورش میگــو در عــرض 10-7 روز میــزان 100% مــرگ و میــر را باعــث مي شــود و 
خســارات اقتصــادي زیــادي را بدنبــال دارد. باتوجــه بــه اهمیت شناســایی و تشــخیص ســریع بیماری ویروســی لكه 
ســفید و بدلیــل عــدم تولیــد كیت هــای تشــخیصی در كشــور، وابســتگی شــدیدی بــه كیت هــای وارداتــی بســیار 
گران قیمــت در صنعــت آبــزی پــروری بخصــوص پــرورش میگــو بوجــود آمــده اســت. ســاخت كیــت شناســایی 

در داخــل كشــور حمایــت از خودكفایــی، در دســترس بــودن آن را بــرای جامعــه بهره بــردار تضمیــن می نمایــد.
مزاياي استفاده از فناوري: 

ایجاد ذخیره میگوي عاري از پاتوژن هاي خاص
تولید میگوهایي با ویژگي هاي اقتصادي مناسب ازنظر رشد، وزن و بقا 

پیشگیري از بیماري هاي مهلك و كشنده در میگو باالخص بیماري لكه سفید
افزایش ضریب بازماندگي پست الرو میگو در سالن هاي تكثیر 

تولید بیشتر در واحد سطح در مزارع پرورش
اطمینان در سرمایه گذاري براي پرورش دهندگان و تكثیركنندگان میگو

دستاوردهای اقتصادی: 
باتوجــه بــه بــروز بیمــاري لكــه ســفید میگــو در ســایت هاي تكثیــر وپــرورش و ضــرورت شناســایي بیمــاري 
ــل از  ــاري را قب ــم بیم ــه بتوانی ــد ك ــم مي نمای ــكان را فراه ــن ام ــت ای ــن كی ــزارع، ای ــل از گســترش در م قب
گســترش شناســایي نمــوده و از خســارت اقتصــادي بــه پــرورش دهنــدگان صنعــت میگــو جلوگیــري نمــوده 

و عــالوه بركمــك بــه اشــتغال بــراي كشــور ارزآوري بدنبــال خواهــد داشــت.
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128-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری دانش فنی تولید پروبیوتیك میگو 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: تك ژن زیست

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس
شماره قرارداد: 247/11/186

تاريخ قرارداد: 93/10/10
مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــد  ــی مانن ــادی اســتفاده می شــود. علیرغــم مزایای ــزان زی ــی بمی ــروری از داروهــای ضدمیكروب در صنعــت آبزی پ
پیشــگیری از بــروز بیماری هــا و افزایــش شــاخص های رشــد توســط داروهــای ضدمیكروبــی ایــن داروهــا ســبب 
افزایــش مقاومــت آنتی بیوتیكــی در بیــن باكتری هــا گشــته اند. ایــن مســاله در صنعــت پــرورش میگــو بصــورت 
ــرورش  ــی در سیســتم های پ ــرا میــزان انبوهــي از تركیبــات ضدمیكروب ــل توجهــي مشــاهده شــده اســت زی قاب
ــك در  ــه آنتی بیوتی ــاوم ب ــي مق ــویه های باكتریای ــیوع س ــبب ش ــه س ــود ك ــتفاده می ش ــم اس ــوی متراك میگ
ــزارع  ــرای م ــا ب ــه تنه ــه آنتی بیوتیــك ن ــاوم ب ــش ســویه های مق كشــورهای آســیایی گشــته اســت. خطــر افزای
پــرورش آبزیــان بلكــه بــرای ســالمت انســان نیــز مهم اســت و گزارشــات زیــادی مبنــی بر انتقــال ژن هــای مقاومت 
ــه عــدم مصــرف بی رویــه  ــر ایــن اســاس امــروزه گرایــش زیــادی ب آنتی بیوتیكــی بیــن باكتری هــا وجــود دارد. ب
داروهــای ضدمیكروبــی در جهــان وجــود دارد و بــه ناچــار اســتفاده از روش هــای جایگزیــن نیــز رو بــه افزایــش 
ــت.پروبیوتیك ها  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــروزه موردتوج ــه ام ــت ك ــی اس ــی از جایگزین های ــا یك ــت. پروبیوتیك ه اس
ــادل  ــر متع ــف نظی ــا مكانیســم هاي مختل ــي هســتند كــه ب ــروري مكمل هــاي میكروب ــورد اســتفاده در آبزي پ م
نمــودن دســتگاه گــوارش ماهــي، تقویــت سیســتم ایمنــي، تولیــد متابولیت هــاي مفیــد، حــذف گازهــاي ســمي 
محیــط اطــراف ماهــي و بهینــه نمــودن مــزارع پرورشــي، باعــث افزایــش رشــد و بقــاء ماهــي مي شــوند. امــروزه 

ــد. ــرار مي گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــروري م ــت آبزي پ ــاي تجــاري بطــور گســترده در صنع پروبیوتیك ه

مزاياي استفاده از فناوري: 
ایجاد گستره جدیدي از تولیدات صنعتي مثل گستره صنعتي فراوري آبزیان و غذاي آبزیان
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كنترل بیماري ها ازطریق اقدامات نوین، مقرون به صرفه، موثر و ایمن براي محیط 
اســتفاده از پروبیوتیك هــا امــروزه در صنعــت پــرورش آبزیــان بعنــوان بهتریــن، ارزان تریــن و موثرتریــن روش 

ــا  ــتفاده از آنتي بیوتیك ه ــا اس ــا در مقایســه ب ــرل پاتوژن ه ــراي كنت ب
استفاده از سویه های بومی منطبق با شرایط اكولوژیكی ایران )بومی كردن دانش فنی(

دستاوردهای اقتصادی: 
همسو با  برنامه اقتصاد مقاومتی 

جلوگیری از خروج ارز
ایجادگستره جدیدي از تولیدات صنعتي مثل گستره صنعتي فراوري آبزیان و غذاي آبزیان 

كنترل بیماري ها ازطریق اقدامات نوین، مقرون به صرفه، موثر و ایمن براي محیط
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129-عنوان تفاهم نامه انتقال فناوری: 
فروش دانش فنی تولید تجاری قزل آالی رنگین كمان تك جنس به روش هورمونی و غیرمستقیم

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: اتحادیه ماهیان سردابی كشور

قالب حقوقی قرارداد: تفاهم نامه
شماره قرارداد: 94/5526
تاريخ قرارداد: 94/9/26
مدت قرارداد: نامحدود

معرفي فناوري: 
تولید ماهی قزل آالی رنگین كمان ماده )تك جنس(

مزاياي استفاده از فناوري: 
رشد مناسب ماهیان تك جنس

افزایش تولید گوشت بجای تولید سلول های جنسی در جنس نر

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید گوشت ماهی با كیفیت و كمیت باال

كاهش هزینه های تولید درمقایسه با روش معمول
افزایش درآمد تولیدكنندگان
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130-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاری دانش فنی بومی سازی كپورماهیان هندی و 2500 عدد بچه كپورماهیان هندی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: سازمان شیالت ایران

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس
شماره قرارداد: 75912/247

تاريخ قرارداد: 94/6/4
مدت قرارداد: 1سال

معرفي فناوري: 
معرفی سه گونه از كپورماهیان هندی )روهو، مریگال و كاتال( به صنعت آبزی پروری كشور

مزاياي استفاده از فناوري: 
استفاده از تنوع و تركیب های مختلف گونه های مورد استفاده در آبزی پروری

تنوع بخشی به تولیدات آبزیان پرورشی ایران و ارتقاء سبد مصرف
استفاده بهینه از تولیدات طبیعی استخر

دستاوردهای اقتصادی: 
بهبود راندمان پرورشی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان و گیالن
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131-عنوان تفاهم نامه  انتقال فناوری: 
ــان  ــد ماهی ــرعت رش ــش س ــت افزای ــی جه ــل ماه ــد فی ــون رش ــاری هورم ــی تولیدتج ــذاری دانش فن واگ

ــار ــد خاوی ــاری و تولی خاوی
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور

شركت طرف قراداد: تك ژن زیست
قالب حقوقی قراداد: تفاهم نامه

شماره قراداد: 94/5527
تاريخ قراداد: 94/9/26
مدت قراداد: نامحدود

معرفي فناوري: 
ــه  ــوط ب ــب مرب ــد نوتركی ــون رش ــد هورم ــي تولی ــك بوم ــه بیوتكنی ــوان ب ــاوری می ت ــن فن ــتفاده ازای ــا اس ب
ــت.  ــت یاف ــر دس ــان دیگ ــراي ماهی ــه ب ــوان تغذی ــتفاده از آن بعن ــاري و اس ــي خاوی ــدترین ماه ــریع رش س
ــایتس  ــیون س ــای كنوانس ــزر و محدودیت ه ــای خ ــاری در دری ــان خاوی ــر ماهی ــش ذخای ــه كاه ــت ب باعنای
ــعه  ــماهیان را توس ــروری تاس ــان آبزی  پ ــورهای جه ــیاری ازكش ــه بس ــد ك ــبب گردی ــار س ــادرات خاوی در ص
دهنــد و امــروزه بســیاری ازكشــورهای جهــان ازقبیــل فرانســه، ایتالیــا و چیــن توانســتند چنــد برابــر گوشــت 
و خاویــار تولیــدی  ایــران بــه بــازار جهانــی صــادر نماینــد. پــرورش ماهیــان خاویــاری در ایــران بســیار نوپــا 
ــا ایــن حــال عمــده رویكــرد اســتفاده از روش هــای متــداول  بــوده و مراحــل اولیــه خــود را طــی می كنــد. ب
ــد  ــای سریع الرش ــوان گونه ه ــرح  می ت ــن ط ــرای ای ــد. درصــورت اج ــره نمی گیرن ــوژی به ــوده و از بیوتكنول ب

ــار( درآینــده تولیــد نمــود.  ــاه كــردن و راه رســیدگی جنســی و تولیــد خاوی ــازده )كوت و همچنیــن زودب

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش مدت زمان پرورش تاسماهیان

كاهش اثرات زیست محیطی
تسریع در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری
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دستاوردهای اقتصادی: 
جلوگیری از خروج ارز

كاهش هزینه های پرورش تاسماهیان 
كاهش اثرات زیست محیطی

تسریع در بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری
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132-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال دانش فنی تولید تجاری چهار فراورده شیالتی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: اتحادیه ماهیان گرمابی

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس
شماره قرارداد: 1966

تاريخ قرارداد: 95/5/30
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
ــر و گوشــت چــرخ شــده  ــه ماهــی، فیــش فینگ ــد )برگرماهــی، كوفت ــای جدی ــا، فراورده ه ــن فناوری ه در ای
ماهــی( بــا اســتفاده از گوشــت كپــور فیتوفــاگ محصولــی بــا  ارزش غذایــی بــاال، قیمــت بســیار ارزان تــر، و 

قابلیــت نگهــداری بصــورت منجمــد تولیــد شــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
بازارپسندی محصول

افزایش سرانه مصرف ماهی
ایجاد تنوع و جایگزینی گوشت ماهی بجای گوشت قرمز در فراورده های غذایی 

افزایش عمر ماندگاری محصول

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید محصول با ارزش افزوده 

هم راستا با برنامه اقتصاد مقاومتی
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133-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال دانش فنی تولید تیالپیا به روش گلخانه ای

موسسه/پژوهشکده/مركزملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: آبزی پژوهان پیشگام

قالب حقوقی قرارداد: رویالیتی
شماره قرارداد: 69/آپ/1395

تاريخ قرارداد: 95/7/25
مدت قرارداد: 7 ماه

معرفي فناوري: 
ــه  ــا در بســیاری از مناطــق گرمســیری و نیم ــد ام ــا می باش ــی آفریق ــیرین وبوم ــان آب ش ــزء ماهی ــا ج ــی تیالپی ماه
گرمســیری دنیــا بــا اهــداف تغذیــه ای، تحقیقاتــی، صیــد ورزشــی و كنتــرل گیاهیــان آبــزی معرفــی شــده اســت. ماهــی 
تیالپیــا دارای خصوصیــات ویــژه ای اســت كــه آنــرا بــه یــك گونــه مناســب بــرای آبــزی پــروری بخصــوص در كشــورهای 
درحــال توســعه تبدیــل نمــوده اســت. ایــن خصوصیــات شــامل رشــد ســریع، توانایی تحمــل محدوده وســیعی از شــرایط 
محیطــی )دمــا، شــوری، اكســیژن محلــول پاییــن و...(، مقاومــت در برابــر اســترس و توانایــی تولیدمثــل در اســارت، تغذیه 

از ســطوح پاییــن چرخــه غذایــی و توانایــی اســتفاده از غــذای مصنوعــی بعــد از جــذب كیســه زرده می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش میزان تولید و تنوع آبزیان پرورشی كشور

افزایش سرانه مصرف با ایجاد تنوع ذائقه
تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تاكید بر افزایش كمی و كیفی تولید

تامین شرایط و فعال سازی امكانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی درخصوص آبزی پروری
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد

بكارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق كشور 

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید ثروت، كارآفرینی و سرمایه گذاری و اشتغال مولد

جلوگیری از خروج ارز از كشور و اولویت دادن به محصوالت داخلی
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134-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
بهره برداری محدود از دانش فنی تولید پایلوت ماهی تیالپیا

موسسه/ پژوهشکده/ مركزملی ذيربط: موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور
شركت طرف قرارداد: حامی سرمایه اقتصاد

قالب حقوقی قرارداد: فروش
شماره قرارداد: 3057/م

تاريخ قرارداد: 95/12/24
مدت قرارداد: 5 سال شمسی

معرفي فناوري: 
ماهــی تیالپیــا جــزء ماهیــان آب شــیرین وبومــی آفریقــا می باشــد امــا در بســیاری از مناطــق گرمســیری و 
نیمــه گرمســیری دنیــا بــا اهــداف تغذیــه ای، تحقیقاتــی، صیــد ورزشــی و كنتــرل گیاهــان آبــزی معرفــی شــده 
اســت. ماهــی تیالپیــا دارای خصوصیــات ویــژه ای اســت كــه آنــرا بــه یــك گونــه مناســب بــرای آبزی پــروری 
بخصــوص در كشــورهای درحــال توســعه تبدیــل نمــوده اســت. ایــن خصوصیــات شــامل رشــد ســریع، توانایــی 
تحمــل محــدوده وســیعی از شــرایط محیطــی )دمــا، شــوری، اكســیژن محلــول پاییــن و...(، مقاومــت در برابــر 
اســترس و توانایــی تولیدمثــل در اســارت، تغذیــه از ســطوح پاییــن چرخــه غذایــی و توانایــی اســتفاده از غــذای 

مصنوعــی بعــد از جــذب كیســه زرده می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش میزان تولید و تنوع آبزیان پرورشی كشور

افزایش سرانه مصرف با ایجاد تنوع ذائقه
تامین امنیت غذا و ایجاد ذخایر راهبردی با تاكید بر افزایش كمی و كیفی تولید

تامین شرایط و فعال سازی امكانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی درخصوص آبزی پروری
تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، كارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد

بكارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق كشور 

دستاوردهای اقتصادی: 
تولید ثروت، كارآفرینی و سرمایه گذاری و اشتغال مولد

جلوگیری از خروج ارز از كشور و اولویت دادن به محصوالت داخلی
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موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
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135- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید نوشابه كمبوجا

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه  تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: شركت چاي تندرستي دلستان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد فروش
شماره قرارداد: 2597/249

تاريخ قرارداد: 1388/04/01
مدت قرارداد: دایم

معرفي فناوري: 
نوشــابه كمبوجــا فــراورده ای تخمیــري اســت كــه توســط قــارچ كمبوجــا تولیــد مي شــود. كمبوجــا عبارتســت 
ــای،  ــط چ ــی در محی ــای حیات ــتی در فعالیت ه ــورت همزیس ــه بص ــم ها ك ــرو ارگانیس ــه ای از میك از مجموع
ــب،  ــط مناس ــارچ در محی ــوع ق ــن ن ــد ای ــد. رش ــت می نماین ــه فعالی ــروع ب ــدرات ش ــبز و كربوهی ــای س چ
منجــر بــه تولیــد برخــی تركیبــات از جملــه اســیدهای آلــی مفیــد، عوامــل ضدمیكروبــی و عوامــل تقویــت 
ــات  ــه اثب ــت ك ــا مدت هاس ــی آنه ــالمتی بخش ــت س ــه خاصی ــود ك ــدن می ش ــی ب ــتم ایمن ــده سیس كنن
ــوع نوشــابه، انتخــاب دقیــق ســویه میكروارگانیســم های عامــل  ــن ن ــد ای شــده اســت. عوامــل مهــم در تولی
تخمیــر، انتخــاب بســتر رشــد مناســب و میــزان مناســب آنهــا و كنتــرل شــرایط رشــد قــارچ درطــی تخمیــر 
ــیون  ــاس، فرموالس ــن اس ــد. برای ــت آی ــده بدس ــند مصرف كنن ــن و موردپس ــی ایم ــا محصول ــد ت می باش
ــترس  ــی در دس ــاس صنعت ــرا در مقی ــل اج ــورت قاب ــش بص ــالمتی بخ ــیدنی س ــن نوش ــه ای ــب تهی  مناس

قرار گرفته است.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــف  ــرطانی را متوق ــلول های س ــد س ــیدگلورونیك، رش ــودن اس ــاص و داراب ــات خ ــل تركیب ــابه بدلی ــن نوش ای
ــر ایــن، كمبوجــا عاملــی موثــر در جلوگیــری از ســكته های قلبــی شــناخته شــده اســت. می ســازد. عــالوه ب
مصــرف ایــن نوشــیدنی بعنــوان دارویــی طبیعــی درمقابلــه بــا خســتگی، سســتی، كشــش های عصبــی، عالیــم 
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اولیــه پیــری، ســختی رگ ها و عــروق، تنبلــی روده هــا و نقــرس، فلجــی بــدن ).M.S(، روماتیســم و دیابــت، 
نتایــج حیرت انگیــزی داشــته اســت.

