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رهنما  مقاصد کتاب. 1
: ر کاران صنعت بادام در افغانستان است تادست اند شامل کمک بهمقاصد اين کتاب رهنما 

 
را بدانند معيار ها برای درختان و حاصالت در انکشاف و توسعه بازار ها  دليل اهميت. 1
. را شناسايی و توليد نمايند نوع مطابق اصلبتوانند درختان . 2
و پرورش قوريه ها را تهيه نمايند باغ های نمايشی /هترين روش ها را برای قوريه هاپيشنويس ب. أ 
نويس مواد ترويجی را تهيه نمايند پيش. ب 

برای  »تصديق« و مديريتمؤثر  سيستمايجاد يک ی برنامه برای اولويت هامرور . 2
قوريه های بادام در افغانستان 

، موضوع ايجاد يک ساحوی دانشگاه ديويس کاليفورنياهای و سروی بنياد صلح بر مبنای تجارب مؤسسه 
گام های عمده اين برنامه . مورد بررسی قرار گرفت» سيستم تصديق برای قوريه های بادام در افغانستان«

: بر شمرده ميشودقرار ذيل 
 

توليد نهال های بادام اصلی  :هدف
 

مادری مشترک را ايجاد  بالک/قوريه داران يک مزرعه نمايشی .مادری بالک/نمايشی ءمزرعه .1
و توليد  کشتدر قوريه، به حيث بخشی از يک مزرعه نمايشی، نهال های اصلی . خواهند نمود

نهال های بادام ترويج خواهد شد و فوايد درختان اصالح  شکل دهیبهترين روش های . خواهد شد
. شده ارتقا خواهد يافت

 
يعنی  – مزرعه نمايشی جداگانه/مادری بالکقوريه در درازمدت، قوريه ها به يک  :ساختار قوريه

 .مبدل خواهند شد – از سيستم قوريه أ به ب

 
 
برای ) PHDP –برنامه انکشاف باغداری (انواع ذيل از يک منبع واحد پيوند  .مواد قوريه مادری .2

 :تهيه خواهد شدمادری  بالک/مزرعه نمايشی
 ستار بايی .أ
 ينیخيرالد .ب
 قهار بايی .ج
 قمبری .د

 :افزون بر آن، مواد خارجی برای انواع ذيل تهيه خواهد شد

 أ ب

 مادریدرخت 
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 نانپريل .ه
 کارمل .و
 بت .ز
 پادره .ح

 

 
ج درختان انواع اصلی و تروي وند،شبکه معلوماتی پي منونهء: شکل

 
خواهد  تهيه پايه مادری نهال هایهر قوريه دار درختان تخمی خود را برای توليد آينده  .پايه مادری .3

ويا نهال  نوع مطابق اصلتخم بذری يا نهال های ) بنياد صلح( Roots of Peaceمؤسسه . کرد
نيز در نظر ) nemaguardمثالً (يک درخت تخمی خارجی . های پيوندی را فراهم خواهد نمود

 .گرفته خواهد شد
، برای )ELISAمثالً (با گذشت زمان، يک روند آزمايش امراض  .امراض ويروسی تشخيص .4

 .انجام خواهد شدبنياد صلح اين کار از طريق مؤسسه . گرديدمادری مروج خواهد  بالکبررسی 
انکشاف  بنياد صلحقوريه داران بهترين روش ها را در همکاری با مؤسسه  .بهترين روش ها .5

توسط دانشگاه شی و آموزاين يک روند مداوم خواهد بود که با پشتيبانی مواد ترويجی . خواهند داد
 .ديويس کاليفورنيا انجام خواهد شد

 .در فهرست ذيل اولويت های که تا اکنون شناسايی گرديده نشان داده شده است .مواد ترويجی .6
دانشگاه ديويس کاليفورنيا در همکاری با نهاد های داخلی مواد  .مواد ترويجی قوريه داری .أ

 :ذيل تهيه خواهد نمود موضوعاتبرای را ترويجی 
i. تغذی 
ii. Red spider – IPM  کنترول امکاناتو 
iii. کنترول  امکاناتthrip 
iv. ساله 3هدف ( متناوب کشت( 
v.  توسط حشرات برگ ها سوراخ –برگريزی  –مرگ ريشه  –مغلق آبياری .

 .ساعت 24زهکشی در جريان 
vi. تداوی امراض 
vii. علف های هرزه 
viii. ترتيب و تنظيم 

 رنگ قبل از حفر  رمزتعيين  .1
 عالمت زدن به پيوند ها .2

ix. اصول انکشاف ريشه. تعويض بيل به ميکانيزه – حفاری و کشيدن نهال. 
 :خواهد شد فراهممواد برای موارد ذيل  .مواد ترويجی تهيه .ب

 PHDPبرنامه انکشاف باغداری 
 

پيوند انواع اصلی 

مؤسسه بنياد صلح 
 

پيوند ها و قلمه های خارجی  

 دانشگاه ديويس کاليفورنيا
 

 3 وغيره پشتيبانی تخنيکی
 

2 
 

1 

دهاقين 

 درختان انواع اصلی، مشوره ترويجی

قوريه ها 
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i. و شاخچه بری شکل دهی 
ii. طرح و خط اندازی باغ تنظيم 
iii. گرده افشانی 

 
جديد کار نخواهد  زمانی، در اين بخش بادام افغانستان با درختان خارجی ءبا در نظرداشت محدوده: يادداشت

گرفته ) پروژه انکشاف باغداری(که از جرمپالزم موجوده و ثابت داخلی قوريه داران بادام های اصلی را . شد
در با قوريه داران با اين همه، انتظار ميرود تا مؤسسه بنياد صلح . شده است توليد و به نمايش خواهند گذاشت
. مواد خارجی کار خواهد کرد رابطه بادر ينده آ ءفعاليت های وابسته برای انکشاف و توسعه

 

 
 

