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یق کشـت بافت  ثربخشـی تجاری سـازی تکثیر پایه های سـیب مالینگ مرتون از طر ا
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 1

  بیـان مسـئله   
، سـیب می باشـد کـه عمدتـا کشـت و کار آن تـا سـال های اخیـر به شـكل سـنتی بوده اسـت.  سـطح زیر کشـت سـیب در  یكـی از درختـان مهـم میـوه کشـور
، حـدود 4 میلیـون تـن سـیب درختـی در کشـور تولید می شـود. از سـال 1385  کشـور حـدود 230 هـزار هكتـار اسـت کـه بـا میانگیـن حـدود 17 تـن در هكتـار
مقـرر شـد کـه  جهـت بازسـازی باغ هـای فرسـوده و قدیمـی و احـداث باغ هـای جدیـد  حداقـل سـالیانه بیـش از 600 هـزار اصله نهال رویشـی کشـت بافتی در 
کشـور تولیـد شـود. بكارگیـری پایه هـای رویشـی کوتـاه کننـده، یكـی از نهاده هـای بسـیار مهـم بـرای افزایـش تولیـد در واحد سـطح و بهره وری بیشـتر از آب 
مصرفـی در باغ هـا اسـت کـه از طریـق افزایـش تراکـم درخـت در واحـد سـطح، مقاومـت در برابـر بیماری هـا و امـكان رشـد در خاك هـای نامناسـب موجـب 
افزایـش عملكـرد میشـوند. پایه هـای کوتـاه کننـده مالینگ-مرتـون سـیب از جملـه پایه هایـی هسـتند کـه بـرای کوتـاه سـازی ارتفـاع درخت و ایجـاد باغات 
 از کشـورهای خارجـی تهیـه شـده و بـه روش های سـنتی در داخل کشـور در نهالسـتان ها 

ً
یكنواخـت بـكار گرفتـه می شـوند. ایـن پایه هـا  در گذشـته عمومـا

از طریـق خوابانیـدن کپهـای یـا شـیاری و قلمـه زدن  تكثیـر می شـدند.
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1-مریم جعفرخانی کرمانی

کشور گذشته در  با پایه های مالینگ-مرتون طی دهه ی  شکل 1- روند تولید نهال های رویشی سیب تولید شده 
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  معرفی دستاورد   
کشـت بافـت مهم تریـن روش اسـتفاده شـده بـرای تكثیـر سـریع غیرجنسـی در شـرایط درون شیشـه ای جهـت تولیـد گیاهـان عـاری از بیمـاری می باشـد 
کـه از نظـر زمـان و فضـای مـورد نیـاز برتـری اقتصـادی دارد و انتقـال بیخطـر و قرنطینـه ژرم پالسـم را در داخـل کشـور و بیـن کشـورهای دیگـر تسـهیل 
می نمایـد کـه بـا ایـن روش می تـوان میلیون هـا گیـاه عـاری از بیمـاری را بـا عملكـرد بـاال و بـه صـورت یكنواخـت تولیـد نمـود. در ایـن راسـتا پژوهشـگاه 
بیوتكنولـوژی کشـاورزی از سـال 1385 بـا دسـتیابی بـه دانـش فنـی تكثیـر کشـت بافتـی انبـوه پایه هـای رویشـی کوتـاه کننـده سـیب مالینگ-مرتـون 111 
و 106 و انتقـال ایـن دانـش بـه 3 شـرکت بخـش خصوصـی اقـدام عملـی و مهمـی در جهـت احـداث باغ هـای مكانیـزه و پرمحصـول بـا تولیـد اقتصـادی 
برداشـت. در نتیجـه ایـن تجاری سـازی دانـش فنـی، بیـش از 1 میلیـون پایه هـای رویشـی مالینگ-مرتـون بـه روش کشـت بافت تولید و وارد باغات کشـور 

شـده اسـت کـه بسـیار حایـز اهمیـت بـوده اسـت.

  فرآینـد تجـاری سـازی    
قـرارداد غیـر انحصـاری انتقـال دانـش فنـی تكثیـر انبـوه پایـه هـای مالینـگ مرتـون از طریـق کشـت بافـت بـا 3 شـرکت خصوصـی زیسـت فنـاوری گیاهـی، 
کشـت بافـت پیشـتاز و رویـان پژوهـش آذربایجـان منعقـد شـد و بـا همـت شـرکت های مذکـور و مشـارکت سـایر بخش هـای خصوصـی بـه همـراه نظـارت 
کامـل پژوهشـگاه بیوتكنولـوژی کشـاورزی ایـران اهـداف کشـور در بازسـازی بـاغ هـای قدیمـی و احـداث باغهـای جدیـد محقق گردیـد. با اجرای ایـن برنامه 

تاکنـون بیـش از یـک میلیـون پایـه رویشـی سـیب تولیـد شـده اسـت. 
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ارزش اقتصــادی حاصــل از فنــاوری )NPV( در ســال 1397: 1800 میلیارد ریال

ســوددهی اقتصادی حاصل از فناوری )IRR(: 42 درصد در ســال

نســبت منفعــت جامعــه به هزینه فناوری در پژوهشــگاه:333

نســبت درآمــد بــه هزینه کل برای باغداران: 4/83

ارزش افزوده ناشــی از فناوری رویشــی در ســال 1396 )به ازای هر تن ســیب(: 1/5 میلیون ریال

نســبت ارزش افزوده فناوری رویشــی به بذری: 224 درصد

تاثیر کشــت پایه های رویشــی بر روی GDP در ســال 1396: 0/0012 درصد

تاثیر کشــت پایه های رویشــی بر روی کل تولید ســیب در ســال 1396: 0/31 درصد

میزان  اشــتغال زایی مســتقیم برای واحدهای کشــت بافتی: 170 نفر

درختی سیب  مالینگ  پایه های  بافتی  کشت  تولید  پروتکل  انتقال  شکل 2- اثربخشی 

افزایش 30 تا 80 درصدی ســود باغدار

افزایــش 3 برابری عملكرد

تولیــد بیــش از یک میلیون پایه رویشــی از 
طریق کشــت بافت

بیش از 20 هزار هكتار سطح زیر کشت در کشور

تولیــد میانگیــن 60 تــن در هكتار از نهال رویشــی 
در مقایســه بــا 20 تــن در هكتار بذری

افزایــش میــزان تولیــد به میزان 800 هزار تن
درسال

  پتانسـیل اقتصـادی و اثـر بخشـی    


