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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
کشت بافت این امکان را به تولیدکنندگان نهال و باغداران میدهد که از نهالهاي یکدستت و ستال ستازيشتد بهتر
ببرند .این مسئله سبب افزایش بهر وري باغات ،کاهش شیوع بیماري ها و کاهش افت محصول بته دلیتح ورتور
ویروسها میشود .اما هنوز در بسیاري از باغات کشور از این نهالها استفاد نمیگردد .هتد ایتن طترر بررستی
مزیت نسبی تولید محصوالت مختلف باغی و اولویت بندي این محصوالت در کشتور بتر استاس شترایت مختلتف
اقلیمی ،بازار و صادرات می باشد .همچنین بررسی این مزیت از دیدگا مجموع هزینههاي تحمیلی به باغتداران در
صورت استفاد از نهالهاي کشت بافتی در مقایسه با این هزینه در صتورت استتفاد از نهتالهتایی استت کته بتا
روشهاي سنتی تکثیر شد اند .در نتیجه قدرت رقابت نهالهاي تولیتدي از ایتن روش ،بتا نهتالهتاي تولیتدي از
روشهاي مرسوم سنجید میشود و براي افزایش این قدرت راهکارهاي عملی به دست میآید.
ذینفعان
تولیدکنندگان نهالهاي کشت بافتی ،نهالستانها ،باغداران ،سیاست گذاران
 .2مشخصات فنی طرح
مزیت نسبی محصوالت باغی و مزیت رقابتی استفاد از محصوالت کشت بافتی به جاي استفاد از نهالهتایی کته بتا
سایر روشها به دست آمد اند باید با یکی از مدل هاي معتبر ارزیابی مزیت رقابتی فناوري مدلسازي و به شتکح کمیتی
محاسبه شود .انتخاب مدل برعهد مجري است .اطالعات خام مورد نیاز براي این مدلها با مراجعه به آمارنامهها و یا
به صورت میدانی (مصاوبه با جامعه نمونه باغداران ،نهالستانها و تولیدکننتدگان محصتوالت کشتت بتافتی همچنتین
بررسی اطالعات نهاد هاي ذي ربت) به دست میآید .محدودیت هاي اقلیمی ماننتد خشکستالی و کمبتود آب ،مزیتت
صادرات ..لحاظ شود.
 .3محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
محدود مطالعه باید شامح سطور ملی و بین المللی باشد
 .4محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
تهیه پارامترهاي مدل و اوصاء اطالعات مورد نیاز
بررسی مزیت نسبی تولید در محصوالت در کشور
یافتن و شرر مدل بهینه براي مدلسازي مزیت رقابتی استفاد از محصوالت کشت بافت
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مدلسازي و تحویح فهرست اولویتهاي گیاهان

 .5مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
 6ما
 .6محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
مستندات مصاوبههاي میدانی و اطالعات آمارنامهها:
مدل نهایی و فهرست گیاهان اولویت دار
 .7استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
 .8فرآیند تحویل طرح به ستاد
در پایان هر فاز و پس از اتمام طرر ،گزارش جامع به همرا مستندات به ستاد توسعه زیستفناوري عرضه میشود
 .9ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
وجود اطالعات غیر مدون و عدم مستند بودن آمارنامهها
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تخصصهاي اقتصاد کشاورزي ،باغبانی ،بیوتکنولوژي ،مدیریت فناوري و MBA
 .11چارچوب پروپوزال
کلیه پیشنهادات باید در قالب چارچوب تعریف شد براي پروپوزال که در پیوست موجود میباشد تهیه و ارسال گردد.
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 .12نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوري به آدرس زیر ارسال شوند:
خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان پیروزان -خیابان پیروزان -نبش کوچه زاهدي -پالک  -51ستاد توسعه
زیست فناوري
نام مسئول مربوطه :خان زهرا مختارزاد
آدرس پست الکترونیک مسئول مربوطهZahra.mokhtarzade@yahoo.com :
شمار تماس00651688 :داخلی 581

