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 تعريف مساله: 

درصد از کل  7/17م سه محصول،میلیون تن  7/3با تولید حدود  ترین محصوالت باغی کشور است کهسیب یکی از مهم

و  تهران ، فارس،شرقی آذربایجان غربی، آذربایجانهای استان را به خود اختصاص داده است.میزان تولید محصوالت باغی 

کل درصد از  8/63دود حاستان جمعا  5. این رندهای اول تا پنجم تولیدکنندگان سیب کشور قرار داهدر رتب خراسان رضوی

یت، عملکرد و کوتاه کاهش کیف عواملی که باعثدر حال حاضر یکی از  .نمایندمیامین ت تولید سیب کشور را در این سال

. آلوده استسی مختلف های باکتریایی، ویروسی و شبه ویرو، وجود بیماریشودمی بودن عمر باغات سیب در دنیا و ایران

وسایل هرس و باغبانی با  یا انتقال از طریقشدن گیاهان به ویروس معموال توسط انتقال ویروس از منبع آلودگی به گیاه و 

کی و عاری از هرگونه بیماری افتد. با توجه به نیاز کشور در فراهم کردن باغات یکنواخت از نظر ژنتیوسایل آلوده اتفاق می

سیب و  ارقام تجاری وها سازی پایهشود، سالمکه به افزایش قابل توجه سطح زیر کشت و میانگین تولید کشور منتهی می

 تکثیر آنها در محیط درون شیشه از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 

  راه حل پيشنهادي:

زا و در نهایت برای ایجاد باغات سالم و یکنواخت از لحاظ ژنتیکی، استقرار گیاهان در شرایط درون شیشه، حذف عوامل بیماری

زای باکتریایی و عوامل بیماری ،گیرد. در فرایند کشت درون شیشهسازی قرار میهای سالمبرنامهتکثیر انبوه گیاهان سالم در 

های های درمانی انجام گیرد. معموال قبل از شروع برنامهها الزم است برنامهشوند اما برای حذف ویروسقارچی حذف می

ها عموما از آزمون الیزا که پذیرد. برای ردیابی ویروسهای ویروسی صورت میها و تشخیص بیماریدرمانی، ردیابی ویروس

های پایین شود. در حالیکه  برای ردیابی غلظتاستفاده می ،ها استروش نسبتا قابل اطمینان برای تشخیص عمومی ویروس

در  شود.می و نسبتا ساده بکار گرفته(، به عنوان یک ابزار قدرتمند RT-PCRای پلیمراز معکوس )ویروس، واکنش زنجیره

ها، جداسازی و کشت های حذف ویروسترین روشیکی از متداول شود:های مختلف استفاده میهای درمانی از روشبرنامه

های میلیمتر در شرایط استریل از جوانه 7/0تا  2/0هایی به طول مریستم گیاه آلوده به ویروس است. در این روش مریستم

های حاصله، شوند و سپس گیاهچهجدا و در محیط کشت مخصوص مریستم، کشت داده میای انتهایی گیاهچه درون شیشه

 ،ای در دمای باالهای درون شیشه، رشد گیاه کامل یا کشت1گرما درمانیگیرند. ها مورد آزمون قرار میبرای وجود ویروس

ه به ویروس را به مدت مشخصی در باشد. در این روش گیاهان آلودمی حذف ویروس هایترین روشرایجیکی دیگر از 

                                                           
1 Thermotherapy 



، 2شیمی درمانیکنند. برداری مییا از آنها مریستم شوندهای جدید آنها کشت میدماهای باال نگهداری کرده و سپس جوانه

به همراه کشت  واز مواد شیمیایی مانند ریباورین استفاده  است که معموال یویروسهای دیگر برای درمان بیماری یروش

 شود. مریستم انجام می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاربردها:

 سیبدرختان تجاری و بومی مهم های پایهو ارقام سازی سالم .1

 سیبدرختان اولیه سالم های هستهایجاد  .2

 مادری سیبباغات احداث و اولیه های هستهتکثیر  .3

 

 

  :مزاياي فناوري

 توضیحات مزایای فناوری

                                                           
2 Chemotherapy 



طریق از ها و ارقام مختلف سیب پایهانبوه تکثیر پروتکل ارائه  .1

 بافت کشت 

امکان تولید گیاهان سالم و ، پروتکل این بکارگیریبا 

 .شودیکنواخت از لحاظ ژنتیکی در تعداد انبوه فراهم می

سالم و استاندارد الزمه تولید محصول وجود باغات مادری  احداث باغ مادری استاندارد سیب از طریق مواد گیاهی سالم .2

سالم و با عملکرد باال است که متاسفانه تاکنون در کشور 

اند. اما باغات مادری سالم برای اکثر گیاهان باغی ایجاد نشده

در برنامه تدوین شده در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 

این هدف مورد توجه قرار گرفته و دستیابی به دانش فنی 

های سیب این امکان را ازی و تکثیر انبوه ارقام و پایهسسالم

 فراهم آورده است. 

 تکیفیو  تکمی عملکرد باغات سیب با افزایش افزایش .3
 محصول در کشور

با احداث باغات جدید سالم و همچنین جایگزینی باغات 

های سیب تکثیر شده به روش کشت قدیمی با ارقام و پایه

سیب تولید شده در کشور به طور بافت، کمیت و کیفیت 

 یابد.  چشمگیری افزایش می

توان باغات قدیمی و با فناوری تکثیر انبوه گیاهان سالم می تولید سیب در کشور افزایش راندمان .4
کم محصول را با ارقام جدید که عملکرد باالتری دارند، 

-کنندههای کوتاهجایگزین کرد. همچنین در این فرایند از پایه

شود که تراکم کشت را در واحد سطح را استفاده می ای
 دهد.افزایش و میزان آب مصرفی را کاهش می
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