ر از اويتص(افت افزايش خواهد ي ،ه بریمثالً شاخ ،شکل دهیبا روش های تر  نوع مطابق اصلحاصلدهی درختان سامل 
IPM ادانشگاه ديويس کاليفورين( 
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بادام  ءقوريه و تنظيم ترتيب. 3
. ارائه ميشود قوريهترتيب در اين بخش جزئيات بيشتر راجع به 

نوع مطابق اصل فوايد درختان  3-1
ميوه های با کيفيت مشابه از آنها به عمل دقيقاً مشابه درختان منشاء شان بوده و  نوع مطابق اصلنهال های 

از چنين درختان حاصالت معياری . مانند درختان منشاء شان مقاومت دارندو در برابر آفات و امراض  می آيد
در نهايت، . ه باعث ايجاد سهولت در نقل و انتقال، پروسس و بازاريابی سهولت ميگرددبه دست می آيد ک

. صنايعی مبتنی بر درختان انواع اصلی به باغداران عوايد بيشتری ميدهند
 

نکته مهم 
. درختان انواع اصلی در نهايت به باغداران عوايد بيشتری ميدهند

ای نمايشی احداث قوريه های مادری به حيث مزرعه ه  3-2
بهترين روش «برای تعيين قوريه ها . مادری مشترک احداث ميشود/های نمايشی بالکقوريه ها برای ايجاد 

های مادری برای ترويج معلومات به دهاقين و فراهم آوری مواد اصلی  بالکاحداث ميشود تا بتوان از » ها
.  استفاده نمود

 
نکات مهم 

: را برای موارد ذيل ايجاد نمايند» ش هابهترين رو«قوريه ها بايد يک سلسله 
تنظيم و مديريت قوريه های مادری . أ

تنظيم و مديريت قوريه های پرورش يافته . ب
کيفيت نهال ها، و . ج
فوايد نهال های «به شمول مواد در مورد  –مواد ترويج روش های توليدی برای مشکالت دارای اولويت . د

. »انواع اصلی

 وندمواد منبع پی 3-2-1
) PHDP –برنامه انکشاف باغداری (انواع ذيل از يک منبع واحد پيوند مادری  بالک/برای مزرعه نمايشی

 :تهيه خواهد شد
 ستار بايی .ج
 خيرالدينی .د
 قهار بايی .ه
 قمبری .و

 
) ب(که در آن درختان مادری در موقعيت های مختلف قرار دارند به سيستم ) أ(قوريه داران از سيستم کنونی 

ذيل به شکل . منتقل خواهند شد ،مادری جداگانه انکشاف داده ميشود بالکمزرعه نمايشی /قوريه که در آن يک
. مالحظه شود



 6 

 
مثالً (جديد » خارجی« ساقه زيرزمينی بنياد صلحهمزمان با اين انکشافات، انتظار ميرود که مؤسسه 

nemuguard (و پيوند های خارجی را از قبيل :
نانپريل  .أ
 کارمل .ب
 بت .ج
 پادره .د

 
). به شکل ذيل مالحظه شود(برای مقايسه و نمايش معرفی نمايد 

 
ی يجان معلومات تروشاخچه های پيوندی، درختان انواع اصلی و جرياگرام دي :شکل

 PHDPبرنامه انکشاف باغداری 
 

شاخچه های پيوندی انواع اصلی 

 Roots of Peaceمؤسسه 
 

شاخچه های پيوندی و قلمه های 
خارجی  

دانشگاه ديويس کاليفورنيا 
 

 3 وغيره پشتيبانی تخنيکی
 

2 
 

1 

دهاقين 

 درختان انواع اصلی، مشوره ترويجی

قوريه ها 

يان مواد برای اثرات جر
 فوری

جريان مواد برای گسترش 
صنعت و اثرات ميان مدت و 

 دراز مدت

 أ ب

 درخت منبع مادری
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نکات مهم 
) پروژه انکشاف باغداری(منبع  ی از يکرهای ماد بالک/ شاخچه های پيوندی برای فارم های نمايشی. 1

. خواهد آمد
نمايشی توليدی نيز مورد  بالکقوريه ها يک قوريه مادری مرکزی را ايجاد خواهند کرد که به حيث يک . 2

. استفاده قرار گيرد

انتخاب ساحه، مصؤونيت ساحه و آماده ساختن ساحه   3-2-2
متر باشد به خوبی رشد  2تا  1عمق آن حد اقل بادام در جای آفتابی و خاک ريگی زهکشی شده که درختان 
از پرورش درختان بادام در خاک های خيلی . خاک ريگی حاصلخيز برای اين کار از همه بهتر است. مينمايند

) درجه سانتيگراد 7ساعت زير  500تا  400(درختان بادام در ساحات سرد . ريگی يا کم عمق اجتناب شود
بادام زود شگوفه ميکنند، در جا هايی که بهار آن يخبندان دير رس دارد  چون درختان. خوب حاصل ميدهند

. کشت نشوند
 

فشردگی و تراکم نواقص خاک از قبيل 
و  رشدخاک شيار شده باعث کاهش 

بايد اين . ميگردد حاصلدهی درختان
غرس نهال ها در باغ پيش از  نواقص

به علت  ،اگر خاک. شناسايی و رفع گردد
کم عمق باشد،  ،تموجوديت زمين سخ

کوشش شود تا در هنگام آماده ساختن 
.  سخت آن نيز شگافته شود ءزمين طبقه

 
از غرس نهال ها در مناطق پست يا در 

قرار سيل  در معرض ساحاتی که اغلب
. دارند اجتناب شود

 
.  هش يابدمتر از هم غرس شوند تا احتمال ضعف رشد به علت رقابت کا 6تا  5نهال ها احد اقل به فاصله 

 
 
 

در طوری که (در نظر باشد قرار گيرد  چقریدرخت در ميگردد تا نشست خاک که باعث در هنگام نهالشانی 
بنا بر اين، نهال ها کمی بلند غرس گردد و جای نشست خاک و نهال ). تصوير باال در طرف چپ ديده ميشود