ــاء ســطح ســالمت عمومــی جامعــه شــده و هزینه هــای  ــی ســبب ارتق ــره غذای ــن نوشــابه در جی مصــرف ای
ــل توجهــی كاهــش می دهــد. ــزان قاب ــان را بمی ــا بیمــاری و درم ــط ب مرتب

دستاوردهای اقتصادی: 
قبــل از دریافــت تكنولــوژی از موسســه ایــن مجموعــه بصــورت ســنتی و درمقیــاس بســیار كوچــك فعالیــت 
ــه اخــذ اســتاندارد،  ــق ب ــد از موسســه موف ــش فنــی و دریافــت گواهــی خری ــی پــس از اخــذ دان داشــت. ول
ــی را به همــراه داشــت.  ــی و رادیوی ــات گســترده تلویزیون ــد و درنتیجــه تبلیغ ــد گردی گواهــی بهداشــت تولی
تولیــد ســاالنه ایــن محصــول تعــداد 1500000 بطــری می باشــد كــه 24 نفــر مشــغول بــكار هســتند و در 5 
اســتان كشــور )تهــران، البــرز، مركــزی، خوزســتان و مازنــدران( نوشــابه كمبوجــا تولیــد می گــردد. گــردش 
مالــی در ســال 600 تــا 800 میلیــون تومــان می باشــد. درحــال حاضــر ایــن مجموعــه یــك واحــد صنعتــی 

كامــاًل بهداشــتی و بــا موفقیــت كامــل در تولیــد بشــمار مــی رود و در سراســر كشــور پخــش موفقــی دارد.
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136-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند    

ــوزش  ــات و آم ــز تحقیق ــی و مهندســی مرك ــط: بخــش فن ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
ــارس ــتان ف ــی اس ــع طبیع كشــاورزی و مناب

شركت طرف قرارداد: كارخانجات مخابراتی ایران
قالب حقوقی قرارداد: فروش محصول 

شماره قرارداد: 4113/276/1
تاريخ قرارداد: شروع تولید از 1390

مدت قرارداد: نامحدود

معرفی فناوری: 
ــا  ــوده كــه هرمــورد بصــورت خــودكار ی ــل اســتفاده ب ــه دوصــورت هشــداری و هوشــمند قاب ــن ســامانه ب ای
دســتی شــیرهای برقــی شــبكه توزیــع و پمــپ ذخیــره یــا تامیــن آب را مدیریــت می نمایــد. ســپس براســاس 
مقادیــر بحرانــی از پیــش تعریــف شــده دمــا و رطوبت هــوا، مكش آب خــاك، حجــم آب مصرفــی )تبخیرتعرق( 
و حجــم آب عبــوری از شــبكه توزیــع، هشــدار وقــوع هــر مــورد را از طریــق پیامــك و نمایــش بــر روی صفحــه 
ــاری  ــع آبی ــا قط ــروع ی ــد درخصــوص ش ــر می توان ــد. در اینصــورت كارب ــالع می ده ــر اط ــه كارب نمایشــگر ب

تصمیم گیــری نمــوده و بــا ارســال پیامــك شــیرها و پمپــاژ را مدیریــت نمایــد.

مزايای استفاده از فناوری: 
بــا تنظیــم این ســامانه بــه یكــی از دو وضعیت خودخــوان یا روخــوان، "ســباه "بصــورت هوشــمندانه ای برنامه ریزی 

آبیاری هــا را انجــام می دهــد و ازطریــق پیامــك مدیریــت كنتــرل شــیرها و پمپــاژ را بــه اطــالع كاربر می رســاند.
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــوده و در شــرایطی كــه  ــر ب ــل مالحظــه ای ارزان ت ــا نمونه هــای موجــود بطــور قاب ایــن دســتگاه درمقایســه ب
"ســباه" در وضعیــت هوشــمند بــوده و بــه شــیرهای برقــی و تابلــو برق ایســتگاه پمپاژ متصل باشــد، مســاحتی 
ــد. در  ــا یــك و نیــم میلیــون تومــان بصــورت خــودكار آبیــاری می نمای ــا پنــچ هكتــار را تنهــا ب بیــن ســه ت
ــه تنهــا باعــث كاهــش حــدود چهــل درصــدی مصــرف آب می گــردد بلكــه افزایــش بیســت  ایــن شــرایط ن

درصــدی عملكــرد را نیــز بدنبــال خواهــد داشــت.
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137-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
فلوم های اندازه گیری جریان آب در مجاری روباز

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه  تحقیقات فني و مهندسي كشاورزي
شركت طرف قرارداد: دانشگاه های دولتی و غیردولتی، مراكز تحقیقاتی و وزارت نیرو

قالب حقوقی قرارداد: فروش محصول
شماره قرارداد: ---
تاريخ قرارداد: ---

مدت قرارداد: نامحدود

معرفي فناوري: 
بــا داشــتن وســایل دقیــق اندازه گیــری جریــان ایــن امــكان بوجــود می آیــد كــه بتــوان در ارتبــاط 
بــا راندمان هــای آبیــاری ســطحی ازجملــه راندمــان انتقــال و كاربــرد آب در مزرعــه معیــار دقیقــی 
ــه  ــده در موسس ــاخته ش ــای س ــرار داد. فلوم ه ــی ق ــورد بررس ــر را م ــای دیگ ــل و فاكتوره ــت و عوام داش
ــه را   ــر مزرع ــه ه ــده ب ــل داده ش ــم آب تحوی ــه حج ــد ك ــم می كن ــكان را فراه ــن ام ــی ای ــی و مهندس فن
ــوری  ــان عب ــزان جری ــت. می ــده اس ــاخته ش ــف س ــدازه مختل ــج ان ــا در پن ــن فلوم ه ــد. ای ــری نمای اندازه گی
ــوم  ــه فل ــده در بدن ــزاری ش ــل كارگ ــر روی اش ــاع آب ب ــت ارتف ــا قرائ ــوان ب ــوی آب را می ت ــا ج ــر ی از نه
مشــخص نمــود. در ایــن ارتبــاط بــرای هــر یــك از فلوم هــا یــك معادلــه ریاضــی و یــك منحنــی داده شــده 
ــه مربوطــه  ــا اســتفاده از معادل ــا ب ــان عبــوری را از روی منحنــی ی ــوان براحتــی میــزان جری  اســت كــه می ت

محاسبه نمود.

مزاياي استفاده از فناوري: 
دقت بسیار زیاد برای اندازه گیری جریان آب در مجاری روباز 

حدود50% ارزان تر از نمونه خارجی و قابل استفاده برای كشاورزان كم سواد 
ــز ســاخته  ــان كــه از جنــس فل ــه و برخــالف ســایر وســایل اندازه گیــری جری ــل ضرب ســبك، مقــاوم در مقاب
ــود  ــا وج ــن فلوم ه ــكل در ای ــن مش ــد، ای ــگ می زنن ــان زن ــرور زم ــه م ــا آب ب ــاس ب ــر تم ــده اند و در اث ش

ــود.  ــتفاده نم ــان اس ــری جری ــر اندازه گی ــا در ام ــی از آنه ــالیان طوالن ــوان س ــته و می ت نداش
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دستاوردهای اقتصادی: 
ــان آب  ــری جری ــرای اندازه گی ــپ( ب ــج تی ــف )پن ــای مختل ــا در اندازه ه ــن فلوم ه ــون ای ــال 1375 تاكن از س
در مجــاری روبــاز، در موسســه فنــی و مهندســی كشــاورزی درحــال ســاخت و فــروش بــه مراكــز تحقیقاتــی 
ــن محصــول  ــخ، شــركت های واردكننــده، ای ــن تاری ــا قبــل از ای دولتــی، خصوصــی و دانشــگاه ها می باشــد. ت
ــاز  ــا نی ــاط متناســب ب ــن ارتب ــد. در ای ــر عرضــه می كردن ــه اســتفاده كنندگان فوق الذك ــه كشــور وارد و ب را ب
ــا طراحــی و  ــد كــه ب ــكا ارز از كشــور خــارج می گردی ــی، ســالیانه در حــدود100 هــزار دالر آمری ــازار داخل ب
ســاخت ایــن وســیله در موسســه فنــی و مهندســی از خــروج ارز از كشــور جلوگیــری شده اســت. ایــن فنــاوری 
در اختیــار موسســه فنــی و مهندســی كشــاورزی قــرار دارد و باتوجــه بــه خشكســالی های اخیــر در كشــور، 
لــزوم اندازه گیــری حجــم آب مصرفــی در بخــش كشــاورزی اهمیــت خــود را بیشــتر نمایــان ســاخته اســت 
كــه خوشــبختانه ایــن موسســه تــا ایــن تاریــخ نیــاز داخلــی كشــور را در ایــن زمینــه تامیــن نمــوده اســت. 

ایــن وســیله در داخــل كشــور براحتــی و بــدون نیــاز بــه مــواد و ابــزار خارجــی ســاخته می شــود.
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138-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
عملكرد خشك كن هاي ایستاده گردش مجدد شلتوك در مقایسه با خشك كن هاي خوابیده رایج

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: خزر الكتریك

قالب حقوقی قرارداد: خدمات پژوهشی
شماره قرارداد: 249/2426

تاريخ قرارداد: 94/5/11
مدت قرارداد: 7 ماه 

معرفي فناوري: 
ــا كارایــی مناســب در زمینــه خشــك كردن شــالی می توانــد در راســتای حــل  بكارگیــری سیســتم های جدیــد ب
مشــكالت خشــك كــردن شــلتوك مفیــد باشــد. یكــی از ایــن مــوارد كاربــرد خشــك كن های ایســتاده بــا قابلیــت 
ــج  ــا خشــك كن های رای ــوع خشــك كــن در مقایســه ب ــن ن گــردش مجــدد شــلتوك می باشــد كــه عملكــرد ای
تاثیــر بهینــه ای روی فراینــد خشــك كردن شــلتوك و كاهــش مصــرف انــرژی و شــاخص های كیفــی برنــج تبدیــل 
دارد. همچنیــن میــزان تاثیــر كاربــرد خشــك كن هــای ایســتاده روی كاهــش گــرد و خــاك محیــط كارخانه شــالی 

و ســالمت كاركنــان درمقایســه بــا خشــك كن هــای رایــج بســیار قابــل توجــه اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش زمان خشك كردن شلتوك تا حدود 55 % نسبت به خشك كن های خوابیده

تاثیر قابل مالحظه در كاهش بند افتادن شلتوك در فرایند خشك شدن و بهبود كیفیت تبدیل برنج 
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كاهش قابل توجه مصرف انرژی برای خشك كردن شلتوك درمقایسه با خشك كن های مرسوم
عدم نیاز به فوندانسیون و امكان جابجایی دستگاه در كارخانه برای نصب مجدد 

استفاده از مساحت اشغال شده كمتر در كارخانه نسبت به خشك كن های خوابیده

دستاوردهای اقتصادی: 
كاهش هزینه های تمام شده فرایند خشك كردن 

كاهش هزینه های كارگری بمیزان50% نسبت به خشك كردن سنتی  
كاهش30 درصدی هزینه های سوخت و برق مصرفی 
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139-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تعیین فرموالسیون مناسب استفاده از آلفا-ژل امولسیفایرها در كیك

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: شركت دلتا پارسیان

قالب حقوقی قرارداد: سفارش تحقیق
شماره قرارداد: 1246595

تاريخ قرارداد: 95/4/29
مدت قرارداد: 18 ماه

معرفي فناوري: 
ــع صنعــت  ــن صنای ــرد می باشــند. یكــی از ای ــی بســیار پركارب ــف غذای ــع مختل ــا- امولســیفایرها در صنای آلف
ــك و  ــواع كی ــات در ان ــن تركیب ــتفاده از ای ــای اس ــك و محصــوالت شــیرین از آرد می باشــد. مزای ــد كی تولی
محصــوالت شــیرین آردی، شــامل كمــك بــه ایجــاد ارتبــاط خــوب  بیــن آب و روغــن و جلوگیــری از ایجــاد 

ــی اســت كــه حاصــل آن تازگــی و نرمــی محصــول می باشــد. ارتباطــات پلیمرهــای كربوهیدرات

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــد.  ــده می باش ــات تولیدكنن ــكالت كارخانج ــن مش ــوالت آردی از عمده تری ــدن محص ــك ش ــی و خش كهنگ

ــدازد.  ــق می ان ــه تعوی ــی محصــول را ب ــه كهنگ ــی اســت ك ــا-ژل امولســیفایرها عامل ــتفاده از آلف اس

دستاوردهای اقتصادی: 
جلوگیری از ضایعات و افزایش بازارپسندی محصول، ارتقاء فروش و سود تولید 
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140-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید شور كم نمك و رژیمی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: شركت رویان به پز

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت در تولید + مجوز درج لوگوي موسسه
شماره قرارداد: 249/2840

تاريخ قرارداد: 95/5/26
مدت قرارداد: 10 سال 

معرفي فناوري: 
ایــن قــرارداد بمنظــور تكمیــل فراینــد تبدیــل ایــده تحقیقاتــی بــه محصــول )تولیــد انبــوه( و باهــدف تعامــل 
بــا بخــش خصوصــی، ایجــاد ثــروت بــرای جامعــه و كســب درآمــد پایــدار بــرای موسســه، تنظیــم و منعقــد 
شــده اســت. در ایــن راســتا دانــش فنــی تولیــد محصــوالت شــور كــم نمــك رژیمــی در اختیــار شــركت رویــان 

بــه پــز قــرار داده شــده اســت.

مزاياي استفاده از فناوري: 
كمك به سالمت جامعه ازطریق تولید محصول سالم و رژیمی

ایجاد اشتغال مولد 

دستاوردهای اقتصادی: 
كسب درآمد برای بخش خصوصی

ایجاد درآمد برای موسسه ازطریق دریافت 10% سود خالص فروش
ایجاد درآمد برای موسسه ازطریق دریافت مبلغ250000000 ریال درسال برای اعطای مجوز درج لوگو موسسه  
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141-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
بهینه سازی فرایند تولید و فرموالسیون حلوا ارده باهدف كاهش پس زدگی روغن در محصول

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی كشاورزی
شركت طرف قرارداد: شركت محصوالت كنجد طالیی خاورمیانه 

قالب حقوقی قرارداد: سفارش تحقیق
شماره قرارداد: 249/2706

تاريخ قرارداد: 95/6/7
مدت قرارداد: 6 ماه

معرفي فناوري: 
بــا اصــالح شــرایط فراینــد تولیــد و نیــز بهینه ســازی نســبت اجــزای تشــكیل دهنــدة محصــول، ســعی بــر آن 

اســت كــه میــزان جداشــدن روغــن و پس زدگــی آن از حلــوا ارده كاهــش یابــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
بهبود كیفیت و افزایش ماندگاری محصول

دستاوردهای اقتصادی: 
افزایش بازارپسندی محصول، ارتقاء فروش و سود تولیدكننده
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موسسه تحقيقات گياهپزشكي
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142-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید فرمون ساقه خوار برنج

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: تحقیقات گیاه پزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت خدمات حمایتي كشاورزي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 20148/90/55

تاريخ قرارداد: 1390/07/07 
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
فرمون ساقه خوار برنج در مدیریت تلفیقی آفات به 3 روش مورد استفاده قرار می گیرد: 

استفاده انبوه جهت اختالل در جفتگیري )بسیار كم كاربرد دارد( 
ــان سم پاشــي باعــث  ــن زم ــن بهتری ــا تعیی ــه ب ــرد دارد( ك ــاد كارب ــي بمنظــور پیش آگاهــي )بســیار زی ردیاب

ــردد.  ــه مي گ ــك مرتب ــط ی ــور متوس ــي بط ــات سم پاش ــداد دفع ــش تع كاه
روش كنترل استفاده انبوه به همراه تله هاي جلب كننده-كشنده )كمتر استفاده مي شود(

مزاياي استفاده از فناوري: 
مبــارزه بــا ایــن نــوع آفــت بــا اســتفاده از روش هــاي كنترلــي ایــن فرمــون، منجــر بــه تولیــد محصــول ســالم 

می گــردد
بــا دســتیابي بــه دانــش فنــي و فراهــم شــدن امــكان ســاخت نیــازي بــه واردات ایــن فرمــون از خــارج  كشــور 

وجــود نــدارد
دانش فني مذكور ازطریق روش كنترل غیرشیمیایي قابلیت كنترل آفت كرم ساقه خوار برنج را دارد 

دستاوردهای اقتصادی: 
ســطح زیركشــت برنــج در كشــور حــدود 574 هــزار هكتــار، قیمــت هرلیتــر ســم بطــور متوســط30000 ریــال 
و بــه ازاي هــر هكتــار در هــر مرتبــه ســم پاشــي 1 لیتــر ســم مصــرف مي شــود. تعــداد سم پاشــي محصــول 
برنــج در كشــور بطــور متوســط دو تــا ســه مرتبــه مي باشــد كــه بــا اســتفاده ازایــن فرمــون، قــادر خواهیــم 

بــود یــك مرتبــه ســم پاشــي را كاهــش دهیــم. 
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

ــزارع  ــا فــرض50 % وجــود جمعیــت خســارت زاي كــرم ســاقه خوار در م ــش فنــي، ب ــن دان ــا اســتفاده از ای ب
ــي  ــم، صرفه جوی ــرف س ــش مص ــج از كاه ــال منت ــون ری ــي،8610 میلی ــم پاش ــك دوره س ــش ی ــج وكاه برن
درهزینــه تولیــد خواهیــم داشــت. ضمــن اینكــه هزینه هــاي نیــروي انســاني، هزینــه ماشــین آالت و 
ــرد  ــي كارب ــه ارزش ریال ــوان كاهــش داده و ب ــرات ســوء زیســت محیطــي را نیــز مي ت  تجهیــزات و هزینــه اث

این فناوري افزود.
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143-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید فرمون خوشه خوار انگور

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت خدمات حمایتي كشاورزي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 20148/90/55

تاريخ قرارداد: 1390/07/27
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
فرمون خوشه خوار انگور در مدیریت كنترل تلفیقی آفات به 3 روش مورد استفاده قرار می گیرد: 

استفاده انبوه جهت اختالل در جفتگیري )كم استفاده مي شود(. 
ــث  ــي باع ــان سم پاش ــن زم ــن بهتری ــا تعیی ــه ب ــود( ك ــتفاده مي ش ــاد اس ــي )زی ــور پیش آگاه ــي بمنظ ردیاب

ــردد.  ــي مي گ ــات سم پاش ــداد دفع ــش تع كاه
استفاده انبوه به همراه تله هاي جلب كننده-كشنده )كم استفاده مي شود(

مزاياي استفاده از فناوري: 
مبارزه با این نوع آفت با استفاده از روش هاي كنترلي این فرمون منجر به تولید محصول سالم می گردد.

