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 .6شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
یکی از اهداف اصلی در برنامه های اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،تجارت خااریی صاادرات مایباشاد کاه در
اقتصاد کشورها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است .اهمیت یایگاه تجارت خاریی در توسعه اقتصادی تاا باه حادی
است که از آن به عنوان موتور رشد توسعه اقتصادی یاد میشود .در حال حاضر تالشهای گستردهای یهت تشاوی
شرکتها به صادرات صورت می گیرد ،چرا که این امر مهم ،توسعه ضعیت رقابتی ،افزایش اشاتاال در داخاو بهداود
درآمدهای ارزی کشور را فراهم میسازد.
با تویه به اهمیت لز م کاهش ابستگی به درآمدهای نفتی کشور ضر رت تویه به نقاش کشاا رزی مناابب عدیعای
بریستهتر میشود .یایگاه محصوالت کشا رزی در توسعه اقتصادی ،زیست محیطی اشتاالزایی ،به حادی اسات کاه
میتوان امر زه ر ند تعمی

احیاء آن را به یژه در یهت افزایش صادرات غیرنفتی ،به عناوان یکای از شااخ هاای

اصلی توسعه اقتصاد ملی در کشور مدنظر قرار داد.
با تویه به پتانسیو ایران که یکی از خاستگاهها زادگاههاای عدیعای بسایاری از گیاهاان بااغی زینتای برخای از
درختچهها بشمار میآید نیز ر یشگاه اصلی بسیاری از گیاهان دار یی محسوب میشود ،از نظر اقتصاادی صاادرات
گو گیاه همچنین فرآ ردههای به دست آمده از آنها هنوز موقعیت مناسدی در سطح دنیا ندارد .مضاف بار ایان نار
باالی رشد یمعیت محد د بودن منابب آب خاك از یک سو تولید سریعتر محصوالت با کیفیت بهتر از سوی دیگر،
ضر رت استفاده بهینه از امکانات مویود را بیش از پیش بریسته مینماید .بنابراین اساتفاده بهیناه از مناابب آب مویاود
(کشت گیاهان به صورت دیم یا با استفاده از سیستمهای آبیاری نوین شامو آبیاری قطارهای) اراضای بالکشات
شیب دار همچنین استفاده از تکنولوژیهای یدید کشت بافت مهندسی ژنتیک ،تنها راه رسیدن به موقعیت مناساب
تولید ،افزایش صادرات ،کاهش اردات کسب موقعیت مناسب در بین سایر کشورهای تولیاد کنناده ایان محصاوالت
میباشد.
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امر زه از ر شهای نوین کشا رزی نیز به منظور تکثیر گیاهان میتوان استفاده کرد .درحال حاضر کشت بافت بویژه
ریزازدیادی یکی از گستردهترین کاربردهای بیوتکنولوژی است که دریچاهای تاازه پایش ر ی محققاان علاوم زیساتی
گشوده به نحوی که در مقایسه با ر شهای اصالح سنتی گیاهاان ،تساریب قاباو مالحظاهای در مادت زماان ایارای
برنامههای اصالحی را سدب شده است امکان انجام تالقیهای بین ینسی را نیز فراهم نموده اسات ،باه عاوری کاه
ریزازدیادی تجارتی گیاهان به منظور عاری نمودن آنها از عوامو بیماری زا ،مقا م به تنشهای محیطی ،تولید پایدار در
عول سال ،کیفیت باال ،تولید گیاهان یکسان ژنتیکی سایر خصوصیات زراعی باغدانی مطلوب انجام شده است .کاربرد
این ر ش در بسیاری از گیاهان مهم اقتصادی امکان پذیر است.
این ر ش در اکثر گیاهان چند ساله باعث کاهش د ره نونهالی ز د باردهی آنها شده تکثیار آنهاا باه فضاای بسایار
کمتری نیاز دارد .بنابراین تکثیر گیاهان از این عری میتواند یک یایگزین مناسب برای ازدیاد گیاهان از عری سنتی
باشد زمانی که ر شهای سنتی قادر به تامین تقاضا برای تکثیر مواد گیاهی نمیباشند ،این ر ش میتواند میلیونها گیاه
را با عملکرد باال به صورت یکنواخت تولید نماید .فنآ ری کشت بافت برای تکثیر اندوه در کاربردهای صنعتی به خوبی
مورد بهره برداری قرار گرفته است.
از عرفی بحران آب ،گرم شدن هوا تاییرات اقلیمی ،به یکی از چالشهای اصلی ایران حتی یهان تددیو شده است.
به عوری که متخصصان کشا رزی به دندال راه حوهایی یهت غلده بر این مشکو میباشند .با تویه به این موضوع که
ت قریداٌ همه اراضی مطلوب کشور برای کشا رزی مورد استفاده قرار گرفته است یای یدیدی برای توسعه این صانعت
مهم یود ندارد ،کشت گیاهان در زمین های بالکشت شیددار استفاده بهینه از منابب انرژی آبای منااع مختلا
کشور ،از عری کشت دیم استفاده از ر شهای نوین یکی از ر شهای مقابله با این بحران میباشد.
در صورت یود پایگاه علمی توانمند آگاه برای پشتیدانی علمی مناسب در کلیه مراحو کشت گیاهان به ر ش دیام
یود دانش علمی کافی در این زمینه ،سود اقتصادی زیادی به دندال خواهد داشت .بررسی مناع یارافیاایی کشاور
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انتخاب گونه متناسب با شرایط آب هوایی بارش هاای منطقاه ،ایارای درسات عملیاات خااکورزی نیاز پار رش
نهالهای سالم یهت کشت به ر ش دیم در مناع مختل بسیار حائز اهمیت میباشد.
 .2ذینفعان
تولید کنندگان نهالهای کشت بافتی
سازمان محیط زیست
زارت یهاد کشا رزی دفتر باغدانی
اتحادیه سراسری تعا نیهای کشا رزی باغداران ایران