و  شودو دوباره پر  شده روی حيوانی انداختهپاويا اين که يک چقری حفر نموده و در آن . در نظر گرفته شود
هفته گذاشته شود که خاک نشست نمايد و بعداً نهال در  3تا  2برای . يک چوب در ميان چقری قرار داده شود

. آن غرس گردد
 

نکته مهم 
. وداز غرس نهال های بادام در جا های با زهکشی ناکافی اجتناب ش. درختان بادام به زهکشی کافی نياز دارند

مادری  بالکشناسايی، نقشه برداری و ثبت انواع جداگانه در   3-2-3
با احداث قوريه های جديد، بايد همه نهال های قوريه ها بصورت 

نشاندهندهء موقعيت درخت ثبت  واضح نشانی و منابع جنتيک آن نقشه
. گردد

 
ساقه بصورت واضح درختان منبع  داران مخصوصاً، بايد قوريه

نشانی کردن درخت يعنی (شناسايی  شکلا و پيوند ها با دو ه زيرزمينی
افزون بر آن، آنها بايد يک . مشخص گردد )و چسپاندن عالمت به آن

باشد، که نشاندهنده درختان منبع و نام های مشخص آن  را نقشه ای
. ترتيب نمايند

درختان بايد جای زهکشی کافی داشته باشند  
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نکته مهم 

نوع و موقعيت درختان شاخچه های درختان شاخچه های پيوندی واضحاً نشانی شده و نقشه نشان دهنده 
. پيوندی حفظ گردد

 

پايه مادری   3-2-4
از نسل غير منتخب و با تاريخچهء مجهول که  –در حال حاضر، بادام تلخ 

به شمار  ساقه زيرزمينیمنبع اصلی  –در بازار خريد و فروش ميشود 
حيث به بايد هر قوريه دار درخت تخمی خود را برای استفاده آينده . ميرود

بنياد ( Roots of Peaceمؤسسه . منبع ساقه زيرزمينی تعيين نمايد
با قوريه داران کار خواهد کرد تا نهال های تخمی يا مادری مناسب ) صلح

. را برای بادام تلخ شناسايی نمايند
 

ارجی يک درخت تخمی خ. تخم بذری يا نهال های اصلی يا پيوند شده را فراهم خواهد نمودمؤسسه بنياد صلح 
دانشگاه ديويس کاليفورنيا با مؤسسه بنياد صلح  جهت شناسايی . برای هر قوريه نيز در نظر گرفته خواهد شد

آينده  پايه مادریمواد کار خواهد کرد تا تهداب تنوع ) nemuguardمثالً (چنين ساقه های زيرزمينی جديد 
.  گذاشته شود

 
نکته مهم 

. را برای استفاده منحيث پايه مادری تهيه نمايد هر قوريه بايد درختان بادام تلخ خود

امراض ويروسی  تشخيص  3-2-5
دانشگاه ديويس . بهترين روش ها ميباشد/سيستم تصديق ءتأمين قوريه های سالم و بدون مرض يک هدف عمده

ی را سفارش و در قسمت معرفيا ماشين آالت مناسب ديگر  ELISAکاليفورنيا به مؤسسه بنياد صلح دستگاه 
مؤسسه بنياد صلح پيشبرد . های مادری و قوريه های نمايشی آموزش فراهم خواهد نمود بالکسيستم بازرسی 

. اين کار را به عهده خواهد داشت
 

نکته مهم 
با گذشت زمان، قوريه داران بايد طرزالعمل های را برای نشان دادن اين که قوريه های شان عاری از 

. امراض اند تهيه نمايند

صادر شونده  مواد نهالشانیبرای طرزالعمل های شناسايی و انتقال   3-2-6
زده شود تا احتمال اشتباه در شناسايی درختان  عالمتشده و بندی بايد پيوند ها در هنگام جمع آوری دسته 

مطابق با رمز های پذيرفته شده  ،نهال های توليد شده با در نظر داشت نوع با رنگ های مختلف. کاهش يابد
. نشانی شود ،ر اين صنعتد

 
) ، دانشگاه ديويس کاليفورنياIPOتصاوير (درختان دارای ورق شناسايی و اسناد واضح، شاخچه پيوند و درخت قوريه الزمی است 

مهم  نکته
قوريه داران بايد يک سيستم پذيرفته شده رمز های رنگی را برای سهولت در شناسايی دسته های شاخچه های 

. دهندپيوندی انکشاف 
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روش های بهداشتی   3-2-7
کنترول علف . بهداشت بهترين وسيله برای جلوگيری از دخول و انتشار حشرات و امراض در باغ ها ميباشد

. بعد از اين که درختان پابرجا گرديدند، خيلی مشکل است ،های هرزه، کرم ها، و بعضی امراض
 

: گام هايی که بايد برداشته شود
 .انتشار آفات بوسيله کشيدن و سوختاندن فوری شاخه ها و ميوه های مرضیجلوگيری از دخول يا  •
ضد عفونی ساختن ابزار شاخچه بری در هنگام شاخچه بری و در هنگامی که به تماس مستقيم قسمت  •

 .های مرضی قرار ميگيرد
ی پاک نمودن ابزاری که در ساحات ديگر بکار ميرود تا از دخول ميکروب ها، کرم ها يا علف ها •

 .هرزه جلو گيری شود
جا  آنمويک ها و خار و خاشاک که ميتواند آفات، حشرات و خزندگان را در شاخه ها، دور نمودن  •

 .گيرند
 . گرددجلب  به آندور نمودن آشيانه های که ميتواند تعداد زياد پرندگان مخرب  •
 .کاهش يابد اجتتا آفات فاسد کننده  درختان از علف های هرزه تا قسمت تاج، پاک نگهداشتن •
 .از بين بردن فوری علف های هرزه برای جلوگيری از انتشار آنها •