با دستیابي به دانش فني و فراهم شدن امكان ساخت نیازي به واردات این فرمون از خارج  كشور وجود ندارد.
دانش فني مذكور ازطریق روش كنترل غیرشیمیایي قابلیت كنترل آفت كرم خوشه خوار انگور را دارد.

دستاوردهای اقتصادی: 
ســطح زیركشــت انگــور در كشــور حــدود320 هــزار هكتــار، قیمــت هــر لیتــر ســم بطــور متوســط30000 ریــال و 
بــه ازاي هــر هكتــار در هــر مرتبــه ســم پاشــي 1 لیتــر ســم مصــرف مي شــود. تعــداد سم پاشــي محصــول انگــور در 
كشــور بطــور متوســط دو تــا ســه مرتبــه مي باشــد كــه بــا اســتفاده از ایــن فرمــون، قــادر خواهیــم بــود یــك مرتبه 

سم پاشــي را كاهــش دهیــم. 
بــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــي، بــا فــرض40 % وجــود جمعیــت خســارتزاي كــرم خوشــه خوار در باغــات انگــور و 
كاهــش یــك دوره سم پاشــي،3840 میلیــون ریــال منتــج از كاهــش مصــرف ســم، صرفه جویــي در هزینــه تولیــد 
خواهیــم داشــت. ضمــن اینكــه هزینه هــاي نیــروي انســاني، هزینــه ماشــین آالت و تجهیــزات و هزینــه اثــرات ســوء 

زیســت محیطــي را نیــز مي تــوان كاهــش داده و بــه ارزش ریالــي كاربــرد ایــن فنــاوري افــزود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

144-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید فرمون كرم غوزه پنبه

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت خدمات حمایتي

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 20148/90/55

تاريخ قرارداد: 1390/07/27
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
فرمون كرم غوزه پنبه در مدیریت كنترل تلفیقی آفات به 3 روش مورد استفاده قرار می گیرد: 

استفاده انبوه جهت اختالل در جفتگیري )كم استفاده مي شود(. 
ــث  ــي باع ــان سم پاش ــن زم ــن بهتری ــا تعیی ــه ب ــود( ك ــتفاده مي ش ــاد اس ــي )زی ــور پیش آگاه ــي بمنظ ردیاب

ــردد.  ــي مي گ ــات سم پاش ــداد دفع ــش تع كاه
استفاده انبوه به همراه تله هاي جلب كننده-كشنده )كم استفاده مي شود(.

مزاياي استفاده از فناوري: 
مبارزه با این نوع آفت با استفاده از روش هاي كنترلي این فرمون منجر به تولید محصول سالم می گردد
با دستیابي به دانش فني و فراهم شدن امكان ساخت نیازي به واردات این فرمون از خارج  كشور وجود ندارد.

دانش فني مذكور ازطریق روش كنترل غیرشیمیایي قابلیت كنترل آفت كرم غوزه پنبه را دارد. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ســطح زیركشــت پنبــه در كشــور حــدود 117 هــزار هكتــار، قیمــت هــر لیتــر ســم بطــور متوســط30000 
ــداد سم پاشــي  ــر ســم مصــرف مي شــود. تع ــه ســم پاشــي 1 لیت ــر مرتب ــار در ه ــر هكت ــه ازاي ه ــال و ب ری
محصــول پنبــه در كشــور بطــور متوســط دو تــا ســه مرتبــه مي باشــد كــه بــا اســتفاده ازایــن فرمــون، قــادر 

ــم.  ــه سم پاشــي را كاهــش دهی ــك مرتب ــود ی ــم ب خواهی
ــه  ــزارع پنب ــوزه در م ــرم غ ــارتزاي ك ــت خس ــود جمعی ــرض30 % وج ــا ف ــي، ب ــن دانش فن ــتفاده از ای ــا اس ب
وكاهــش یــك دوره سم پاشــي، 1053 میلیــون ریــال منتــج از كاهــش مصــرف ســم، صرفه جویــي در هزینــه 
تولیــد خواهیــم داشــت. ضمــن اینكــه هزینه هــاي نیــروي انســاني، هزینــه ماشــین آالت و تجهیــزات و هزینــه 
اثــرات ســوء زیســت محیطــي را نیــز مي تــوان كاهــش داده و بــه ارزش ریالــي كاربــرد ایــن فنــاوري افــزود.
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145-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید فرمون كرم سیب

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت خدمات حمایتي

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 20148/90/55

تاريخ قرارداد: 1390/7/27
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
فرمون كرم سیب در مدیریت تلفیقی آفات به 3 روش مورد استفاده قرار می گیرد: 

استفاده انبوه جهت اختالل در جفتگیري )كم استفاده مي شود(. 
ــث  ــي باع ــان سم پاش ــن زم ــن بهتری ــا تعیی ــه ب ــود( ك ــتفاده مي ش ــاد اس ــي )زی ــور پیش آگاه ــي بمنظ ردیاب

ــردد.  ــي مي گ ــات سم پاش ــداد دفع ــش تع كاه
استفاده انبوه به همراه تله هاي جلب كننده-كشنده )كم استفاده مي شود(.

مزاياي استفاده از فناوري: 
مبارزه با این نوع آفت با استفاده از روش هاي كنترلي این فرمون منجر به تولید محصول سالم می گردد

بــا دســتیابي بــه دانــش فنــي و فراهــم شــدن امــكان ســاخت نیــازي بــه واردات ایــن فرمــون از خــارج  كشــور 
وجــود نــدارد.

دانش فني مذكور ازطریق روش كنترل غیرشیمیایي قابلیت كنترل آفت كرم سیب را دارد. 

دستاوردهای اقتصادی: 
ســطح زیركشــت ســیب در كشــور حــدود240 هــزار هكتــار، قیمــت هرلیتــر ســم بطــور متوســط30000 ریــال 
ــان  ــي درخت ــداد سم پاش ــود. تع ــرف مي ش ــم مص ــر س ــي 2 لیت ــه سم پاش ــر مرتب ــار در ه ــه ازاي هرهكت و ب
ســیب در كشــور بطــور متوســط دو تــا چهــار مرتبــه مي باشــد كــه بــا اســتفاده ازایــن فرمــون، قــادر خواهیــم 

بــود یــك مرتبــه ســم پاشــي را كاهــش دهیــم. 
بــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــي، بــا فــرض50 % وجــود جمعیــت خســارتزاي كــرم ســیب در باغــات ســیب 
وكاهــش یــك دوره سم پاشــي، 7200 میلیــون ریــال منتــج از كاهــش مصــرف ســم، صرفه جویــي درهزینــه 
تولیــد خواهیــم داشــت. ضمــن اینكــه هزینه هــاي نیــروي انســاني، هزینــه ماشــین آالت و تجهیــزات و هزینــه 
اثــرات ســوء زیســت محیطــي را نیــز مي تــوان كاهــش داده و بــه ارزش ریالــي كاربــرد ایــن فنــاوري افــزود.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

146-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید دستگاه پرچم زداي انار

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت كیمیا سبزآور

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس غیرانحصاری
شماره قرارداد: 13401/245 
تاريخ قرارداد: 1389/12/17

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
دســتگاه مكانیكــی و نســل جدیــدآن بصــورت الكتریكــی، دســتگاهی دوار بــا بــرس مخصــوص جهــت حــذف 

پرچــم گل انــار بــرای مبــارزه باكــرم گلــوگاه انــار می باشــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش مصرف سموم در راستاي تولید محصول سالم 

دانش فني مذكور ازطریق روش كنترل غیرشیمیایي قابلیت كنترل آفت كرم گلوگاه انار را دارد 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــش فنــي  ــن دان ــوده و ســم تاثیرگــذار نمي باشــد. ای ــت ب ــن آف ــوده ای ــار كشــور آل ــات ان ــاً تمامــي باغ تقریب
ــار،  ــزار هكت ــار 77 ه ــت ان ــطح زیركش ــد. س ــش مي ده ــر از 5% كاه ــه كمت ــات را از 25% ب ــارت آف خس
ــدي  ــش20 درص ــا كاه ــن و ب ــر ت ــال در ه ــون ری ــول400 میلی ــت محص ــار، قیم ــن در هكت ــرد20 ت عملك
خســارت از نظــر كیفــي و كمــي6160 میلیــارد ریــال از خســارت ناشــي از ایــن پدیــده جلوگیــري مي شــود.
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147و148-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید كائولین غنی شده جهت مبارزه با كرم گلوگاه انار

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور
شركت طرف قرارداد: شركت كیمیا سبزآور

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 4365/245 -5959/245

تاريخ قرارداد: 1394/09/30-1391/05/14
مدت قرارداد: 6 سال

معرفي فناوري: 
ــار تولیــدی ازطریــق  ــی، جهــت بهبــود كیفیــت ان ــراوری شــده از كائولیــن معدن ــودر كائولیــن محصــول ف پ

ــرد دارد. ــن محصــول كارب ــات و خشــكیدگي پوســت ای ــرل آف كنت

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهش مصرف سموم در راستاي تولید محصول سالم 

جلوگیري از خسارت كرم گلوگاه انار 
جلوگیري از خشكیدگي پوست انار

جلوگیري از خسارت كنه قرمز پا كوتاه انار 
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دستاوردهای اقتصادی: 
كاربــرد ایــن فنــاوري ســبب كاهــش مصــرف ســموم شــیمیایي مي شــود كــه ایــن امــر مزایــاي اجتماعــي و 
اقتصــادی و بهداشــتی باالیــی را در درازمــدت بــه همــراه دارد.آفتــاب ســوختگي انــار، زیــان اقتصــادي كیفــي 
ــار را30% كاهــش مي دهــد. كائولیــن غني شــده تنهــا تركیــب  ــي ان ــه همــراه دارد و ارزش ریال محصــول را ب
كنتــرل كننــده آفتــاب ســوختگي انــار اســت. ســطح زیركشــت محصول انــار در كشــور حــدود 77 هــزار هكتار 
مي باشــد. عملكــرد در هــر هكتــار بطــور متوســط20 تــن و قیمــت محصــول در هــر تــن20 میلیــون ریــال 
اســت. بــا اســتفاده از ایــن دانــش فنــي و بــا فــرض50 % وقــوع آفتاب ســوختگي در باغــات انــار،4620 میلیــارد 

ریــال ســاالنه از خســارت اقتصــادي ناشــي از ایــن پدیــده )آفتــاب ســوختگي انــار( جلوگیــري مي شــود.
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149-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی سنتز فرمون جنسی مگس میوه زیتون

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاه پزشكی
شركت طرف قرارداد: شركت زیست بوم سبزكاوه

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 5960/245

تاريخ قرارداد: 94/9/30
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
دانش فنی سنتز فرمون جنسی مگس میوه زیتون

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــارت آن در  ــال 1383 خس ــار در س ــن ب ــراي اولی ــه ب ــت ك ــه اي اس ــات قرنطین ــي از آف ــون یك ــس زیت مگ
ــون در كشــور مطــرح  ــان زیت ــدي درخت ــت كلی ــك آف ــوان ی ــال حاضــر بعن ــد و درح ــزارش گردی كشــور گ
ــوه  ــي می ــردد. آلودگ ــا مي گ ــش از 80% میوه ه ــي بی ــث آلودگ ــواردي باع ــت در م ــن آف ــران ای ــت. در ای اس
زیتــون بــه الرو آفــت ضمــن افزایــش ریــزش میوه هــا  امــكان بهره بــرداري كنســروي محصــول را غیرممكــن 
ســاخته و درمــورد روغــن زیتــون نیــز منجــر بــه كاهــش كمــي و كیفــي مي شــود. برآوردهــا نشــان مي دهــد 
ــل مشــكالت  ــرد ســموم بدلی ــد. كارب ــادل4500000000 ریال مي باش ــت در كشــور مع ــالیانه آف خســارت س
زیســت محیطي  و همچنیــن ایجــاد باقیمانــده آفتكش هــا در روغــن زیتــون بــا محدودیت هــاي جــدي روبــرو 
ــذا بكارگیــري روش هــاي غیــر شــیمیایي بخصــوص اســتفاده فرمون هــا و ســایر جلب كننده هــا یــك  ــوده ل ب

ــراي كنتــرل آفــت محســوب مي شــود.  راه حــل اساســي و ایمــن ب
ــه واردات  ــازي ب ــون  نی ــون مگــس زیت ــكان ســاخت فرم ــم شــدن ام ــي و فراه ــش فن ــه دان ــا دســتیابي ب ب

ــدارد. ــارج كشــور وجــود ن ــون از خ فرم
با تولید و بكارگیري فرمون امكان مدیریت تلفیقي مگس زیتون فراهم خواهد شد.

باتوجــه بــه مشــكالت بهداشــتي بكارگیــري ســموم بخصــوص در محصــوالت روغنــي اســتفاده از فرمــون مگس 
زیتــون بعنــوان روش موثــر و ایمــن، امــكان تولیــد محصــول ســالم را فراهــم مي نمایــد.

ایــن فرمــون میتوانــد در ردیابــي آفــت در مناطــق مختلــف كشــور و همچنیــن تعییــن نقطــه اوج جمعیــت 
كاربــرد داشــته باشــد.

با استفاده از این فرمون مي توان آفت را بصورت شكار انبوه )Mass Trapping( كنترل نمود.
كشــاورزان بــراي اجتنــاب از خســارت نســل دوم آفــت تمایــل بــه برداشــت زودهنــگام و كنســروي محصــول 
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ــون  ــري فرم ــاخت و بكارگی ــرت دارد. س ــور مغای ــن كش ــن روغ ــت در تامی ــت هاي دول ــا سیاس ــه ب ــد ك دارن
ــد. ــد روغــن را فراهــم نمای ــكان افزایــش تولی ــت ام ــرل آف ــا كنت ــد ب مگــس زیتــون مي توان

دستاوردهای اقتصادی: 
100/000/000 * 15% = 15/000/000 ریال
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Talaromyces flavus فراورده بيولوژيک توليد شده از قارچ
150-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 

دانــش فنــی تولیــد فــراورده بیولوژیــك از قــارچ بمنظــور كنتــرل بیماری هــای مــرگ گیاهچــه و پژمردگــی 
ورتیســلیومی پنبــه، مــرگ گیاهچه چغندرقنــد، پژمردگــی ورتیســلیومی ســیب زمینی و پژمردگــی فوزاریومــی 

گوجــه فرنگــی 
موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور 

شركت طرف قرارداد: شركت بهاران دشت ساحل
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس انحصاری

شماره قرارداد: 4079/245
تاريخ قرارداد: 95/6/8

مدت قرارداد: 3 سال از 95/6/1 لغایت 98/5/31

معرفي فناوري: 
تهیــه ایــن فــراورده بیولوژیــك تقریبــاً ســاده بــوده و بــا دردســت داشــتن دســتورالعمل فرموالســیون، تهیــه آن 
بــدون نیــاز بــه امكانــات پیشــرفته امــكان پذیر اســت. بــراي تهیه ایــن تركیب از محیط كشــت طبیعي ســبوس 
  Talaromyces flavus برنــج بعلــت قابلیــت بــاالي اســپورزایي، پایــداري و آنتاگونیســتي آن بــراي قــارچ 
ــا دمــاي 30- ــي ب ــج بمــدت 24 ســاعت در آب ــن ترتیــب كــه مقــداري ســبوس برن اســتفاده مي گــردد. بدی

ــك  ــترانیده و خش ــزرگ گس ــي ب ــاي صاف ــر روي كاغذه ــپس ب ــده، س ــانده ش ــیوس  خیس ــه سلس 25 درج
ــلوفان در  ــه هاي س ــده در كیس ــته ش ــج شس ــبوس برن ــرم از س ــزان250 گ ــد بمی ــه ي بع ــود. در مرحل مي ش
ــردد. ســپس  ــه( ســترون مي گ ــرارت120 درجــه سلســیوس بمــدت 15 دقیق ــوكالو )فشــار1 اتمســفر، ح ات
ــه  ــتریل و  س ــر اس ــر آب مقط ــي لیت ــوي20 میل ــیوني محت ــه T. flavus سوسپانس ــه زادمای ــور تهی بمنظ
ــه  ــلوفان ریخت ــه هاي س ــور در كیس ــارچ مذك ــت10 روزه ق ــط كش ــانتی متری از محی ــم س ــك ونی ــه ی قطع
ــه  ــور30 درجــه سلســیوس بمــدت ســه هفت ــا، كیســه هاي ســلوفان در انكوبات ــراي رشــد قارچ ه مي شــود. ب
قــرار مي گیرنــد. وقتــي قــارچ بطــور كامــل ســطوح ســبوس ها را پوشــانید، مــواد مذكــور بــراي خشــك شــدن 
ــوان  ــا، بعن ــپور قارچ ه ــه اس ــته ب ــبوس هاي آغش ــپس س ــوند. س ــترده مي ش ــي گس ــاي صاف ــر روي كاغذه ب
ــا آن مــورد اســتفاده  ــذور ب ــه خــاك و آغشته ســازي ب ــزودن ب ــه دوصــورت اف ــه مصرفــي در مزرعــه ب زادمای
ــه  ــوع زادمای ــر ن ــه ه ــوط ب ــلوفان مرب ــه كیســه هاي س ــود در كلی ــاي موج ــرد. ســپس زادمایه ه ــرار مي گی ق
بــا یكدیگــر مخلــوط شــده و میــزان اســپورها در هــر گــرم از زادمایــه بدســت آمــده توســط الم هموســایتومتر 
شــمارش مي گــردد و بمیــزان  109 گــرم واحــد پرگنه ســاز در هرگــرم متعــادل می شــود. مشــخصات 
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ــل اســت:  ــه شــرح ذی ــك Talaromyces flavus ب ــراورده بیولوژی ف
فرموالسیون: ذرات جامد قابل انتشار در آب