 .9مشخصات فنی طرح
نظر به مشتری مدار بودن عرح از عرف د لت در خصوص  055هزار هکتار از اراضی شیددار در کشور در شرایط دیام،
به نظر میرسد تا تولید نهالهای کشت بافتی تعدادی از محصوالت متحمو به شرایط خشکی کشت آنهاا در اقاالیم
مرتدط بتواند منجر به تحولی در شرکت های کشت بافتی برای تولید نهالهای یک دست گردد.
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
استانهای با میزان نز الت کمتر از  005میلیمتر در سال که  8استان کشوری را مطاب آخرین بررسیها در بار مای-
گیرد.
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 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
 01ماه مشتمو بر
 .0تهیه اکسپلنت
 .1تکثیر در شیشه
 .3خوگیری در گلخانه
 .4خوگیری در شرایط عدیعی
 .0توزیب کشوری
 .1مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
 01ماه
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
تولید نهالهای کشت بافتی  6گیاه متحمو به تنش کم آبیاری

 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
نهالهای تولیدی از هر شرکت باید یک دست عاری از بیماری باشند.
 .3فرآیند تحویل طرح به ستاد
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ناظرین ستاد نسدت به بررسی یکنواختی نهالهای تولیدی همینطور عاری بودن از بیماریها اعمینان حاصو نمایند.
 .61ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
ندارد
 .66حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
کارشناسی ارشد متخص

در کشت بافت با تجربه کار گزارش شده بطور رسمی

کارشناس ارشد تاذیه گیاهی
کارشناسی ارشد بیماریهای گیاهی با تخص

در شناسایی بیماریهای یر سی ،باکتریایی قارچی

 .62نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پر پزالها بعد از تهیه باید به صند ق حمایت از سرمایه گذاری زیست فنا ری به آدرس ذیو ارسال شوند.
آدرس پست الکتر نیک مسئول مربوعهiranbtf@gmail.com :
شماره تماس – 88481008 :احد تسهیالت سرمایهگذاری