 
نکته کليدی 

 .هر قوريه بايد روش های بهداشتی دارای اولويت خود را تعيين نمايد

و ترويج  مواد برای تنظيم  3-2-8
ايش بهترين روش مزرعه نمايشی مشترک برای نم/توليد خواهند شد و قوريه مادری نوع مطابق اصلدرختان 

.  بادام و برجسته ساختن فوايد درختان اصالح شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت شکل دهیهای 
 

اولويت ها در  .د شدقوريه داری تهيه خواه اتو توليد ترتيبيک تعداد اوراق معلوماتی برای پشتيبانی از 
: مواد برای ءپشتيبانی از توليد تجارتی عبارت اند از تهيه

 )اولويت(خچه بری شا •
 )اولويت(گرده افشانی  •

 
 شکل دهیه بری و شاخ

طوری تهيه اين بخش . از درختان توليدی تفاوت دارد) شاخچه های پيوندی(شاخچه بری قوريه ها : يادداشت
: خواهد شد تا موارد ذيل را در بر گيرد

 مرور کلی شاخه بری .1
 شاخجه بری در هنگام نهالشانی .2
 شاخه بری سال نخست .3
 ه بری سال دومشاخ .4
 شاخه بری سوم، و شاخه بری در هر فصل بعد از آن .5
 آيا شاخه بری حاصالت را افزايش ميدهد؟ .6
 شاخچه بری درخت بالغ .7

 
مرور کلی شاخه بری 

درختان جوان طوری شاخچه بری گردند که بعد از انکشاف ساختمان درخت بتواند سنگينی ميوه را برداشت 
يشوند که تنه و تاج محکم داشته باشند تا بتوانند مقدار زياد ميوه با کيفيت درختان طوری شکل داده م. نمايد

سال نخست بعد از غرس صورت ميگيرد و بايد قبل از اين  5تا  1اين شکل دهی در . عالی را برداشت نمايند
.   که مقدار ميوه به اندازه تجارتی آن برسد، انجام شود

 
شاخه چوکات  4يا  3ان شکل داده ميشود که مرکز آن باز بوده و دارای يک گلد مانندمعموالً نهال های بادام 

به خاطر باشد که شاخه های درختان جوان که ). به شکل ذيل مالحظه شود(اصلی بدون شاخه مرکزی ميباشد 
شاخه های که در معرض . در معرض روشنی آفتاب قرار دارد به آسانی معروض به آفتاب زدگی ميشوند

  .غير سمی محافظه گردند 50:50قرار دارند با رنگ چونه يا رنگ سفيد مخلوط روشنی آفتاب 
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بهترين وقت شاخچه بری و قطع شاخه های اين . استبهترين وقت شاخچه بری فصل خواب زمستانی 
ابستان برای کنترول شاخچه بری در ت. ، يا شاخه های با زاويه کوچک ميباشدمتصالبمرضی، شاخه های 

. ه ها صورت ميگيردشاخ رشد بيش از حد
 

 
 

در درختان جوان روشنی بايد در شاخه های اصلی برسد تا . تنظيم روشنی است ،مقصد اصلی شاخچه بری
در درختان کالن تر شاخه های نفوذ روشنی . ايجاد مواضع ميوه دار را در شاخه های ثانوی تحريک نمايد

. حاصلخيز را در نيم پايينی درخت تأمين مينمايد
 

داخل درخت . شاخچه های متصالب و موازی قطع شوند بايد .نفوذ روشنی بوسيله شاخچه بری تأمين ميگردد
.  که از مرکز نمو مينمايند باز نگهداشته شود sprouts waterبا از بين بردن جوانه ها و 

 
شاخچه های پايينی قطع نشود و شاخچه های بااليی 

را در اين گونه زی. قطع شود) احتماالً مشکل آفرين(
شاخچه بری شاخه های بار آور قطع گرديده و باعث 

شاخچه بری از . ميگردد تا ارتفاع درخت زياد شود
روی مقدار آسمان قابل ديد از بين شاخه های درخت 

. ارزيابی گردد
 

و شاخچه بری  شکل دهیاز ديدگاه اکثر باغداران، 
ری م هم هنر است و هم علم؛ هنر به خاطدرختان بادا

که شاخچه بر با استفاده از مهارت خود به درخت 
يک شکل خوش آيند ميدهد، و علم به خاطری که 
. درخت در برابر شاخچه بری واکنش نشان ميدهد

برای دادن شکل درست . هنر و علم با هم مرتبط اند
به درخت، بايد شاخچه بر واکنش های درخت را در 

، بايد شاخچه عالوتاً . برابر اقسام شاخچه بری بداند
يک  شکل دهیبر بداند که مقصد شاخچه بری، 

ن در يک چوکات دايمی که به زود ترين درخت جوا
وقت ممکن سطح اتکا را به حد مطلوب ميرساند، 

مقابله با طرز همچنان، وی بايد بداند که . ميباشد
.  زيان آور ميباشدطبيعی رشد درخت 

 
بنيادی  در مورد درختان بادام اصول و رهنمود های

در اين کتاب راجع به بعضی از . قابل تطبيق است
شاخچه «آنها بحث خواهد شد، ولی نخست بايد ديد 

شاخچه بری قطع شاخچه، جوانه و » بری چيست؟
سطح  کاهششاخه های غيرضروری و در نتيجه 

.  برگ ها که باعث کاهش انکشاف درخت ميگردد، ميباشد
 

 شاخه بری کوتاه شاخه بری متوسط شاخه بری طويل شاخه بری ناشده

انچ فاصله  6تا  3
 شاخه هابين 

 بلی

از شاخه های با 
منشاء مشترک 

 اجتناب شود 

 نخير

کوشش شود تا شاخه های انتخاب شود که از هم . أ
 فاصله عمودی داشته باشند

يک شاخه همجهت 
 با شمال انتخاب شود

از انتخاب شاخه 
های که در عين 

مستوی در باال يا 
پايين همديگر وصل 

 اند اجتناب شود
 نخير بلی

°120 

شاخه های اصلی را که به مسافات مساوی در محيط . نما از طرف باال. ب
درخت قرار دارند انتخاب شوند درخت  متوازن و متناظر گردد 