تولید: تكثیر روی بستر سبوس برنج 
تعداد واحد پرگنه ساز در هر گرم: 109 

شرایط نگهداری: خشك و دمای 25 درجه سلسیوس
ماندگاری: 1 سال

بهترین زمان مصرف: تا شش ماه پس از تولید
بیماری های مورد كنترل: پژمردگی های ورتیسلیومی و فوزاریومی و بیماری مرگ گیاهچه

محصوالت میزبان: پنبه، سیب زمینی، چغندرقند و گوجه فرنگی 
روش كاربرد: افزایش به خاك، آغشته سازی بذر و هر دو روش بسته به محصول

میزان و زمان مصرف در حالت افزایش به خاك: 25 كیلوگرم در هكتار، همزمان با كاشت
 میــزان مصــرف در حالــت آغشته ســازی بــذر: پنبــه )1 كیلوگــرم بــرای یــك هكتــار(، ســیب زمینی 

)60 كیلوگرم برای یك هكتار(، چغندرقند و گوجه فرنگی )100 تا 200 گرم برای یك هكتار( 

مزاياي استفاده از فناوري: 
از مهم تریــن عوامــل پایین بــودن عملكــرد در ایــران وجــود بیماري هــاي مختلــف مي باشــد. اســتفاده 
فــراوان و بــي رویــه از ســموم شــیمیایي در كشــاورزي بــرای كنتــرل بیماری هــا، مســئله اي اســت كــه باعــث 
پیــش آمــدن و بــروز مشــكالت شــدید بهداشــتي و زیســت محیطــي  گشــته اســت و بخصــوص اخیــراً مــورد 
انتقــاد شــدید ســازمان هاي زیســت محیطــي و افــكار عمومــي واقــع شــده اســت. عــالوه بــر مشــكالت فــوق 
هزینه هــاي سرســام آور و تولیــد ســموم شــیمیایي و همچنیــن مســئله مقاومــت عوامــل بیماریــزا بــه ســموم 
ــاي  ــرد روش ه ــه كارب ــوآوري در زمین ــده، ن ــكالت ذكرش ــه مش ــه ب ــن، باتوج ــد. بنابرای ــرح مي باش ــز مط نی
ــاي  ــا بیماري ه ــك ب ــرل بیولوژی ــت. كنت ــروري اس ــي ض ــرل بیولوژیك ــل كنت ــیمیایي ازقبی ــرل غیرش كنت
گیاهــي ازجملــه موثرتریــن و بهتریــن روش هایــي بــوده كــه در ســال هاي اخیــر موردتوجــه محققیــن قــرار 
گرفتــه اســت. اســتفاده از ایــن روش، عــالوه بــر نداشــتن خطــر بــراي محیــط زیســت و موجــودات غیرهــدف، 

ــدارد.  ــر ن ــز درب ــي نی ــاي چندان هزینه ه

دستاوردهای اقتصادی: 
كارایی فراورده بیولوژیك در كاهش بیماری و افزایش عملكرد

ــي  ــاري پژمردگ ــد بیم ــش درص ــه: 50% كاه ــه پنب ــرگ گیاهچ ــلیومي و م ــي ورتیس ــاي پژمردگ بیماري ه
ــرد  ــش عملك ــه و 30% افزای ــرگ گیاهچ ــاري م ــد بیم ــش درص ــلیومي، 37% كاه ورتیس

بیماري مرگ گیاهچه چغندرقند: 93% افزایش تعداد گیاهچه هاي سالم و50% افزایش عملكرد 
بیماري پژمردگي ورتیسلیومي سیب زمیني: 40% كاهش درصد بیماري و 17% افزایش عملكرد 

بیماري پژمردگي فوزاریومي گوجه فرنگي: 27% كاهش درصد شدت بیماري و 23% افزایش عملكرد
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موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي258

151-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاركت در توسعه و ارتقای فناوری طراحی و ساخت اولتراسانتریفیوژ دارویی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی
شركت طرف قرارداد: شركت ادمان فناوری پنگان

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت
شماره قرارداد: 11159/250
تاريخ قرارداد: 1395/10/01
مدت قرارداد: 9 ماه شمسی

معرفی فناوری: 
بــرای جداســازی ذرات ریــز درحــد و انــدازه ویروس هــا پروتئین هــا اســیدنوكلییك ها جهــت تولیــد 
ــانتریفیوژ  ــتگاه های اولتراس ــن و.... از دس ــواع واكس ــب، ان ــای نوتركی ــون داروه ــك همچ ــوالت بیولوژی محص
ــوژی  ــه لحــاظ تكنول ــاوت از ســانتریفیوژ دارد و ب ــن دســتگاه ســازوكار سیســتمی متف اســتفاده می شــود. ای
ــل  ــك و تحلی ــگاهی در تفكی ــك آزمایش ــوالت هایت ــت و در محص ــرفته اس ــیار پیش ــاخت بس ــی و س طراح
بیوتكنولوژیــك محســوب می شــود درحــال حاضــر 2 كشــور آمریــكا و ژاپــن صاحــب فنــاوری تولیــد دســتگاه 

ــت. ــانتریفیوژ اس اولتراس

مزايای استفاده از فناوری: 
تسهیل در تولید انواع فراورده های بیولوژیكی كه نیاز به سانتریفیوژ در دور بسیار باال دارند 

كاهش قیمت تمام شده 
ممانعت از خروج ارز

امكان صادرات به سایر كشورها

دستاوردهای اقتصادی: 
ــا  ــد و واردات آن ب ــه تلقــی می شــود و خری ــزات، كاربردهــای دوگان ــوان تجهی دســتگاه اولتراســانتریفیوژ بعن
ــر كشــورهای مســتقل  ــم ب ــرای فشــار تحری ــزاری ب ــوان اب ــن دســتگاه بعن ــی روبروســت. از ای محدودیت های
ــر  ــه ب ــع خــروج ارز و غلب ــه و رف ــر كاهــش هزین ــوژی عالوه ب ــن تكنول ــازی ای ــا بومی س ــتفاده می شــود ب اس

ــد. ــد ش ــتغال زایی خواه ــز اش ــی نی ــص داخل ــای متخص ــرای نیروه ــا ب تحریم ه
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152-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال فناوری تولید واكسن تب برفكی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی
شركت طرف قرارداد: روناك

قالب حقوقی قرارداد: مشاركت
شماره قرارداد: 11/58/250

تاريخ قرارداد: 1398/05/20
مدت قرارداد: 8 سال

معرفی فناوری: 
طــی ایــن قــرارداد انتقــال دانش فنــی تولیــد واكســن تــب برفكــی صــورت گرفــت. برایــن اســاس نحــوه تولیــد 
ــا  ــوم هیدروكســاید ب ــا ادجــوان ژل آلومینی ــی ب ــد ظرفیت ــی و چن ــك ظرفیت ــی ت ــه آب ــواع واكســن های پای ان
قــدرت محافظــت كنندگــی بیــش از PD50 6 آمــوزش داده شــد. انتقــال دانــش فنــی تولیــد ژل آلومینیــوم 

هیدروكســاید و تهیــه ســرم گوســاله اســتریل كــه در كشــت ســلول مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

مزايای استفاده از فناوری: 
ــژه  ــه اهمیــت وی ــك اســتراتژیك می باشــد. باتوجــه ب ــب برفكــی یكــی از محصــوالت بیوتكنولوژی واكســن ت
ایــن بیمــاری و خســارت بــار بــودن آن ایــن فــراورده در تمــام كشــورهای منطقــه مــورد درخواســت می باشــد. 
ــه وجــود دارد. درحــال حاضــر در  ــه كشــورهای منطق ــه كلی ــكان صــادرات آن ب ــی ام ــاز داخل ــر نی ــالوه ب ع
كشــورهایی نظیــر كشــور مــا كــه بصــورت اندمیــك بــا بیمــاری درگیــر می باشــند، اســتفاده از واكسیناســیون 

ــد. ــاری می باش ــی از بیم ــارات ناش ــش خس ــاری و كاه ــرل بیم ــن راه كنت مهم تری

دستاوردهای اقتصادی: 
ــاری  ــار بیم ــر مه ــالوه ب ــور ع ــی كش ــای دام ــیع جمعیت ه ــطح وس ــی در س ــب برفك ــن ت ــتفاده از واكس اس
ــن  ــدن ای ــی ش ــل از اجرای ــه قب ــه اینك ــه ب ــد. باتوج ــی از آن بكاه ــارات ناش ــم خس ــدت عالئ ــد از ش می توان
قــرارداد تولیــد واكســن تــب برفكــی منحصــراً در موسســه رازی صــورت می گرفــت، همــواره كمبــود واكســن 
مــورد نیــاز كشــور وجــود داشــت و می بایســت از كمپانی هــای خارجــی تامیــن می شــد. ایــن موضــوع عــالوه 

بــر خــروج مقــدار زیــاد ارز وابســتگی جــدی بــه ایــن كمپانــی هــا ایجــاد می نمــود.
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مركز ملی تحقيقات ملي شوري
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153-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال دانش فنی تولید كینوا با منابع آب شور 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز ملی تحقیقات شوری 
شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت انابد وابسته به آستان قدس

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس
شماره قرارداد: 34/290

تاريخ قرارداد: 1396/4/11
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
در حــال حاضــر30 گونــه گیاهــی90% و برنــج، گنــدم و ســیب زمینی50 % از غــذای بشــر را تامیــن می كننــد. 
ــیل  ــی پتانس ــته ول ــته داش ــان در گذش ــردم جه ــی م ــم غذای ــی در رژی ــش مهم ــت ها نق ــه شورزیس اگرچ
اســتفاده از شورزیســت ها بعنــوان گیاهــان جدیــد در نیمــه دوم قــرن بیســتم توســعه یافــت. در حــال حاضــر 
ــا  ــه ب ــی ك ــت در نواح ــرای كش ــن ب ــی جایگزی ــان زراع ــوان گیاه ــت ها( بعن ــول )شورزیس ــان غیرمعم گیاه
كمبــود آب شــیرین مواجــه هســتند )بــرای مثــال: خاورمیانــه( شــروع شــده اســت. معهــذا در برخــی كشــورها 
كــه متاثــر از تنــش شــوری نیســتند نیــز گیاهــان شورزیســت بعنــوان غــذا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 
)بــرای مثــال مصــرف كینــوا در كشــورهای اروپایــی(. كینــوا یــك گیــاه شورزیســت اختیــاری اســت و قــادر 
اســت تــا شــوری نزدیــك بــه شــوری آب دریــا را تحمــل كنــد )dS/m40(. باتوجــه بــه افزایــش شــوری منابــع 
آب و كاهــش منابــع آب شــیرین در مناطقــی كــه بــا افزایــش شــدت شــوری همــراه هســتند بایــد گیاهــان 
ــا امنیــت غذایــی كشــور تهدیــد نشــود. هــدف ایــن قــرارداد انتقــال دانــش فنــی  مناســب معرفــی شــوند ت
تولیــد كینــوا شــامل رقــم، تاریــخ كاشــت و مدیریــت داشــت و برداشــت می باشــد و ایــن كشــت وصنعــت در 

نقــش واحــد تحقیــق و توســعه ای مركــز شــوری نیــز می باشــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
تولیــد و توســعه كشــت محصــول جدیــد بــا منابــع آب شــور كــه كشــت محصــوالت زراعــی متــداول بهــره 

اقتصــادی پایینــی دارنــد. 
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دستاوردهای اقتصادی: 
خرید بذر هسته اولیه بذور هر سال بمیزان150 كیلو بمدت سه سال به قیمت1000 هزار ریال 

ــه ایــن توافقنامــه در  پرداخــت معــادل بهــای14% از فــروش محصــول تولیــدی در ســطوح كشــت مربــوط ب
انتهــای فصــل برداشــت بــه مركــز
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154-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
موافقت نامه انتقال و پایش فناوری شورورزی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز ملی تحقیقات شوری
شركت طرف قرارداد: صندوق توسعه زیست فناوری

قالب حقوقی قرارداد: رویالیتي
شماره قرارداد: 47/290

تاريخ قرارداد: 1396/6/28
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
بحــران ریزگــرد چندســالی اســت كــه بخش هــای وســیعی از غــرب و مركــز ایــران را درگیــر خــود ســاخته 
ــاورزی  ــی كش ــی از زه آب اراض ــع عظیم ــی، مناب ــاری و زهكش ــبكه های آبی ــعه ش ــا توس ــان و ب ــت. همزم اس
ــت و از  ــتفاده نیس ــل اس ــوم قاب ــاورزی مرس ــاال در كش ــوری ب ــل ش ــو بدلی ــه از یك س ــود ك ــد می ش تولی
دیگرســو دفــع آن هزینــه ســنگینی را بــه شــبكه آبیــاری و زهكشــی تحمیــل می نمایــد. یكــی از راهكارهــای 
تولیــد بــا منابــع آب شــور زهكشــي شــده، اســتفاده از شــورورزي بمنظــور تولیــد گیاهــان شورزیســت و آبزیــان 
ــرداری از آب هــای نامتعــارف امــكان تولیــد اقتصــادی و  ــا تلفیــق روش هــای بهره ب می باشــد. ایــن فنــاوری ب

ــا تثبیــت كانون هــای ریزگــرد فراهــم آورده اســت. ــدار را همزمــان ب پای

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــف  ــای مختل ــق شــورورزی مزای ــزی از طری ــد محصــوالت كشــاورزی و آب ــا بمنظــور تولی اســتفاده از زه آب ه

ــود:  ــاره می ش ــه آن اش ــه ب ــورت خالص ــر بص ــه در زی ــراه دارد ك ــت محیطی را به هم ــادی و زیس اقتص
كاهش حجم زه آب و هزینه های پمپاژ زه آب

كاهش خطرات ماندابی در اراضی اطراف حوضچه های دفع زه آب
امكان استفاده اقتصادی و پایدار از منابع خاك های شور و آب های نامتعارف

ایجاد پوشش گیاهی و تثبیت كانون های تولید ریزگرد
ایجاد اشتغال سازگار با محیط زیست در مناطق توسعه نیافته

دستاوردهای اقتصادی: 
ظرفیت سالیانه: 15 تن میگو، 2 تن بیوماس آرتمیا، 54 تن علوفه و 200 متر مكعب چوب

دوره برگشت سرمایه: 3/4 سال از آغاز بهره برداری
اشتغال زایی مستقیم: 8 نفر   
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155-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
انتقال دانش فنی تولید ژنوتیپ های لوكس كینوا با منابع آب شور 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز ملی تحقیقات شوری 
شركت طرف قرارداد: شركت آرنا توسعه پایدار

قالب حقوقی قرارداد: لیسانس 
شماره قرارداد: 41/290

تاريخ قرارداد: 1396/5/15
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
ــا غــالت  ــا درمقایســه ب ــی اكســیدانت و فنل ه ــن، آنت ــی بتایی ــزان باالی ــوا دارای می ــای رنگــی كین ژنوتیپ ه
ــذا  ــت غ ــود كیفی ــور بهب ــد بمنظ ــی می توانن ــه رنگ ــای دان ــن ژنوتیپ ه ــند. ای ــفید می باش ــه س ــوا دان و كین
ــاظ  ــادی از لح ــوع زی ــه تن ــی ك ــوند. از آنجای ــرف ش ــوا مص ــذور كین ــایر ب ــالت و س ــا غ ــوط ب ــورت مخل بص
تحمــل بــه تنــش شــوری وجــود دارد نیــاز اســت ژنوتیپ هــا عــالوه بــر بررســی ســازگاری در شــرایط شــور 
نیــز ارزیابــی شــوند. هــدف ایــن قــرارداد انتقــال دانــش فنــی تولیــد ژنوتیپ هــای رنگــی كینــوا شــامل رقــم، 

ــد.  ــت می باش ــت و برداش ــت داش ــت و مدیری ــخ كاش تاری

مزاياي استفاده از فناوري: 
تولیــد محصــول و توســعه كشــت محصــول جدیــد بــا منابــع آب شــور كــه كشــت محصــوالت زراعــی متــداول 

بهــره اقتصــادی پایینــی دارنــد. 