درجه باشد تا قوی  45بهتر است تا زاويه اتصال شاخه با تنه نزديک به . ج
.  بوده و به خوبی رشد نمايد

 نخير بلی

°45 

اين شاخه خيلی 
 وار استهم

زاويه اتصال اين 
 شاخه خيلی کم است
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شاخه بری و نهالشانی 
 42(سانتی متر  105 اعپس از غرس نهال صورت ميگيرد؛ نوک آنها به ارتف یبری به زودنخستين شاخه 

زمستانی جای بيشتری برای انتخاب شاخه های  در نخستين فصل خواب از سطح زمين قطع ميگردد و )انچ
 –حوت (جديد در ماه مارچ تا اپريل جوانه های طول هنگامی که  .فراهم مينمايد ابتدايی چوکات اصلی درخت

به برسد، همه شان  )سانتيمتر 15تا  10( به چهار تا شش انچ در ساحات با ارتفاع مشابه با کاليفورنيا) حمل
 20( يعنی جوانه های هشت انچ. از نوک نهال قطع گردند )سانتيمتر 20( پايين تر از هشت انچفاصله 

د، جوانه ضعيفتر قطع موجود باشجوانه دوگانه  اين جوانه ها معاينه شوند و اگر. بااليی باقی ميمانند )سانتيمتر
درخت  رشدباعث کاهش به علت کاهش سطح برگ ها قطع جوانه های غيرضروری در اوايل فصل . گردد

.  نمی گردد
 

شاخه بری سال اول 
در اين هنگام شاخه . بعد از نخستين فصل رشد صورت ميگيردابتدايی ) چوکات اصلی( scaffoldانتخاب 

توصيه ميشود . چون نظر به شاخه های با زاويه کم قويتر اند ،با زاويه های عريض انتخاب شودهای عمودی 
شاخه ابتدايی با اين همه، در بعضی باغ ها تا هفت . موجود باشد شاخه ابتدايی چوکات اصلیکه سه تا چهار 
ه ابتدايی چوکات اصلی شاخاگر چندين . انتخاب شده است بدون اين که کدام مشکل ايجاد نمايد چوکات اصلی

. بايد همه شاخه های افقی و کم زاويه قطع گردد. انتخاب شود، بايد در باال، پايين و دورادور تنه توزيع گردد
بايد بعد از تکميل شاخچه بری، . فضای بيشتری فراهم ميسازد قطع اين شاخه ها برای شاخه های انتخاب شده 

شاخه  سر در صورت ضرورت برای رشد بيشتر ميتوان بعداً . شدمتوازن با ،بدون فضا های باز ،سر درخت
. نمودقطع را اصلی  های چوکات

 
اصلی را در زمستان قطع نمود، ولی در اين هنگام شاخچه بری باعث تقويت  شاخه های چوکاتميتوان سر 

ه برگ نمودن بهترين وقت برای سر زدن شاخه ها هنگاميست که جوانهء نوک شاخه آغاز ب .شاخه ها ميگردد
سرزدن برای جلوگيری از رشد . در اين هنگام سرزدن شاخه ها رشد جوانه های جانبی را تقويه مينمايد .نمايد

که همه شاخه های  آن انجام ميشودهمچنان، اين کار برای . انجام ميشود شاخه های چوکات اصلیجانبی نوک 
در . ختان بادام از ظرفيت برداشت شان بيشتر استمعموالً تعداد شگوفه در در .ارتفاع يکسان داشته باشند

الزم نيست تا ميوه های سبک . نتيجه، معموالً تعداد زياد شگوفه ها و ميوه های کوچک در اوايل فصل ميريزد
. جمع آوری گردد

 
شاخچه بری دومی 

بعد از فصل دوم رشد، شاخچه بری دوم زمستانی انجام 
انع دواپاشی يا آب بايد شاخه های پايينی، که م. ميشود

مرکز درخت نسبتاً باز بايد . پاشی ميگردند، قطع شوند
اين کار با . باشد تا روشنی در داخل درخت نفوذ نمايد

قطع شاخه ها و شاخچه ها از مرکز درخت صورت 
بايد در اين شاخچه بری، شاخه های ثانوی کم . ميگيرد

. زاويه نيز قطع گردد
 

رديد، بايد درختان با هنگامی که شاخچه بری تکميل گ
 60( انچ 24گره آن بايد . ريسمان پهن بسته شونديک 

اين . پايينتر از نوک درخت قرار داده شود )سانتيمتر
گونه بسته کردن درخت را راست نگهميدارد و از چتری 

بايد درختان در . مانند شدن درختان جلوگيری مينمايد
رشد  هنگامی که درخت به. هنگام زمستان بسته شوند

آغاز نمود و ميوه گرفت، بسته نمودن درخت خيلی 
. مشکل ميگردد

 
شاخه بری سومی، و بعداً شاخه بری در هر فصل 

اين شاخه بری شامل برداشتن شاخه های  .شاخچه بری زمستانی سوم بعد از فصل سوم رشد انجام ميشود
مقصد از . قطع ميگردد )مايندهايی که از طرف شمال درخت به طرف جنوب رشد مينيعنی شاخه (متصالب 

.  اين شاخچه بری راست نگهداشتن طرف جنوب درختان و رشد شاخه های طرف شمال به جانب شمال ميباشد

شاخه بری به خاطر 
دور نمودن شاخه 

های مرده و مزاحم 
صورت گيرد و 

شاخچه های جديد 
 خفيفاً سبک گردند

در شاخه های 
بزرگ، 

نخست قسمت 
تحتانی شان 

قطع گرديده و 
بعداً از قسمت 
فوقانی تکميل 

 شود
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توليد شده در  water sproutsباعث ميگردد تا تعداد ه بری سال دوم و سوم به حد اقل محدود ساختن شاخ
در سال  water sproutsرای اين که نيازی به قطع ازينرو، ب. سال سوم و چهارم به حد اقل کاهش يابد

الزم است تا اکثر انواع تا بعد از سال . بايد شاخچه بری به حد اقل نگهداشته شود چهارم وجود نداشته باشد،
. چهارم بسته شوند

 
آيا شاخه بری حاصالت را افزايش ميدهد؟ 

می که درختان جوان بيش از حد ر واقع، هنگاد. ی درختان جوان يا بالغ را افزايش نميدهدشاخه بری حاصلده
انجام شد » کرن«اين واقعيت بوسيله تجاربی که در شهرک . کاهش مييابده بری شوند حاصلدهی شان شاخ

ازينرو دليل شاخه بری به افزايش حاصالت ارتباط ندارد بلکه به اعمال ديگر ترتيب و تنظيم . ثابت گرديد
باغ بالغ ميتواند کنترول حشرات، ستراتيژی بازار و اقدامات بهداشتی  دليل شاخه بری يک. مربوط ميباشد

. ميباشد
 

در زمستان  mummiesبيشتر شود، برداشتن همه  )متر 6( فت 20هنگامی که ارتفاع درختان بالغ بادام از 
 20ز اع درختان آن اکه ارتف ،در يک باغ بالغ rejectسويه بلند  متوجه اگر يک باغدار. خيلی مشکل است

همچنان، هنگامی که . کوتاه سازد tower prunerبايد قد درختان را با استفاده از  فت بيشتر است، گردد
زمان . حاصالت بروی زمين باغ به علت فقدان روشنی آفتاب خشک نشوند نيز شاخه بری الزم ميباشد

. ی بزنندطوالنی خشک شدن بروی زمين باغ باعث ميگردد تا مورچه ها به آنها صدمه زياد
 

فيصد ميوه کامالً  90ازينرو، برای اين که بيش از . نباشد بستهبايد پوست ميوه  ،های پوست دار کاالبازار در 
ه بری درست اين را ميتوان با شاخ. بور نمايدباز باشد، بايد روشنی آفتاب از شاخه های درخت نفوذ و ع

.  درخت حاصل نمود
 

خشک  ceratocystis cankerهای شکسته يا شاخه های که به علت  همچنان، هنگامی که الزم باشد شاخه
. نيز ميتوان شاخچه بری نمود ،شده اند قطع گردد

 
گرده افشانی 

چون  .گرده افشانی برای توليد بادام از اهميت حياتی برخوردار است
برای انتقال گرده ها بين قطار نهال های بادام به تنهايی بارور نيستند، 

عمالً . يان انواع بادام، زنبور ها به باغ آورده ميشوندهای يک درم
زنبور عسل يگانه حشره گرده افشان بادام ميباشد که از اهميت 

ی گرده افشانی درخت های مختلف به برا. اقتصادی برخوردار است
. تعداد زياد زنبور های عسل نياز است

 
. نياز دارندزنبور ها برای گرده افشانی به محيط گرم، آرام و آفتابی 

هوای سرد و توفانی در هنگام شگوفه ميتواند باعث محدود شدن پرواز 
.  زنبور ها و کاهش اندازه حاصالت گردد

 
 شگوفهءيک درخت نسلی به  شگوفهءزنبور ها گرده ها را از بايد 

برای دستيابی به تعداد . ميوه بگيردخوب درخت گيرنده انتقال دهد تا 
. فيصد شگوفه ها گرده افشانی شوند 100تا الزم است اعظمی بادام، 

هر  چندين مرتبه باالیازينرو بايد تعداد زنبور ها آنقدر زياد باشد که 
ها  شگوفهبروند و بين  شگوفهبايد زنبور ها به چندين . بنشينند شگوفه

رفت و آمد نمايند تا گرده ها به قدر کافی از يک درخت به درخت 
. ديگر انتقال نمايند

 
 :گرده افشانیا و پيشنهاد های در مورد هروش 

اصلی دو  ، ويا برای هر دو قطار انواع)مذکر(برای هر سه قطار انواع اصلی يک قطار درخت گرده افشان 
. قوی زنبور عسل نياز است جمعيتبرای هر هکتار باغ به چهار تا شش قطار درختان گرده افشان، و 
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هر  .شوند توزيع) متر 160(کوچک به فاصله يک دهم ميل  ها بايد در داخل باغ به گروپ های جمعيت
تخم داشته باشند و يک دسته زنبور ها که قسمت  )انچ مربع 800(سانتيمتر مربع  5000کالونی بايد حد اقل 

ها در آغاز شگوفه به  جمعيتبايد . اعظم چوکات ها را ميپوشاند در يک صندوق دو خانه ای قرار داشته باشد
.  ی درختان گرده افشان اصلی پايان مييابد نگهداشته شوندند و تا زمانی که شگوفه هاباغ آورده شو

 
. روی زنبور ها در نظر باشدمواد حشره کش در مزارع مجاور استفاده از بايد اثرات 

 
 مالحظات ديگر راجع به ترتيب و تنظيم باغ

 
غرس 

بايد . ن در فصل زمستان يا اوايل بهار ميباشدمرحله خواب زمستانی آبهترين وقت نهالشانی درختان ميوه در 
نهال ها خيلی  ءريشه. شود تا خشک گردندنگذاشته ز قوريه رسيد فوراً غرس گردند و نهال ها بعد از اين که ا

 peatريشه نهال ها با . حساس است و بايد مرطوب نگهداشته شده و از درجات بلند حرارت محافظه گردد
moss غير سمی ديگر پوشانيده شود و تا هنگام غرس در جای سرد و سايه نگهداری شود، بوره اره يا مواد .