دستاوردهای اقتصادی: 
خریــد بــذر هســته اولیــه بــذور دانــه قرمــز، ســیاه و درشــت هرســال بمیــزان 200 كیلــو بمــدت ســه ســال 

بــه قیمــت1000 هــزار ریــال
ــن توافقنامــه در  ــه ای ــوط ب پرداخــت معــادل بهــای 5% از فــروش محصــول تولیــدی در ســطوح كشــت مرب

انتهــای فصــل برداشــت بــه مركــز
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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي اصفهان
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156-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
فناوری تولید ماشین نشاكار نیمه خودكار برای كاشت نشای پیاز

موسسه/پژوهشکده/مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات وآموزش كشاورزي و منابع طبیعي اصفهان
شركت طرف قرارداد: شركت مهندسی فناوران كشاورزی آریا

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 710/264/1

تاريخ قرارداد: 1390/11/05
مدت قرارداد: 5 سال برای 50 دستگاه

معرفی فناوری
ــه  ــترش یافت ــاز گس ــه پی ــف ازجمل ــوالت مختل ــاكاری محص ــران آب، نش ــه بح ــه ب ــر باتوج ــالهای اخی در س
اســت. عملیــات نشــاكاری پیــاز نیــاز بــه 100 كارگــر- روز در هكتــار دارد كــه بســیار هزینه بــر و پرمشــقت 
می باشــد. مكانیزاســیون ایــن عملیــات در هرســطحی می توانــد بــه كاهــش هزینه هــای تولیــد منجــر شــود. 
در ایــن راســتا یــك ماشــین نشــاكار نیمــه خــودكار در مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی 
ــا 35 كارگــر- روز انجــام داد.  ــا اســتفاده از آن می تــوان عملیــات نشــاكاری را ب اصفهــان ســاخته شــد كــه ب
ــه ســقوط  ــه داخــل لول ــر ب ــه دســتی نشــاءها توســط كارگ ــای تغذی ــر مبن ــن ماشــین ب ــع نشــاء در ای توزی
ــه روش ســقوطی و اســتقرار آن توســط چرخ هــای فشــار كــه در  ــه درون خــاك ب می باشــد. انتقــال نشــاء ب
ــن ماشــین آن اســت كــه قابلیــت  ــای ای ــرد انجــام می شــود. از مزای ــرار می گی انتهــای هــر واحــد كاشــت ق

ــا ریشــه لخــت را نیــز دارا می باشــد. ــاز ب كاشــت نشــاء پی

مزايای استفاده از فناوری
در ایــن ماشــین نشــاءكار نزدیــك بــودن فواصــل خطــوط كاشــت، امــكان تامیــن تراكــم زیــاد بوتــه در واحد ســطح 
را فراهــم نمــوده اســت. ایــن ماشــین قابلیــت بــه حركــت در آوردن 9 تــا 13 واحــد نشــاكار را دارا بــوده و بــه همراه 
همیــن تعــداد كارگــر و یــك نفــر راننــده می توانــد در روز تــا5000 متــر مربــع را بــا تراكــم 70 تــا80 بوتــه در متــر 
مربــع نشــاكاری نمایــد. تراكــم مــورد اشــاره بــا دســتیابی بــه فواصــل ردیــف 17 ســانتیمتر و تنظیــم فاصلــه روی 
خطــوط بــر روی 7 ســانتیمتر حاصــل می گــردد. باتوجــه بــه كاشــت خطــی محصــول بــا اســتفاده از ایــن ماشــین، 

آبیــاری محصــول را می تــوان بــه روش تحــت فشــار نــواری )تیــب( انجــام داد. 
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دستاورد های اقتصادی 
باتوجــه بــه تكنولــوژی ســاده ســاخت ماشــین و نیــاز بــه تراكتورهــای متــداول بــرای بــه حركــت در آوردن 
ــه  ــن سیســتم منجــر ب ــار، اســتفاده از ای ــرای یــك هكت ــه كاهــش تعــداد 65 كارگــر- روز ب آن، و باتوجــه ب
ــری  ــد حاصــل از بكارگی ــردد. درآم ــار می گ ــال در هكت ــون ری ــزان 27 میلی ــای كاشــت بمی كاهــش هزینه ه
ایــن ماشــین در یــك دوره كاشــت30 روزه بیــش از400 میلیــون ریــال می باشــد.  همچنیــن بــا اســتفاده از 

ــت. ــی دســت یاف ــه روش باران ــه30% كاهــش مصــرف آب نســبت ب ــوان ب ــاری تیــپ می ت آبی



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي270



271 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياری
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157-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید خوراك دام با انرژی كمتر و منابع پروتئینی غیرقابل تجزیه در شكمبه

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

شركت طرف قرارداد: شركت تولید خوراك دام جهان دانه
قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری

شماره قرارداد: 104/267/1
تاريخ قرارداد: 1393/1/16

مدت قرارداد: 2 سال 

معرفی فناوری: 
تولیــد خــوراك متراكــم تنظیــم شــده براســاس كاربــرد متناســب اقــالم خوراكــی مــورد اســتفاده در جیــره  

ــاص.  ــه خ ــی و ویتامین ــواد معدن ــای م ــا افزودنی ه ــراه ب ــرواری هم ــای پ بره ه

مزايای استفاده از فناوری: 
دارا بودن قابلیت حداكثری سرعت رشد در بره های پرواری 

افزایش وزن روزانه باالتر در بره های پرواری
افزایش بازده غذایی در تیمارهای مورد استفاده و بهبود ضریب تبدیل غذایی 

كاهش ذخیره چربی الشه 
افزایش بازارپسندی گوشت تولیدی بدلیل بهبود رنگ گوشت و كاهش میزان چربی

در كل كاهش هزینه خوراك مصرف دام و افزایش سودآوری در پروار بره ها 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــود  ــی و بهب ــازده غذای ــش ب ــه افزای ــه منجرب ــرواری ك ــرای بره هــای پ ــره ای مناســب  ب ــه جی ــه ارائ باتوجــه ب
ضریــب تبدیــل خــوراك و كاهــش هزینــه تولیــد و افزایــش ســرعت رشــد و وزن دام می گــردد و درنهایــت 
كاهــش چربــی الشــه را بدنبــال خواهــد داشــت براســاس ایــن تركیــب جیــره هزینــه تولیــد هــر كیلوگــرم 
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الشــه كاهــش می یابــد. زیــرا میــزان مصــرف انــرژی جیــره بــه انــدازه 4% مگاكالــری در هــر كیلوگــرم جیــره 
كاهــش یافتــه اســت و درنتیجــه الشــه ای بــا بازارپســندی مطلوب تــری بواســطه چربــی كمتــر و رنــگ بهتــر 
عرضــه خواهــد شــد. دركل بــا اعمــال مدیریــت الزم در اســتفاده از ایــن خــوراك متراكــم در جیــره بره هــای 

ــد.  پــرواری، هزینــه تولیــد گوشــت بمیــزان قابــل توجهــی كاهــش می یاب
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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي خراسان رضوي
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158-عنوان قرارداد انتقال فناوري: 
طراحي و ساخت انطباقي كمباین جاندیر 955 جهت برداشت پنبه

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــي ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
خراســان رضــوي

شركت/ فرد طرف قرارداد: عباس مهدي نیا 
قالب حقوقي قرارداد: قرارداد فروش و همكاري علمي فني

شماره قرارداد: 754/269/1
تاريخ قرارداد: 1392/03/25

مدت قرارداد: 2 سال

معرفي فناوري: 
ــوع ماشــین برداشــت وش چیــن )picker( و غــوزه چیــن پنبــه )stripper( طراحــي و ســاخته شــد.  دو ن
كمبایــن وش چیــن ســه ردیفــه بــا فاصلــه ردیــف حداقــل 75-70 ســانتیمتر مي باشــد. هــر واحــد پنبه چیــن 
ــرار  ــه دو اســتوانه پنبــه چیــن مي باشــد كــه در هــر اســتوانه 12 ســتون 20 ســوزنه )spindle( ق مجهــز ب
 spindle 1440 ــتگاه داراي ــوع كل دس ــوزن و درمجم ــت 480 س ــد برداش ــر واح ــوع در ه دارد. در مجم
ــد.  ــك مي كنن ــت كم ــات برداش ــه عملی ــز ب ــا نی ــد doffer و آب پاش ه ــا همانن ــایر مكانیزم ه ــد. س مي باش

ــزه مي باشــد. ــراي كشــت مكانی ــور 110 اســب بخــار و ب ــوان موت ت
ــین برداشــت  ــوع ماش ــن ن ــد. ای ــر مي باش ــرض برداشــت 2/5 مت ــا ع ــانه اي ب ــوع ش ــن از ن ــن غوزه چی كمبای
ــه الگــوي كاشــت، مــزارع زیــر 3 تــن  پنبــه را در یــك چیــن برداشــت كــرده و قــادر اســت بــدون توجــه ب
ــزارع  ــه برداشــت م ــادر ب ــن دســتگاه را ق ــاال ای ــور ب ــد. قابلیــت مان ــار را برداشــت نمای عملكــرد وش در هكت

ــد. ــه مي نمای ــك پنب ــي كوچ حت

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهــش هزینــه برداشــت پنبــه )در روش برداشــت دســتي هزینــه برداشــت 40% هزینــه تولیــد را تشــكیل 

ــر در روز ــا40 نف ــادل30  ت ــد( مع مي ده
كاهش تلفات و ضایعات محصول بعلت برداشت دیرهنگام و امكان برداشت كلیه الگوهاي كاشت كشور
استفاده از امكانات موجود در داخل كشور جهت ساخت كمباین و به حداقل رساندن هزینه هاي تولید

ــن  ــاخت كمبای ــراي س ــالت ب ــن غ ــر كمبای ــور نظی ــده در كش ــد ش ــین هاي تولی ــات ماش ــتفاده از قطع اس
ــه ــت پنب برداش
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تسهیل در خدمات پس از فروش كمباین پنبه ازطریق داخلي نمودن تكنولوژي تولید
صرفه جویــی ارزی چــه در قســمت واردات كمبایــن )قیمــت هــر كمبایــن وارداتــی جاندیــر بســته بــه تعــداد 

ردیــف و نیــز ســطح تكنولــوژی بیــن 145 تــا 600 هــزار دالر می باشــد( 
صرفه جویی ارزی در واردات روغن خوراكی

دستاوردهاي اقتصادي: 
دانــش فنــي ایــن طــرح آمــاده فــروش و یــا واگــذاري مي باشــد. تاكنــون مذاكراتــي بــا شــركت هاي هولدینــگ 
و نیــز كمباین ســازي اراك بــراي تولیــد انبــوه ایــن محصــول انجــام شده اســت كــه هنــوز نهایــي نشــده اســت.
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159-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید نهال پیوندي میوه هاي هسته دار حاصل از كشت بافت

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
اســتان خراســان رضــوي

شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
قالب حقوقی قرارداد: فروش

شماره قرارداد: 730/526
تاريخ قرارداد: 94/3/4
مدت قرارداد: 26 ماه

معرفي فناوري: 
اســتفاده از پایه هــای رویشــی در احــداث باغ هــای میــوه بدلیــل خصوصیــات منحصــر بــه فــرد آن هــا ازگذشــته 
آغــاز و درحــال حاضــر بــا شــدت و ســرعت زیــادی در حــال توســعه اســت. اســتفاده از فنــاوری كشــت بافــت 
ــا  ــرد تجــاری كشــت بافــت گیاهــی اســت. ب ــادی گیاهــان مهم تریــن كارب ــا ریزازدی ــرای تكثیــر رویشــی ی ب
ــاه مشــابه عــاری از  ــه گیاهــی، تعــداد انبــوه گی ــاه از یــك نمون ــوان در مــدت زمــان كوت ــاوری می ت ــن فن ای

بیمــاری تولیــد كــرد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ــد و  ــه تولی ــش هزین ــدف كاه ــم و باه ــت متراك ــتم های كش ــه روش سیس ــد ب ــات جدی ــداث باغ ــت اح جه
بهبــود راندمــان مدیریــت باغــات گیــالس كشــور، نیــاز بــه اســتفاده از پایــه رویشــی جدیــد ازطریــق كشــت 
ــه افزایــش عملكــرد و ثبــات عملكــرد در رقــم  ــوان ب ــارز ایــن پایه هــا می ت بافــت می باشــد. از خصوصیــات ب
ــواع  ــا ان ــه دماهــاي پاییــن و یخبندان هــاي زمســتانه، ســازگاري ب ــدي، زودباردهــي، مقاومــت نســبت ب پیون
خاك هــا، پاكوتاهــی، عــدم تولیــد پاجــوش و مقاومــت بــه آفــات و بیماري هــای گیاهــی اشــاره كــرد. تكثیــر 
ــر رویشــی در  ــای معمــول تكثی ــن، روش ه ــات می شــود همچنی ــرق صف ــذر ســبب تف ــق ب ــه ازطری ــن پای ای
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مــورد ایــن پایــه موثــر نبــوده اســت. بهتریــن روش جهــت تكثیــر روش ریزازدیــادی ازطریــق كشــت بافــت 
ــا اســتفاده از تكنیــك كشــت بافــت می تــوان نســبت بــه تكثیــر ســریع و انبــوه گیاهــان در هــر  می باشــد. ب

زمــان بــا هزینــه انــدك و فضــای كمتــر اقــدام نمــود.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــاز اول 77  ــه در ف ــد شــد ك ــز خواه ــرای مرك ــان ب ــون توم ــد220 میلی ــه كســب درآم ــرارداد منجرب ــن ق ای

ــد.  ــی وصــول خواه ــال( مابق ــل نه ــان ســال 96 ) تحوی ــا پای ــز و ت ــون واری میلی
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160-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
واگذاري دانش فني فرموالسیون هاي كنسانتره دامي مورد نیاز دام هاي عشایر استان خراسان رضوي

ــي  ــع طبیع ــاورزي و مناب ــوزش كش ــات و آم ــز تحقیق ــط: مرك ــکده/ مركزملی ذيرب ــه/ پژوهش موسس
اســتان خراســان رضــوي

شركت طرف قرارداد: اتحادیه شركت های تعاونی عشایری خراسان رضوی
قالب حقوقی قرارداد: فروش/ برند

شماره قرارداد: 3357/269/1
تاريخ قرارداد: 94/3/30

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
تهیــه و ارایــه فرمول هــای كنســانتره دامــی مــورد نیــاز دام هــای عشــایری اســتان خراســان رضــوی و نظــارت 
فنــی و كارشناســی بــر تولیــد آن هــا بمیــزان حداقــل4500 تــن در ســال در محــل ســوله های واگــذار شــده 

ازطــرف مركــز تحقیقــات جهــت تولیــد كنســانتره وفــق مفــاد قــرارداد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
ارتقاء مدیریت پرورش دام عشایری از حالت سنتی و غیراقتصادی به وضعیتی اقتصادی

افزایش سرعت رشد دام به مقادیری باال300 گرم در روز
كاهش طول دوره پروار از 8 تا10 ماه به 5 ماه 

عدم عرضه دام سبك و الغر به بازار

دستاوردهای اقتصادی: 
پرداخــت ســاالنه حداقــل 45 میلیــون تومــان تــا ســقف4500 تــن تولیــد در ســال بعنــوان ســهم مركــز  و 

ــال محاســبه و پرداخــت می گــردد. ــی 150 ری ــز براســاس كیلوی ــر آن نی عــالوه ب
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161-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فني تولید خوراك دام گرانوله ویژه گروه هاي مختلف دامي

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
اســتان خراســان رضــوي

شركت طرف قرارداد: شركت مكمل فراسودمند طوس
قالب حقوقی قرارداد: فروش 

شماره قرارداد: 11590/269/1
تاريخ قرارداد: 94/11/3

مدت قرارداد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــژه گروه هــای  ــی، ویتامینــی و افزودنی هــا( وی ــه )غنــی از عناصــر معدن تولیــد خوراك هــای دام آمــاده گرانول

مختلــف دامــی

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش راندمان تولید دام های نشخواركننده سبك و سنگین

دستاوردهای اقتصادی: 
تــا ســقف400 تــن در ســال، بابــت هــر كیلوگــرم تولیــد مبلــغ650 ریــال بصــورت ثابــت بعنــوان ســهم مركــز 

پرداخــت می شــود و مــازاد نیــز از قــرار كیلویــی650 ریــال محاســبه و پرداخــت می گــردد.
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162-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری خشك كن دانه هندوانه به ظرفیت 4 تن در شبانه روز

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
اســتان خراســان رضــوي

شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت اسفراین )آستان قدس رضوی(
قالب حقوقی قرارداد: طراحی و ساخت دستگاه

شماره قرارداد: 6458/269/1
تاريخ قرارداد: 1395/05/25

مدت قرارداد: 18 ماه

معرفي فناوري: 
در قالــب ایــن قــرار داد كار طراحــی، ســاخت، حمــل، نصــب و راه انــدازی دســتگاه خشــك كن دانــه هندوانــه 
بــه ظرفیــت ورودی 5 تــن در شــبانه روز انجــام شــد كــه عــالوه بــر خشــك كــردن كار بوجــاری را نیــز انجــام 

ــود.  ــه گیری می ش ــاده كیس ــه آم داده و دان

مزاياي استفاده از فناوري: 
حفظ خواص كیفی محصول مخصوصاً رنگ 

كاهش آلودگی محصول  
كاهش ضایعات و افزایش بهره وری در بخش كشاورزی  

دستاوردهای اقتصادی: 
ــش حــدود60% قیمــت  ــث افزای ــروش اســت، باع ــگام ف ــدی هن ــر كلی ــك پارامت ــه ی ــگ ك ــظ رن ــل حف بدلی
فــروش محصــول نســبت بــه روش ســنتی می شــود. باتوجــه بــه حجــم تولیــد ایــن محصــول در كشــور كــه 
حــدود20000 تــن در ســال اســت و قیمــت متوســط محصــول خشــك شــده ســنتی كــه10 میلیــون تومــان 
ــن  ــد ای ــه از تولی ــن مرحل ــزه شــدن ای ــزان افزایــش درآمــد درصــورت مكانی ــن می باشــد، می ــه ازای هــر ت ب
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محصــول حــدود120 میلیــارد تومــان در ســال خواهــد بــود. 
ــات  ــزه اســتفاده از خشــك كن از ضایع ــای پایی ــا باران ه ــل مصــادف شــدن فصــل برداشــت محصــول ب بدلی

ــد. ــاب می آی ــه حس ــی ب ــی صرفه جوی ــود نوع ــه خ ــد ك ــری می كن ــی جلوگی ــر بارندگ ــول در اث محص
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163-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
فروش دانش فنی  تولید صنعتی “پیازكار هفت ردیفه تمام خودكار زعفران”

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــی ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
اســتان خراســان رضــوي

شركت طرف قرارداد: شركت كمباین سازی زرین بوجار خراسان رضوی
قالب حقوقی قرارداد: طراحی و ساخت دستگاه

شماره قرارداد: 2498/269/1
تاريخ قرارداد: 1395/02/29

مدت قرارداد: 24 ماه

معرفي فناوري: 
اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته بخــش تحقیقــات فنی و مهندســی كشــاورزی خراســان رضــوی، طی قــراردادی 
ــن  ــه شــركت كمباین ســازی زری ــران”  را ب ــه تمــام خــودكار زعف ــازكار هفــت ردیف ــد “پی ــی تولی ــش فن دان
ــون ماشــین های  ــز آزم ــه مرك ــس از اخــذ تاییدی ــور پ ــرد. دســتگاه مذك ــذار ك بوجــار خراســان رضــوی واگ
كشــاورزی در لیســت دســتگاه های بهره منــد از تســهیالت بانــك كشــاورزی قــرار گرفــت. براســاس قــرارداد 
منعقــده، شــركت مذكــور اقــدام بــه تولیــد صنعتــی دســتگاه مذكــور نمــوده و تعــداد 19 دســتگاه تولیــد و 
ــار( و عمــر متوســط  ــه ســطح زیركشــت كل كشــور )100000 هكت ــرد. باتوجــه ب ــه كشــاورزان عرضــه ك  ب
ــرای ایــن میــزان ســطح تعــداد400  5 ســاله مــزارع زعفــران، ســاالنه 20000 هكتــار كشــت می گرددكــه ب

دســتگاه در كل كشــور تولیــد و عرضــه خواهــد شــد. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
كشت ردیفی پیازهای زعفران و ایجاد امكان برداشت مكانیزه 

كاشت پیازهای زعفران با تراكم 5 تا 10 تن در هكتار
كاهش هزینه های كشت بمیزان20 میلیون ریال به ازای هر هكتار

كشت دقیق پیازها و جلوگیری از هدر رفت پیاز و صرفه جویی در مصرف پیاز زعفران
كشت با فاصله ردیف های30-25 سانتیمتری و عمق كشت 25-20 سانتیمتر 

دستاوردهای اقتصادی: 
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كاهــش هزینه هــای كشــت بمیــزان20 میلیــون ریــال بــه ازای یــك هكتــار. )در روش ســنتی هزینــه كارگــری 
بــرای كشــت یــك هكتــار زعفــران 25 میلیــون ریــال می باشــد(. 

ــاالی  ــم ب ــه تراك ــه ب ــزان10% باتوج ــه می ــنتی ب ــت س ــه روش كش ــبت ب ــاز نس ــرف پی ــی در مص صرفه جوی
كشــت پیازهــای زعفــران )7 تــن در هكتــار(، میــزان صرفه جویــی در مصــرف پیــاز بــه ازای هــر هكتــار700 

كیلوگــرم اســت.
ــای  ــن دســتگاه كاهــش هزینه ه ــار(، اســتفاده از ای براســاس ســطح كشــت ســاالنه دركشــور )20000 هكت
ــال  ــال و در مجمــوع بمیــزان820 میلیــارد ری ــغ 400 و 420 میلیــارد ری ــه مبال كشــت و هزینه هــای پیــاز ب

ــد داشــت.  ــی خواه ــد را در پ ــای تولی در هزینه ه



    

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي286



287 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

 

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي
و منابع طبيعي سمنان )شاهرود(
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164-عنوان قرارداد انتقال فناوري: 
افزایش عملكرد باغات پسته ازطریق اصالح خاك    

موسســه/ پژوهشــکده/ مركــز ملــي ذيربــط: مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي 
اســتان ســمنان )شــاهرود(

شركت طرف قرارداد: شركت كشت و صنعت آب شیرین 
قالب حقوقي قرارداد: قرارداد علمی و ارائه خدمات فنی و مشاوره ای

شماره قرارداد: 442/273/11
تاريخ قرارداد: 1393/02/01

مدت قرار داد: 5 سال

معرفي فناوري: 
ــام  ــه ای هســتند انج ــوری و تهوی ــای ش ــار معضــل تنش ه ــه دچ ــاك بخشــی از اراضــی ك ــرح اصــالح خ ط
ــرل علف هــای  ــاری و زهكشــی، كنت ــی، آبی ــه مباحــث باغبان ــی در زمین ــا توصیه هــای فن ــی ب ــد ازطرف گردی
هــرز، تغذیــه باغــات پســته )500 هكتــار( باعــث  افزایــش عملكــرد پســته در ســال اول همــكاری تــا دو برابــر 

ســال های مشــابه گردیــد و موجبــات رضایــت مدیریــت شــركت را فراهــم كــرده اســت. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش عملكرد ازطریق اصالح خاك شور و قلیایي

كاهش مصرف آب 
كاهش هزینه های تولید 

اصالح ارقام باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه 
كاهش تنش تهویه ای ازطریق اصالح ارقام

افزایش دانش كارشناسی واحد 

دستاوردهاي اقتصادي: 
افزایــش عملكــرد پســته تــا دو برابــر ســال های مشــابه و افزایــش درآمــد شــركت بمیــزان حداقــل20 میلیــارد 

ریــال در مقایســه بــا ســال های مشــابه 
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165-عنوان قرارداد انتقال فناوري: 
اصالح مدیریت زراعی باغات پسته 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملي ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان سمنان )شاهرود(
شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت جوین )بركت( 

قالب حقوقي قرارداد: قرارداد علمی و ارائه خدمات فنی 
شماره قرارداد: 1530/273/11

تاريخ قرارداد: 1393/04/01
مدت قرار داد: 2 سال )قابل تمدید تا 5 سال(

معرفي فناوري: 
شــركت كشــت و صنعــت جویــن بعنــوان یكــی از بنگاه هــای بــزرگ تولیــدی بخــش كشــاورزی محســوب می شــود. 
همكاری هــا بــا ایــن شــركت در زمینــه اصــالح مدیریــت زراعــی باغــات پســته )170 هكتــار هاشــم آباد ســبزوار و 
دو محــل در جویــن( باعــث گردیــد تولیــد پســته پــس از 18 ســال در ســال های زراعــی 94-1392 میســر گردیــد 
و بــا انتقــال فنــاوری دیــدگاه منطقــه در ارتبــاط بــا امــكان كشــت و توســعه پســته در منطقــه مثبــت گردیــد و بــا 
جلــب اعتمــاد مدیــران شــركت، برنامــه توســعه باغــات پســته بــه تصویــب رســیده و در یكــی از واحدهــا، بــا ظرافت 
مدیریــت آب شــور بــرای توســعه كشــت پســته در دســت اقــدام اســت. الزم به ذكــر اســت كــه كل مبلــغ قــرارداد 
)بــدون باغــات دیــم( بــا شــركت بركــت جویــن بمیــزان1500 میلیــون ریــال بــرای ســال جــاری توافق شــده اســت. 

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش عملكرد ازطریق مدیریت بهزراعی باغات پسته 

كاهش مصرف آب 
كاهش هزینه های تولید 

اصالح ارقام باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه 
كاهش تنش شوری ازطریق اصالح خاك 

افزایش دانش كارشناسی واحد 

دستاوردهاي اقتصادي: 
ــال پســته پــس از 18  ــون ری ــد بیــش از2700 میلی شــروع باردهــی باغــات پســته پــس از 18 ســال و تولی
ســال از كاشــت پســته و افزایــش ســطح زیركشــت تــا 400 هكتــار و افرایــش درآمــد باغبانــی تــا90 میلیــارد 

ــی  ــال های آت ــال در س ری
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166-عنوان قرارداد انتقال فناوري: 
افزایش عملكرد باغات پسته 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملي ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي استان سمنان )شاهرود(
شركت طرف قرارداد: كشت و صنعت بینالود نیشابود  

قالب حقوقي قرارداد: قرارداد علمی و ارائه خدمات فنی 
شماره قرارداد: 655/273/11
تاريخ قرارداد: 1394/02/09

مدت قرار داد: 1 سال )قابل تمدید تا 5 سال(

معرفي فناوري: 
حــدود200 هكتــار بــاغ پســته در شــركت كشــت و صنعــت بینالــود نیشــابور وجــود دارد كــه در ســال جــاری 
قــرارداد علمــی و ارائــه خدمــات فنــی را بــا مركــز منعقــد كــرد و در همیــن چنــد ماهــه آفــات مهــم باغــات 
ــه  ــا ارئ پســته كــه در ســال های مشــابه حداقــل30% افــت محصــول را ســبب می شــدند كنتــرل گردیــد و ب
ــت، %20  ــرل آف ــا كنت ــابه ب ــال مش ــا س ــه ب ــول در مقایس ــش30% محص ــر افزای ــالوه ب ــی ع ــای فن توصیه ه

ــا توصیه هــای تغذیــه ای گردیــد و درمجمــوع باعــث50% افزایــش عملكــرد گردیــد.   افزایــش محصــول ب

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش عملكرد ازطریق مدیریت بهزراعی باغات پسته 

كاهش مصرف آب 
كاهش هزینه های تولید 

اصالح ارقام باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه 
افزایش عملكرد ازطریق مدیریت تلفیقی آفات باغات پسته 

كاهش مصرف سموم
افزایش دانش كارشناسی واحد 

دستاوردهاي اقتصادي: 
ــول در  ــش محص ــابه و افزای ــال های مش ــا س ــه ب ــول درمقایس ــد محص ــی در تولی ــارد ریال ــش10 میلی افزای

ــی ــه زراع ــت ب ــق مدیری ــته ازطری ــال آوری پس ــزان س ــل می ــا تعدی ــده ب ــال های آین س
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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي قزوین
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167-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید بذر ذرت الین

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران تولید بذر و كشاورزان

قالب حقوقی قرارداد: قرارداد لیسانس انحصاری
شماره قرارداد: 2948/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/08/03

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
پایه پدری برای بذر هیبرید

مزاياي استفاده از فناوري: 
یكی از والدین بذر هیبرید 704

دستاوردهای اقتصادی: 
ــد ذرت، اهمیــت تولیــد الین هــا بعنــوان  ــذر هیبری ــه افزایــش حــدود200 درصــدي عملكــرد در ب باتوجــه ب
ــه  ــد و ب ــن MO17 مي باش ــم k 704 الی ــدري رق ــه پ ــردد. پای ــخص مي گ ــادري مش ــا م ــدري و ی ــه پ پای
مســاحت حــدود پنــج هكتــار در ایســتگاه تحقیقاتــي اســماعیل آبــاد تولیــد مي شــود. عملكــرد الیــن حــدود 
ــرد  ــن عملك ــدود 4 ت ــن  MO17  ح ــز الی ــماعیل آباد نی ــتگاه اس ــد. در ایس ــار مي باش ــن در هكت ــه ت س
ــي  ــار كاف ــد در ســطح600  هكت ــذر هیبری ــد ب ــن جهــت تولی ــا حــدود20 ت ــد ایســتگاه ب داشــته و كل تولی
مي باشــد. درنهایــت از20 تــن پایــه مــادري حــدود1800 تــن بــذر هیبریــد بدســت مي آیــد كــه بــذر مــورد 
ــذر هیبریــد یعنــي  ــا ب نیــاز حــدود50 هــزار هكتــار از مــزارع ذرت كاري مي باشــد. ایــن ســطح زیركشــت ب
افزایــش عملكــرد حــدوداً 25درصــدي در واحــد ســطح كــه بــا تبدیــل بــه ریــال حــدود 100 میلیــارد تومــان 

ــود. ــره وري می ش به
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

168-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
SLM 046 تولید بذر سوپر الیت كلزا، رقم

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران تولید بذر و كشاورزان

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركتی
شماره قرارداد: 2948/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/08/03

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
خالص سازی بذر رقم SLM046 )پایه سوپر الیت(

مزاياي استفاده از فناوري: 
رقم خود گرده افشان

عملكرد باال
متحمل به خشكی

متحمل به سرما
دوره رشد نرمال

تولید روغن در گروه دو صفر
گلی كوزیله پایین

دستاوردهای اقتصادی: 
تولیــد در واحــد ســطح در مزرعــه كشــاورزان بــا میــزان تولیــد كشــاورزان نمونــه و مــزارع تحقیقاتــی فاصلــه 
ــذور  ــه ب ــی ازجمل ــتاوردهای تحقیقات ــتفاده از دس ــدم اس ــی از ع ــد ناش ــئله می توان ــن مس ــادی دارد و ای زی
ــز مي باشــند.  ــه بســیار مهــم و اســتراتژیك نی ــزا ك ــد كل اصــالح شــده باشــد. در بعضــي از محصــوالت مانن
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ــن  ــه قزوی ــر اســتان ها ازجمل ــه اكث ــن محصــول ب ــداي ورود كشــت ای ــذور اصــالح شــده از ابت اســتفاده از ب
مناســب بــوده و تقریبــاً در كشــت اكثــر مــزارع از بــذور اصــالح شــده اســتفاده مي گــردد. در بخــش دانه هــاي 
روغنــي نیــز ازجملــه رســالت های مهــم بخــش تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر معرفــی ارقــام اصــالح 
ــا كیفیــت بــاالي ارقــام كلــزا و ســایر دانه هــاي روغنــي مي باشــد.  شــده پرمحصــول، متحمــل بــه تنــش و ب
ــذر ســوپر  ــن ب ــا ســه ت ــك ت ــاد حــدود ی ــي اســماعیل آب ــاله در ایســتگاه تحقیقات ــن اســاس هرس ــر همی ب
ــع در ســطح كشــور  ــد شــده و جهــت بوجــاري و كیســه گیري و توزی ــم SLM 046 تولی ــزاي رق ــت كل الی
تحویــل موسســه اصــالح و تهیــه بــذر و نهــال مي گــردد. ازنظــر افزایــش بهــره وري باتوجــه بــه پایــه پرورشــي 
ایــن بــذر كــه جهــت تولیــد بــذر مــادري رقــم SLM 046 در ســطح حــدود150 هكتــار كشــت و هرســاله 
حــدود300 تــن بــذر مــادري از رقــم فــوق تولیــد خواهــد شــد كــه اســتفاده از ایــن رقــم بــذر كلــزا باعــث 

افزایــش درآمــد كشــاورزان در حــدود ســاالنه 100000 میلیــون ریــال خواهــد شــد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

169-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تكثیر و حفظ ذخیره ژنتیكی گوسفند نژاد شال

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركتی
شماره قرارداد: 3364/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/09/08

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
خواستگاه نژاد منطقه شال شهرستان بوئین زهرای استان قزوین

جزء نژادهای سنگین وزن كشور 
جزء نژادهای دومنظوره كشور )گوشتی- شیری( 

كوچك بودن دنبه
امكان آبستنی و تولیدمثل خارج از فصل

مزاياي استفاده از فناوري: 
اصالح تولید گوشت و افزایش وزن گوسفندان گله با استفاده از قوچ نژاد شال

افزایش سرعت رشد بره های پرواری
امكان تولید شیر گوسفند

افزایش درآمد دامدار در واحد رأس
امكان بره گیری 3 بار در دو سال

دستاوردهای اقتصادی: 
ــی در  ــل غذای ــب تبدی ــن دام ضری ــل توجهــی برخــوردار اســت. در ای ــژاد شــال از پیش رســی قاب گوســفند ن
ســن 6-3 ماهگــی حــدود 5/1 می باشــد. افزایــش وزن بره هــای شــال حــدود350-250 گــرم در روز اســت 
و در دوران پرواربنــدی حتــی بــه500 گــرم در روز هــم می رســد. راندمــان الشــه در ایــن نــژاد باالتــر از%50 
اســت. دوقلوزایــی میش هــای شــال درصــورت تغذیــه و مدیریــت مناســب بــه باالتــر از 30% خواهــد رســید 
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ــك  ــفند را ی ــن گوس ــوان ای ــد و می ت ــی پاســخ می ده ــه خوب ــال ب ــش در دو س ــار زای ــه ب ــه سیســتم س و ب
نــژاد گوشــتی- شــیری تلقــی نمــود. نتایــج كارهــای اصــالح نــژادی ســالیان اخیــر مویــد ایــن مطلــب اســت 
ــی  ــه گزین ــژادی و ب ــالح ن ــتم های اص ــی در سیس ــخگویی مطلوب ــت پاس ــال از قابلی ــژاد ش ــفند ن ــه گوس  ك

برخوردار می باشد.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

170-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید بذور گندم پرورشی پایه 2 و 3 و مادری ارقام، اوروم، میهن، پیشگام 

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران تولید بذر و كشاورزان

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركتی
شماره قرارداد: 2948/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/08/03

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
تولیــد و توزیــع بــذور مــورد نیــاز كشــاورزان، تحــت اســتانداردهای موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال و بــا 

نظــارت كارشناســان آمــوزش دیــده مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی قزویــن

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش عملكرد كمی و كیفی

مقاومت به خشكی آخر فصل در مقابل بیماری ها
حفظ خلوص ژنتیكی )جلوگیری از اختالط بذر ژنتیكی(

افزایش ضریب بهره وری آب
واگذاری امور به بخش غیردولتی

دستاوردهای اقتصادی: 
ــا ارقــام اصــالح و بوجــاري شــده كشــت مي شــوند. ارقــام گنــدم  در اســتان قزویــن حــدود 70% مــزارع گنــدم آبــي ب
ــه  ــبت ب ــود و نس ــد مي ش ــاد تولی ــماعیل آب ــتگاه اس ــد در ایس ــام جدی ــه( از ارق ــي )پای ــورت پرورش ــده بص ــالح ش اص
ارقــام قبلــي حــدود 5% برتــري عملكــرد داشــته و داراي خصوصیــات خــوب مقاومــت بــه تنش هــا ازجملــه مقــاوم بــه 
خشــكي، ســرما و بعضــي از بیماري هــا ماننــد زنــگ مي باشــد. باتوجــه بــه اینكــه ســطح زیركشــت گنــدم آبــي اســتان 
در چنــد ســال گذشــته بطــور متوســط حــدود70 هــزار هكتــار مي باشــد. چنانچــه50 هــزار هكتــار از مــزارع اســتان بــا 
ارقــام اصــالح شــده كشــت شــوند حــدوداً داراي 5% افزایــش عملكــرد خواهنــد بــود. میانگیــن عملكــرد گنــدم اســتان 
ــدي  ــاالنه تولی ــار، س ــزار هكت ــطح50 ه ــرد در س ــش عملك ــه 5% افزای ــد ك ــار مي باش ــرم در هكت ــدود4000 كیلوگ ح