 
از غرس نهال ها در يک سوراخ يا جای پست اجتناب شود تا از امراضی مانند پوسيدگی ريشه جلوگيری 

پشته های خاک با ارتفاع  بستر های بلند تر ويا برویخوب جريان نميکند، نهال ها در در جاهای که آب . شود
بعد از اين که مواد عضوی در خاک تجزيه گرديد نهال ها نشست . متر غرس گردند 1چندين سانتيمتر و قطر 

. سانتيمتر باشد 50سانتيمتر و عمق شان  75تا  50قطر حفره ها بايد در حدود . مينمايند
 

قبل از . دور گرديده و ريشه ها معاينه گردند در هنگام غرس، موادی که برای پوشش ريشه ها به کار رفته بود
بعد از تر . ساعت در آب سرد تر شوند12تا  6ريشه ها برای . غرس، ريشه های شکسته يا پوسيده دور شوند

پهن شود و توجه شود که همه ريشه ها در موقعيت شدن، نهال در حفره قرار داده شود، ريشه ها به احتياط 
حفره با خاکی که از آن کشيده . از پيچاندن ريشه ها به دور حفره اجتناب شود. ندطبيعی خود قرار داشته باش

در هنگام پر کاری حفره، خاک . شده بود پر شود و به آن مواد عضوی اضافی يا کودکيمياوی عالوه نگردد
از سطح ) مترسانتی 5(انچ  2پيوند شده به اندازه  ءناحيه. شود تا خاليگاه باقی نماند فشردهاطراف ريشه ها 
. در سال اول به کود کيمياوی نياز نيستمعموالً . بعد از غرس به نهال آب داده شود. زمين بلند تر باشد

 
 آبياری

که ريشه ها در حال  به ويژه، در سال نخست. نياز دارددرخت بادام به رطوبت دوامدار و يکنواخت خاک 
در اوايل رشد يا در جريان توليد ميوه باعث  کم آبی. انکشاف اند، آب برای نهال های جوان خيلی مهم است

بايد . کاهش حاصلدهی و کيفيت ميوه ميگردد و درخت را در برابر حشرات يا امراض آسيبپذير تر ميسازد
درختان جوان هر هفته به . ظاهر شود، رطوبت خاک اعاده گردد کمبود آبپيش از اين که در درخت عاليم 

مکرر باعث ميگردد تا ريشه ها به شکل سطحی رشد کم و آبياری . از دارندليتر آب نی 18.9تا  11.36
خاک های سنگينتر در  اری صورت گيرد، اماروز آبی 5تا  3در خاک های ريگی الزم است تا هر . نمايند

درختان جوان در هوای خيلی گرم به آبياری مکرر نياز . صورت ميگيردهفته آبياری  2تا  1.5صرف هر 
اگر باد باشد، الزم است تا درختان جوان به چوب بسته . اشباع طوالنی خاک با آب اجتناب شود از. دارند

. شوند، در غير آن در خاک تر خم خواهند شد
 

امراض  ی آب داده شود، چون اين کار باعث ايجادنبايد درختان از قسمت نزديک به تنه و شاخه های پايين
و ) قطر بيرونی تاج درخت(ضرورت از اطراف خط آبياری  درخت ها در هنگام. ريشه و تاج ميگردد

ساعت  24تا  12برای ) هفته 3تا  2هر (گاه کوشش شود تا آبياری عميق و گاه-. ماورای آن آبياری گردند
. در اواخر تابستان و خزان مقدار آب کمتر شود .متر مرطوب شود 2تا  1صورت گيرد تا زمين به عمق 

 
تغذی 

 bacterialخوب کود دادن نهال را تقويه نموده و در جلوگيری از امراضی مانند تأمين يک برنامه 
canker  وoak root fungus کمک مينمايد .
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 نايتروجن
تطبيق مقدار کم کود نايتروجن دار به درختان جوان مفيد  .نايتروجن شاخه های ميوه را تجديد و تقويه مينمايد

. نياز است) گرام نايتروجن ميشود 32که معادل (گرام امونيم سلفيت  150ساالنه برای هر درخت تقريباً . است
 45کود به فاصله حد اقل . دارد) يا تقريباً يک پنجم حصه نايتروجن(نايتروجن % 21امونيم سلفيت : يادداشت

هر درخت با بالغ شدن درخت، ساالنه به . سانتيمتر از تنه درخت قرار داده شده و بعد از آن خوب آب داده شود
بهترين زمان برای تطبيق . افزايش داده شود) گرام نايتروجن 400(کيلوگرام امونيم سلفيت  2مقدار کود تا 

. نايتروجن فوراً بعد از شگوفه ميباشد
که  شودمقدار بيش از حد نايتروجن باعث رشد برگ ها می. استعمال نگرددنايتروجن به مقدار بيش از نياز 

به ويژه، بايد متوجه . توجه شود که تغذی درخت متوازن باشد. نمايد جلبيل شپشک را ميتواند حشراتی از قب
. عاليمی از قبيل کمبود آهن و پتاسيم بود

 
اصول تطبيق نايتروجن 

 .نايتروجن هنگامی تطبيق گردد که برگ ها موجود و ريشه ها فعال باشند •
 .ريشه برسد ءساحهآب داده شود تا نايتروجن در خود ريشه نه بلکه در ماورای  •
 .ر بصورت مکرر تطبيق گرددادرختان جوان ميوه ددر جريان فصل رشد نايتروجن  •
از ) 3/1(بخشی نايتروجن برای رشد درختان جوان در اوايل بهار درختان بالغ،  تأمين برای •

ق نايتروجن مورد نياز در بهار تطبی ءقسمت باقيمانده. گردد استعمالنايتروجن در اواخر تابستان 
 .شود

دواپاشی 
. navel organeو کرم  twig borer ،oriental fruit mothمهم بادام عبارت اند از  آفات: آفات

در فصل زمستان با يک تيل که تخم های حشرات را نيز از بين ميبرد خيلی  pyrethriodبا دوای دواپاشی 
ستراتيژی دواپاشی . مؤثر نيستاين دوا به تنهايی هم مؤثر است، ولی هميشه روی تخم ها . مؤثر است

زمستانی کاهش تعداد حشرات است تا در بهار از مقدار خيلی کمتر تکثر خود را آغاز نمايند و خسارات 
. کمتری را به بار آورند