معــادل10000 تــن  خواهــد بــود یعنــي افزایــش درآمــدي حــدود یكصــد و ده میلیــارد ریــال در كل اســتان.
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171-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید بذور پرورشی پایه 3 و مادری ارقام جو، نصرت، بهمن، ریحانه

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران تولید بذر و كشاورزان

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركتی
شماره قرارداد: 2948/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/08/03

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
تولیــد و توزیــع بــذور مــورد نیــاز كشــاورزان، تحــت اســتانداردهای موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال و بــا 

نظــارت كارشناســان آمــوزش دیــده مركــز تحقیقــات كشــاورزی و منابــع طبیعــی قزویــن

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش عملكرد كمی و كیفی

مقاومت به خشكی آخر فصل در مقابل بیماری ها
حفظ خلوص ژنتیكی )جلوگیری از اختالط بذر ژنتیكی(

افزایش ضریب بهره وری آب
واگذاری امور به بخش غیردولتی

دستاوردهای اقتصادی: 
در اســتان قزویــن حــدود80% مــزارع جــو آبــي بــا ارقــام اصــالح و بوجــاري شــده كشــت مي شــوند. ارقــام جــو 
ــي حــدود %5  ــام قبل ــه ارق ــد تولیــد مي شــود و نســبت ب ــام جدی ــه( از ارق اصــالح شــده بصــورت پرورشــي )پای
ــن  ــا و همچنی ــا و بعضــي از بیماري ه ــه تنش ه ــات خــوب مقاومــت ب ــري عملكــرد داشــته و داراي خصوصی برت
مقــاوم بــه ورس و ریــزش مي باشــد. باتوجــه بــه اینكــه ســطح زیركشــت جوآبــي اســتان در چنــد ســال گذشــته 
ــا ارقــام  ــا 20 هــزار هكتــار مي باشــد. چنانچــه 15 هــزار هكتــار از مــزارع اســتان ب بطــور متوســط حــدود 15 ت
ــود. میانگیــن عملكــرد جــو اســتان  اصــالح شــده كشــت شــوند حــدوداً داراي 5% افزایــش عملكــرد خواهنــد ب
حــدود3500 كیلوگــرم در هكتــار مي باشــد كــه 5% افزایــش عملكــرد در ســطح 15 هــزار هكتــار ســاالنه تولیــدي 
معــادل 2625 تــن خواهــد بــود یعنــي افزایــش درآمــدي حــدود 23 میلیــارد و 625 میلیــون ریــال در كل اســتان.
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دستاورد هاي تجاري سازي شده واحد هاي تابعه و وابسته سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي )1384-1396( 

172-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید بذر مادری یونجه، رقم مهاجران همدان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي قزوین
شركت طرف قرارداد: پیمانكاران تولید بذر و كشاورزان

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركتی
شماره قرارداد: 2948/277/1
تاريخ قرارداد: 1393/08/03

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
تولیــد و توزیــع بــذور مــورد نیــاز كشــاورزان، تحــت اســتانداردهای موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال و بــا 

نظــارت كارشناســان آموزش دیــده مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی قزویــن

مزاياي استفاده از فناوري: 
افزایش ضریب تبدیل در دام

پروتئین باالتر
عملكرد )چین( بیشتر

دستاوردهای اقتصادی: 
ــش  ــطح افزای ــد س ــتان در واح ــی اس ــوالت زراع ــد محص ــزان تولی ــه می ــد اگرچ ــان می ده ــی ها نش بررس
ــه  ــا میــزان تولیــد كشــاورزان نمون یافتــه اســت ولــی هنــوز تولیــد در واحــد ســطح در مزرعــه كشــاورزان ب
ــدم اســتفاده از دســتاوردهای  ــد ناشــی از ع ــن مســئله می توان ــادی دارد و ای ــه زی ــی فاصل ــزارع تحقیقات و م
ــذور  ــتفاده از ب ــه اس ــد یونج ــوالت مانن ــي از محص ــد. در بعض ــده باش ــالح ش ــذور اص ــه ب ــی ازجمل تحقیقات
ــذور اصــالح شــده ایــن  ــه تولیــد ب ــق نداشــته و نیــاز بیــش از بیــش ب ــد رون اصــالح شــده آنچنــان كــه بای
محصــوالت مي باشــد. ازجملــه رســالت های مهــم بخــش تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال و بــذر معرفــی ارقــام 
اصالح شــده پرمحصــول، متحمــل بــه تنــش و بــا كیفیــت بــاال می باشــد و ایــن امــر می توانــد نقــش اساســی 
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ــن اســاس هرســاله  ــر همی ــد كمــی و كیفــی محصــوالت در واحــد ســطح داشــته باشــد. ب ــش تولی در افزای
درایســتگاه تحقیقاتــي اســماعیل آبــاد حــدود یــك تــن بــذر مــادري یونجــه مهاجــران همــدان تولیــد شــده و 
جهــت بوجــاري و كیســه گیري و توزیــع در ســطح كشــور تحویــل موسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه نهــال 
و بــذر مي گــردد. ازنظــر افزایــش بهــره وري باتوجــه بــه مــادري بــودن ایــن تــوده جهــت تولیــد بــذر گواهــي 
شــده در ســطح حــدود30 هكتــار كشــت، هرســاله 15 تــن بــذر گواهــي شــده رقــم فــوق تولیــد خواهــد شــد. 
كــه اســتفاده از ایــن رقــم بــذر یونجــه باعــث افزایــش درآمــد كشــاورزان حــدود ســاالنه 900 میلیــون ریــال 

می گــردد.
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173-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
دانش فنی عمل آوری مصنوعی رطب مضافتی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمان
شركت طرف قرارداد: صنایع بسته بندی تك چین كرمان 

قالب حقوقي طرف قرارداد: موافقت نامه
شماره قرارداد: 92/6/301

تاريخ قرارداد: 1392/07/07
مدت قرارداد: نامحدود

معرفی فناوری: 
ــب  ــت رط ــزان رطوب ــد. می ــمار مي آی ــه ش ــان ب ــتان كرم ــي در اس ــاي تجارت ــام خرم ــي از ارق ــب مضافت رط
ــورد  ــوب م ــرم و مرط ــرایط گ ــی در ش ــب مضافت ــن رط ــت. بنابرای ــده اس ــزارش ش ــی 32-28% گ مضافت
ــیدگی  ــار ترش ــم ها دچ ــه از میكروارگانیس ــل این گون ــت عم ــه و تح ــرار گرفت ــا ق ــا و كپك ه ــم مخمره تهاج
و پوســیدگی می شــود. یكــی از روش هــای جلوگیــری از فســاد رطــب مضافتــی، كاهــش میــزان رطوبــت آن 
ــه  ــی كاهــش داده می شــود ك ــه طریق ــا حــدی و ب ــت محصــول ت ــزان رطوب ــاوری، می ــن فن می باشــد. در ای
كیفیــت ظاهــری و حســی محصــول حفــظ شــود. بــا اعمــال ایــن فنــاوری دیگــر نیــازی بــه ســردخانه بــرای 
ــش  ــدت كاه ــه ش ــل ب ــل و نق ــداری و حم ــای نگه ــد و هزینه ه ــول نمی باش ــل محص ــداری و حمل و نق نگه

ــد. ــش می یاب ــداري آن افزای ــان نگه ــول، زم ــي محص ــت آب ــن آوردن فعالی ــا پایی ــی ب ــد. از طرف می یاب

مزايای استفاده از فناوری: 
ــا  ــاال اســت كــه ایــن امــر موجــب گردیــده ت میــزان رطوبــت رطــب مضافتــی در هنــگام برداشــت نســبتاً ب
ــذا ایــن محصــول تاكنــون نتوانســته  درصــورت نگهــداري خرمــا در شــرایط عــادي تــرش و فاســد گــردد. ل
ــه  ــه ب ــردخانه باتوج ــوه در س ــداري می ــي نگه ــد. ازطرف ــدا كن ــي پی ــاي جهان ــبي را در بازاره ــگاه مناس جای
ــا ایــن فنــاوری  ــاال بــودن هزینــه نگهــداري، مقــرون بــه صرفــه نمي باشــد. ب محــدود بــودن ظرفیــت آن و ب
ــرد  ــل ك ــری دارد، تبدی ــت پایین ت ــزان رطوب ــه می ــا ك ــه خرم ــد خشــك كردن ب ــا فراین ــوان رطــب را ب مي ت
ــان نگهــداری  ــوان زم ــاوری می ت ــن فن ــا ای ــد. ب ــه كیفیــت ظاهــری محصــول وارد آی ــدون آنكــه آســیبی ب ب

ــش داد. محصــول را افزای
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دستاوردهای اقتصادی: 
رطــب مضافتــی در اســتان كرمــان از ارقــام خرمــای غالــب و تجــاری بــه شــمار می آیــد كــه نــه تنهــا از لحــاظ 
ــای  ــاالی خرم ــت ب ــطح زیركش ــه س ــه ب ــت دارد. باتوج ــور اهمی ــرای كش ــل ارزآوری ب ــه بدلی ــه ای بلك تغذی
مضافتــی در ایــن اســتان و نظربــه اهمیــت اقتصــادی آن در زندگــی مــردم ضــرورت دارد، در زمینــه مســائل 
پــس از برداشــت ایــن محصــول مطالعــات گســترده ای صــورت گیــرد. یكــی از مشــكالت عمــده رطــب مضافتی 
عــدم امــكان شستشــو و تمیــز كــردن آن پــس از برداشــت می باشــد. ازطــرف دیگــر درهنــگام رســیدگی كامــل 
محصــول، امــكان هجــوم آفــات و بــروز عارضــه خشــكیدگی خوشــه خرمــا و نیــز پوســیدگی میــوه و ریــزش 
ــت هــوا و درجــه حــرارت در داخــل خوشــه، افزایــش یافتــه و درنتیجــه زیان هــای  ــر افزایــش رطوب آن دراث
قابــل توجهــی را بــه كشــاورزان وارد می ســازد. چنانچــه بتــوان، بــا راهكارهایــی میــوه را شستشــو داده و زمــان 

ــروز چنیــن خســارت هایی جلوگیــری می شــود.  ــا حــد زیــادی از ب رســیدگی آن را جلــو انداخــت، ت
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174- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید خیار گلخانه ای سالم و عاری از باقیمانده سموم و كودهای شیمیایی

ــات و  ــز تحقیق ــات گیاه پزشــكی– مرك ــط: موسســه تحقیق ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
ــع طبیعــی جنــوب اســتان كرمــان آمــوزش كشــاورزی و مناب

شركت طرف قرارداد: زیست فناوران سبزواران
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس )انحصاری( 

شماره قرارداد: د/4557/280/11
تاريخ قرارداد: 95/11/24

مدت قرارداد: 1سال

معرفي فناوري: 
امنیــت غذایــي بــه مفهــوم تامیــن غــذای بمیــزان كافــی و ســالم یكــي از مســائل مهــم و موردتوجــه دولت هــا 
و بــه تبــع آن تولیدكننــدگان و مصــرف كننــدگان محصــوالت كشــاورزي بشــمار مــی رود. اســتفاده بــی رویــه 
ــروز  ــث ب ــاورزي باع ــوالت كش ــد محص ــا در تولی ــد آفت كش ه ــش ازح ــرف بی ــیمیایی و مص ــای ش از كوده
ــه  مشــكالت و مخاطــرات جــدي در ســالمت انســان و آلودگــي محیــط زیســت شــده اســت. محیــط گلخان
ــواع عوامــل بیمــاری زا و  ــرای رشــد ان ــاال محــل مناســبی ب ــت نســبی ب ــودن و وجــود رطوب ــل بســته ب بدلی
ــرف  ــا مص ــی از آفت كش ه ــواع مختلف ــا ان ــات در گلخانه ه ــردن آف ــن ب ــرای از بی ــت و ب ــی اس ــات گیاه آف
ــه آن  می شــود. سمپاشــی های مكــرر در گلخانه هــا، برداشــت زودهنــگام محصــوالت بعــد از سمپاشــی و ارائ
بــه بــازار و مصــرف ایــن محصــوالت بصــورت خــام و تــازه، خطــر ورود ســم بــه بــدن انســان را افزایــش داده و 
درنتیجــه ســالمت مصــرف كننــدگان را بطــور جــدی تهدیــد می كنــد. فنــاوری، بمنظــور دســتیابی و معرفــی 
ــان  ــا پای ــه ت ــداث گلخان ــل از اح ــاورزی )Good Agricultural Practices( از قب ــب كش ــات مناس عملی
فصــل برداشــت باهــدف ایجــاد شــرایط بهینــه پــرورش گیــاه بــرای نیــاز كمتــر بــه اســتفاده مــواد شــیمیایی 
و اســتفاده از روش هــای پیشــگیری از بیمــاری بــا  كاربــرد كودهای آلــی و بیولوژیــك، تركیبــات بیولوژیــك و 
روش هــای غیرشــیمیایی كنترل آفــات و بیماری هــا و نهایتــاً تولیــد محصــول ســالم  و عــاری از باقیمانــده ســم 

و كــود و ارائــه الگــوی مناســب بــرای تولیدكننــدگان تولیــد و عرضــه شــده اســت.
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مزاياي استفاده از فناوري: 
محصــول خیــار گلخانــه ای تولیــدی بــا ایــن فنــاوری فاقــد هرگونــه مــواد شــیمیایی مضــر بــوده و نــه تنهــا 
مشــكالتی بــرای تولیدكننــده و مصــرف كننــده ایجــاد نخواهــد كــرد بلكــه باعــث ســالمت جامعــه و كاهــش 
هزینه هــای درمانــی و مســایل و تبعــات ســوء اجتماعــی ناشــی از آن شــده و بــه ســالمت جســمی و فكــری 

جامعــه و بویــژه كــودكان كمــك خواهــد كــرد.

دستاوردهای اقتصادی: 
باحــذف اســتفاده از ســموم و كودهــای شــیمیایی گران قیمــت و هزینه هــای كارگــری مرتبــط بــر آن از یــك 
ســو و تقاضــای بیشــتر و قیمــت باالتــر محصــول تولیــدی بــا ایــن فنــاوری درمقایســه بــا محصــوالت تولیــدی 
ــوع  ــد و درمجم ــش می یاب ــمگیری كاه ــزان چش ــه ای بمی ــار گلخان ــد خی ــای تولی ــه، هزینه ه ــج منطق رای
علیرغــم كاهــش تقریبــی عملكــرد، ســود خالــص گلخانــه دار بیشــتر خواهــد بــود. بعــالوه بــا عدم اســتفاده از 
موادشــیمیایی در تولیــد محصــول خیــار ســالم، از بــه مخاطــره افتــادن ســالمت تولیدكننــده و مصــرف كننــده 

جلوگیــری شــده و عمــاًل بخــش عمــده ای از هزینه هــای درمــان از ســبد خانواده هــا حــذف خواهــد شــد.     
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175-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید كیت ردیابی مولكولی همزمان عوامل بیماری های گرینینگ و جاروك مركبات

ــات و  ــز تحقیق ــات گیاه پزشــكی– مرك ــط: موسســه تحقیق ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
ــع طبیعــی جنــوب اســتان كرمــان آمــوزش كشــاورزی و مناب

شركت طرف قرارداد: كاواندیش هلیل
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس )انحصاری( 

شماره قرارداد: د/4551/280/11
تاريخ قرارداد: 95/11/24

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
ــاك  ــم و خطرن ــای مه ــبز )Greening( از بیماری ه ــوه س ــاروك )Witches`- broom( و گرینینگ/می ج
ــی  ــی و بین الملل ــه ای مل ــت قرنطین ــه از اهمی ــوند ك ــوب می ش ــران محس ــی ای ــی جنوب ــات در نواح مركب
برخوردارنــد. درحــال حاضــر پایــش و ردیابــی ســاالنه ایــن بیماری هــا در مناطــق جنوبــی كشــور و ممانعــت 
ــط  ــه ســایر نواحــی مركبات خیــز در دســتور كار دســتگاه های تحقیقاتــی و اجرایــی ذیرب از گســترش آنهــا ب
قــراردارد. تعــدادی از ارقــام مركبــات، ازجملــه لیموتــرش و گریــپ فــروت، بعنــوان میزبــان مشــترك بــرای 
ایــن دو بیمــاری گــزارش شــده اند. عوامــل ایــن بیماری هــا پارازیــت اجبــاری بــوده و در محیــط كشــت های 
مصنوعــی قابــل كشــت نیســتند. درحــال حاضــر، PCR حســاس ترین و دقیق تریــن روش جهــت ردیابــی و 
ــی عوامــل بیماری هــای  ــن بیماری هــا بشــمار مــی رود. انجــام PCR و ردیاب ــا ای تشــخیص عوامــل همــراه ب
ــه )بویــژه در فراینــد گواهــی ســالمت نهــال، ردیابــی ســاالنه  جــاروك و میــوه ســبز در واكنش هــای جداگان
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــادی نمون ــداد زی ــاً تع ــه الزام ــرزی ك ــه م ــت های قرنطین ــا و در پس ــن بیماری ه ای
می گیــرد( بســیار زمان بــر بــوده و بــه هزینــه زیــادی نیــاز دارد. در اســتفاده از ایــن كیــت، ضمــن برخــورداری 
از حساســیت كافــی، ســرعت عملیــات ردیابــی همزمــان عوامــل بیماری هــای جــاروك و گرینینــگ در یــك 
نمونــه گیاهــی را افزایــش داده و درعیــن حــال هزینه هــا را بــه حــدود نصــف تقلیــل می دهــد. ایــن تكنیــك 
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می توانــد توســط دســتگاه های تحقیقاتــی و اجرایــی داخــل و/ یــا خــارج از كشــور باهــدف تســریع عملیــات 
ــای  ــگاهی و برنامه ه ــای آزمایش ــور در فعالیت ه ــای مذك ــل بیماری ه ــی عوام ــای ردیاب ــش هزینه ه و كاه

قرنطینــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
كاهــش هزینه هــای ردیابــی بیماری هــای گرینینــگ و جــاروك مركبــات بــه حــدود نصــف و افزایــش دوبرابــری 
ســرعت ردیابــی كــه بــر ایــن اســاس می تــوان تعــداد نمونــه گیاهــی )درخــت یــا نهــال مركبــات( زیادتــری 

را بــا هزینــه كمتــر مــورد بررســی قــرار داد.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــه  ــات ب ــدی مركب ــای تولی ــالی نهال ه ــدم ابت ــا ع ــال ی ــی ابت ــور بررس ــه بمنظ ــادی ك ــه زی ــر هزین ــه ب اضاف
ــن گام در  ــرد، اولی ــام می گی ــاله انج ــالمت هرس ــی س ــدور گواه ــاروك و ص ــگ و ج ــای گرینین بیماری ه
ــت  ــن بیماری هاس ــل ای ــه عوام ــوده ب ــان آل ــخیص درخت ــات، تش ــات مركب ــا در باغ ــن بیماری ه ــت ای مدیری
ــه  ــته و هزین ــرار داش ــت ق ــت و صنع ــركت های كش ــی و ش ــتگاه های دولت ــاالنه دس ــتور كار س ــه در دس ك
زیــادی بــرای ایــن كار درهرســال صــرف می شــود. كیــت تولیــدی ایــن شــركت قــادر اســت بــا همــان دقــت و 
حساســیت، هزینه هــا را بــه نصــف كاهــش داده و ســرعت ردیابــی را نیــز دوبرابــر نمایــد كــه ازنظــر اقتصــادی 

ــد. ــه می باش ــه صرف ــرون ب ــیار مق بس
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176- عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
Nesidiocori tenuis واگذاری حق بهره برداری از دانش فنی تولید و تكثیر سن شكارگر

ــات و  ــكی–مركز تحقیق ــات گیاه پزش ــه تحقیق ــط: موسس ــی ذيرب ــز مل ــکده/ مرك ــه/ پژوهش موسس
ــان ــتان كرم ــوب اس ــی جن ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوزش كش آم

شركت طرف قرارداد: پارس كاواندیش هلیل
قالب حقوقی قرارداد: لیسانس

شماره قرارداد: د/4441/280/11
تاريخ قرارداد: 95/11/1

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
 Nesidiocoris ــكارگر ــوه ســن ش ــرورش انب ــایی، پ ــع آوری، شناس ــی جم ــش فن ــامل دان ــاوری ش ــن فن ای

tenuis و رهاســازی آن می باشــد.

مزاياي استفاده از فناوري: 
Tuta absoluta استفاده از دشمن طبیعی بومی بعنوان عامل كنترل آفت بید گوجه فرنگی

كاهش مصرف سموم شیمیایی
توسعه مبارزه بیولوژیك و تولید محصول سالم

دستاوردهای اقتصادی: 
ایجاد درآمد مستقیم درصورت عملیاتی شدن فرایند تولید و فروش محصول

اشتغال زایی مستقیم برای حداقل 5 نفر
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 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي 
و منابع طبيعي گلستان
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177-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
تولید و تكثیر نهال های مثمر، غیرمثمر و زینتی

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي گلستان
شركت طرف قرارداد: شركت زیست فرایند تولید پایدار

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 10398/283/1

تاريخ قرارداد: 1393/12/12
مدت قرارداد: 3 سال

معرفي فناوري: 
تولید و تكثیر نهال های مثمر، غیرمثمر و زینتی براي كشت در عرصه، احیا و جلوگیري از تخریب منابع

مزاياي استفاده از فناوري: 
احیای اراضی جنگلی تخریب یافته و جنگل كاری ها ازطریق تولید نهال مناسب

اشتغال مولد و سبز
احیای بخش های وسیعی از مناطق تخریب یافته

تولید نهال های مناسب جهت زراعت چوب
توســعه كشــت گیاهــان درختــی مقــاوم بــه تنش هــای خشــك و شــوری جهــت احیــای اراضــی شــور شــمال 

اســتان و كشــور و جلوگیــری از توســعه ریزگردهــا در اســتان 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــت از جنگل هــاي شــمال كشــور  ــی از محورهــاي عمــده برنامــه جامــع صیان ــاء اراضــی جنگل توســعه و احی
مي باشــد كــه بــرای تحقــق آن، ایجــاد، توســعه و تجهیــز نهالســتان های مــورد نیــاز بــرای تولیــد نهــال مــورد 
ــای  ــن مســئله در احی ــورد نظــر ضــروری می باشــد. مهم تری ــای م ــرای كاشــت در عرصه ه ــاز و مناســب ب نی
اراضــی جنگلــی تخریــب یافتــه و جنــگل كاری هــا، دراختیــار داشــتن نهــال مناســب و كاشــت و اســتقرار آن 
ــه  ــا نهال هــای مثمــر( ب ــه ســود كــم آن در مقایســه ب می باشــد. اهمیــت تولیــد نهــال غیرمثمــر )باتوجــه ب
حــدی اســت كــه در بســیاری از كشــورها دولــت هــا بــا ارایــه حمایت هــای ویــژه و تضمیــن خریــد نهــال از 
ــرمایه گذاری  ــل س ــن حداق ــا ضم ــتغال، دولت ه ــادی و اش ــگاه اقتص ــد. از ن ــت می كنن ــا حمای ــن برنامه ه ای
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و ایجــاد اشــتغال مولــد در ایــن بخــش، همزمــان بــه احیــای بخش هــای وســیعی از مناطــق تخریــب یافتــه 
ــد. ــز كمــك می كنن نی

ــدار، در عرصــه درنظــر  ــروژه مشــاركتی تولیــد نهــال توســط شــركت دانــش بنیــان زیســت فراینــد پای در پ
گرفتــه شــده در مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان گلســتان كــه حــدود 2 هكتــار 
اســت، در پایــان ســال اول پیش بینــی می شــود درصــورت تولیــد و فــروش حــدود750 هــزار نهــال درآمــدی 
حــدود500 میلیــون تومانــی ایجــاد شــود كــه باتوجــه بــه ســهم مركــز بمیــزان 15%، درآمــد مركــز از ایــن 
محــل، رقمــی حــدود 75 میلیــون تومــان خواهــد شــد. بدیهــی اســت رونــد درآمدزایــی طــی ســال های بعــد 

ــد. ــش یاب ــا افزای ــا توســعه فعالیت ه ــد ب می توان
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178-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
اعطاء مجوز استفاده موقت از نام و عالمت تجاري مركز جهت تولید كودهاي آلي و زیستي

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعي گلستان
شركت طرف قرارداد: شركت دانش بنیان تمیشه

قالب حقوقی قرارداد: پیمان مشاركت
شماره قرارداد: 7306/283/1
تاريخ قرارداد: 1393/09/23

مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
اعطــاي اجــازه اســتفاده از نمانــام )برنــد( مركــز تحقیقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبیعــي گلســتان بــر 

روي كــود زیســتي محصــول تولیــدي توســط شــركت دانش بنیــان تمیشــه.

مزاياي استفاده از فناوري: 
حفظ سالمت محیط زیست

افزایش10 الي 15 درصدی عملكرد محصول
افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي محیطي )سرما، گرما، خشكي، شوري و...(  

كاهش مصرف سم و دفعات سم پاشی 

دستاوردهای اقتصادی: 
ــي 15 درصــدي  ــد ضمــن حفــظ ســالمت محیــط زیســت، باعــث افزایــش10 ال كودهــاي زیســتي مي توانن
عملكــرد محصــوالت زراعــي شــده و در شــرایط ایجــاد تنش هــاي محیطــي )ســرما، گرمــا، خشــكي، شــوري 
ــا  ــه قابلیت ه ــه ب ــد باتوج ــان می ده ــا نش ــد. برآورده ــك نماین ــاه كم ــت در گی ــش مقاوم ــه افزای ــز ب و...( نی
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ــدم كاري كشــور  ــاًل در ســطوح گن ــا مث ــوع كوده ــن ن ــی كودهــای زیســتی، درصــورت اســتفاده از ای و كارای
)ســطح حــدود شــش میلیــون هكتــار(، افزایــش عملكــردي معــادل 2/5 میلیــون تــن حاصــل خواهــد شــد. 
ــی گلســتان و  ــع طبیع ــوزش كشــاورزی و مناب ــات و آم ــز تحقیق ــن مرك ــی مابی ــد شــده ف ــرارداد منعق در ق
ــروش كل  ــغ ف ــزان 7% از مبل ــده می ــرر گردی ــرارداد، مق ــاد ق ــه مف ــا توجــه ب ــان تمیشــه ب شــركت دانش بنی
ــه نظــر  ــز شــود. ب ــات گلســتان واری ــز تحقیق ــه حســاب مرك ــدی شــركت ب ــای تولی محصــوالت و فراورده ه
می رســد بــا یــك فــروش تقریبــی ســاالنه حــدود یــك میلیــارد تومــان بتــوان درآمــد ناخالصــی حــدود 70 
میلیــون تومانــی را بــرای مركــز داشــته باشــد. البتــه باتوجــه بــه مشــكالت موجــود و لــزوم تعمیــر و تجهیــز 
بســیاری از وســایل آزمایشــگاهی موجــود در آزمایشــگاه های تحقیقاتــی مركــز، بخــش اعظــم ایــن درآمــد در 
ســال اول صــرف بهینه ســازی ادوات مذكــور خواهــد شــد. ازطرفــی باتوجــه بــه نظــارت مســتقیم محققیــن 
مركــز بــر تولیــدات شــركت دانش بنیــان تمیشــه )كــه یكــی از شــركت های دانــش بنیــان مســتقر در مركــز 
ــا  رشــد كشــاورزی و منابــع طبیعــی مركــز تحقیقــات نیــز می باشــد( امــكان تولیــدات مطمئن تــر، بهتــر و ب

كیفیــت باالتــر فراهــم خواهــد شــد.
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مركز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز
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*179-عنوان قراداد انتقال فناوری: 
دانش فنی تولید وجین كن برنج

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ذيربط: مركز ترویج و توسعه تكنولوژی هراز
شركت طرف قرارداد: شركت دانش بنیان طبرستان

قالــب حقوقــی قــرارداد: قــرارداد ســه جانبــه طــرح كالن ملــی فنــاوری و نــوآوری فــی مابیــن معاونــت 
ــش  ــا(، شــركت دان ــاوری ریاســت جمهــوری )كارفرم ــت علمــی و فن ــاوری معاون ــوآوری و تجاری ســازی فن ن

بنیــان طبرســتان )مجــری( و مركــز ترویــج و توســعه تكنولــوژی هــراز )نهــاد مجــری(
شماره قرارداد: 11/54673 )معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري(

تاريخ قرارداد: 1393/03/07
مدت قرارداد: 6 ماه

معرفی فناوری: 
ــی،  ــوری بنزین ــه آن موت ــرو محرك ــه نی ــده می باشــد ك ــوع راه رون ــردان و از ن ــتگاه بصــورت خودگ ــن دس ای
چهــار زمانــه و بــا قــدرت تولیــدی 3 اســب بخــار می باشــد. عامل هــای وجیــن كــن آن روتورهایــی منشــوری 
ــده اســت.  ــه گردی ــه ای بصــورت انگشــتی تعبی ــر وجــه آن چنگ ــر روی ه ــه ب )شــش وجهــی( می باشــند ك
چنگه هــا از قســمت پشــت بــر ســطح خــاك برخــورد نمــوده، علفهــای هــرز را در زیــر خــاك دفــن می نماینــد. 
5 ردیفــه عــدد بــوده و قابــل تبدیــل بــه 3 ردیفــه می باشــد. ظرفیــت مزرعــه ای آن بیــن3 - 2 هكتــار در روز 

بــوده، صرفــاً بــرای كشــت مكانیــزه قابــل اســتفاده می باشــد. 

مزايای استفاده از فناوری: 
ــعه  ــرعت توس ــه س ــتفاده از آن ب ــج اس ــزه برن ــت مكانی ــي در كش ــن مكانیك ــتفاده از وجین ك ــورت اس درص

ــد داشــت:  ــي خواه ــر را در پ ــج زی ــت و نتای ــد یاف خواه
كاهش مصرف كودهای شیمیایی و آلی بین 40 تا %50

كاهش مصرف علف كش های شیمیایی 
كاهــش هزینــه وجیــن حــدود 70% )كــه عمدتــاً مربــوط بــه كاهــش قابــل توجــه نیــروي كارگــري مــورد نیــاز 

بــراي انجــام عملیــات وجیــن مي باشــد(
افزایش عملكرد محصول بین %4-7 

جلوگیری از خروج ارز از كشور
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دستاوردهای اقتصادی: 
برنــج بــا ســطح زیركشــتی حــدود 600 هــزار هكتــار، مقــام دوم تولیــد محصــوالت اساســی در كشــور )پــس 
ــات آماده ســازی زمیــن،  ــر 95% عملی ــغ ب ــه خــود اختصــاص داده اســت. در حــال حاضــر، بال از گنــدم( را ب
ــی كــه میــزان  60% عملیــات برداشــت و 25% عملیــات نشــاكاری بصــورت مكانیــزه انجــام می گیــرد. درحال
عملیــات وجیــن مكانیــزه كمتــر از 5% می باشــد.. بهره گیــری از ایــن وجین كــن نقــش زیــادی را در كاهــش 
ــت كاري و  ــل توجــه صعوب ــط زیســت، كاهــش قاب ــش عملكــرد، كاهــش آلودگــی محی ــد، افزای ــه تولی هزین
ــالمت  ــت و س ــطح بهداش ــاء س ــت ارتق ــتي و درنهای ــن دس ــي از وجی ــتي ناش ــدي و پوس ــاي ارتوپ بیماري ه

كشــاورزان و تولیــد كننــدگان ذیربــط ایفــا نمــود. 
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*180-عنوان قرارداد انتقال فناوری: 
مشاوره و انتقال دانش فني زراعت برنج به افغانستان

موسسه/ پژوهشکده/ مركز ملی ذيربط: مركز ترویج و توسعه تكنولوژي هراز
شركت طرف قرارداد: آژانس همكاري هاي بین المللي جایكا

قالب حقوقی قرارداد: ---
شماره قرارداد: ---

تاريخ قرارداد: 2016
مدت قرارداد: 1 سال

معرفي فناوري: 
مشــاوره و انتقــال دانــش فنــي الزم بــه محققــان وكارشناســان ترویــج كشــور افغانســتان ازطریــق طراحــي و 

 )RIPA(.اجــراي برنامــه آموزشــي ویــژه پــروژه توســعه كشــاورزي برنــج محــور در افغانســتان

مزاياي استفاده از فناوري: 
آشــنایي بــا مباحــث مربــوط بــه كشــت و كار ســنتي و مكانیــزه برنج شــامل شناســایي مورفولــوژي، چرخــه زندگي 
و مراحــل رشــد و نمــو گیــاه برنــج، آماده ســازي زمیــن، پــرورش نشــاء و كاشــت برنــج در دو سیســتم نشــاكاري و 
كشــت مســتقیم، مدیریــت تغذیــه و كوددهــي برنــج، مدیریــت مبــارزه بــا آفــات، بیماري هــا و علف هــاي هــرز_ 
مدیریــت آبیــاري و زهكشــي – مدیریــت برداشــت و عملیــات پــس از برداشــت و تبدیــل شــالي – یكپارچه ســازي 

اراضــي شــالیزاري – مكانیزاســیون و كشــت مكانیــزه برنــج، آمــوزش كاربرد نشــاءكار.
بهره منــدي از جدیدتریــن مباحــث مرتبــط بــا مدیریــت مزرعــه و افزایــش عملكــرد محصــول برنــج در واحــد 

ســطح همــراه بــا كاهــش هزینــه تولیــد و افزایــش بهــره وري.
كســب مهارت هــاي الزم در زمینــه روش هــاي تجزیــه وتحلیــل، طراحــي تحقیــق، طــرح آزمایشــات، طراحــي و 

برنامه ریــزي ترویــج، طراحــي آمــوزش، روش جمــع آوري داده هــا، روش تهیــه گــزارش تحقیقاتــي و ترویجــي.

دستاوردهای اقتصادی: 
ــي و  ــاي پژوهش ــب فعالیت ه ــود را در قال ــاي خ ــد، آموخته ه ــت یافتن ــا فرص ــه ریپ ــدگان برنام ــركت كنن ش

ــد. ــه مــورد اجــرا درآورن ترویجــي و در مــزارع پایلــوت در كشــور افغانســتان ب
ــز كشــور افغانســتان توســط  ــي شــركت كنندگان درمناطــق برنج خی ــاي عمل ــاي علمــي و مهارت ه آموخته ه
ــع شــده و در حــال تســري اســت. براســاس گزارشــات  ــورد اســتفاده واق كشــاورزان و ســایر كارشناســان م
ــرد آنهــا در شــرایط پایلــوت در كشــور  ــاد شــده و كارب ــه، مشــاوره و انتقــال فناوري هــاي ی غیررســمي واصل

مقصــد توانســته اســت در مــزارع نمایشــي افزایــش عملكــرد یــك تــن در هكتــار را بدنبــال آورد.