 
در . مهمترين امراض بادام به علت باران های بهاری در هنگام شگوفه و در هنگام رشد ميوه ميباشد :امراض

بايد پوسيدگی . همه تدابير به منظور پيشگيری اتخاذ ميشوند. بارد مشکلی ايجاد نميشودصورتی که باران ن
 shot holeدر برگ های جوان در حال رشد . نصواری رنگ در مرحله جوانه های گالبی رنگ تداوی شود

ن ها ای. داشته باشيم bacterial blastيا  scabبعد از آن ممکن مشکالتی با . باعث ايجاد مشکل ميشود
برای تداوی آنها به صورت وقايوی . امراض هوای مرطوب در مرحله مشخص رشد و انکشاف بادام ميباشند

هميشه مراقب آب و هوا بوده و تنها در مواقع خطر اين ادويه . بعضی مواد ضد فنگسی استعمال ميشوند
شه دو هفته بعد از آن اين ادويه را با اين حال، هميشه در هنگام ريختن شگوفه ها و تقريباً همی. استعمال گردند

). نظريات متخصص بادام دانشگاه کاليفورنيا. (استعمال مينماييم
 

و  Supertopبرای کنترول فنگس ها و سپور های بکتريا که در طول زمستان زنده ميمانند دوای حشره کش 
از ريختن برگ ها اين مخلوط در زمستان مخصوصاً بعد . شود استعماليک دوای ضد فنگس و يک تيل 

. استعمال گردد
 

روش های توليدی دارای اولويت برای قوريه ها و باغ های نمايشی 
: در ذيل اولويت های مواد ترويجی برای درختان توليدی شناسايی گرديده است

 
ه بری شکل دهی و شاخ. 1
مديريت و تنظيم طرح و خط اندازی باغ ها . 2
گرده افشانی . 3

نکات مهم 
: ی مشکالت عمده به شمولشناسای. 1
شکل دهی و شاخچه بری . أ 
مديريت و تنظيم طرح و خط اندازی باغ ها . ب 
گرده افشانی . ج 
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تهيه مواد ترويجی برای اولويت های کاری . 2

پرورش قوريه   3-3

قوريه  زمينانتخاب و آماده ساختن   3-3-1
خاب اتن زمينخاک اکثراً . انتخاب ميشوددرست  زمينبصورت عموم 

. محدود استقوريه داران  شده کمی سنگين است، ولی گزينه های
را تشکيل بخشی از يک قوريه مخلوط بزرگ  قوريه های بادام اکثراً 

. ميدهند
 

: تا حد امکان بايد قوريه داران
سه ساله را بين نهال های قوريه تأمين کشت دورانی يک  .1

 . شودو جو استفاده  در دوره های فاصل از نباتاتی مانند گندم. نمايند
 .مزارع نمايشی احداث نمايند/های مادری بالکقوريه ها را نزديک  .2
 .ساحه را هموار نمايند .3
 .)آب خوب تخليه شود( توجه نمايند که ساحه زهکشی خوب داشته باشد .4

 
ناهموار  اکثراً زمين ها. معموالً برای انتخاب و آماده ساختن زمين تراکتور و وسايل مورد نياز در دست نيست

. را به بار می آورد) آبياری بيش از حد و يکنواختی(که در زمين های کوچک مشکالت آبياری  ميباشند
 

نکات مهم 
تأمين زهکشی کافی ساحه . 1
هدف برای دوران سه ساله . 2

ترتيب و تنظيم قوريه   3-3-2
 پيوند

اکثر پيوند های که درحال حاضر بوسيله 
ضايت بخش قوريه داران انجام ميشود ر

تاريخ پيوند در قوريه های مختلف از . است
نمی  مشکلکار هم تفاوت دارد، ولی اين 

مانند  Tقوريه ها از پيوند در اکثر . آفريند
. استفاده ميشود

 
بايد پيوند ها در هنگام جمع آوری از درختان مادری بسته 

بندی و عالمه زده شوند تا درختانی که از آنها به دست می 
. ندنورت درست شناسايی شده بتواد بصنآی

 
 و خط اندازی قوريه نقشه
درختانی . آسان ميگردد و کشيدن نهال در اين سيستم تعداد درختان بيشتر شده و کار حفر. قطار بلنددو با  زمين

برای وضعيت کنونی صنعت اين روش . که در دو قطار توليد ميشوند در مقايسه با يک قطار کوچکتر اند
. کافيست قوريه داری

 
 تغذی نهال ها

روش های تغذی نهال ها متنوع اند و عمدتاً از روی وجود يا فقدان 
معلومات در مورد تغذی کم است و . تعيين ميشوندقابل مشاهده مواد 

. ميباشدمواد ترويجی راجع به تغذی نهال، باغ و قوريه  ءتهيهنيازمند 
 

مواد مغذی /کود الزم است تا اورق معلوماتی راجع به اصول تطبيق
. تهيه گردد
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 آبورود 

پر و تخليه شدن در 
 ساعت 24جريان 

پر و تخليه شدن در 
 ساعت 24جريان 

پر و تخليه شدن در 
 ساعت 24جريان 

گزينهء انتقال 
 مستقيم

 ورود آب

 تخليه

 تخليه

 
 
 

 تآفا
 mite red تبزرگترين مشکاليکی از 
spider نگرانی آن وجود دارد . است

به ويژه (که دواپاشی ساحات مجاور 
را  predatorتعداد حشرات ) پنبه

 miteمحدود مينمايد که باعث افزايش 
  .ميگردد

 
بايد يک ورق 

در مورد اين گردد تا  تهيه red spider miteمعلوماتی راجع به 
) miticideبه شمول ادويه (آفت، فعاليت و گزينه های کنترول آن 

. معلومات فراهم گردد
به علتی که نقطه رويش جوانه را از بين ميبرند  thripکرم های 

. ميباشد مجزايک مشکل  thirpظاهراً . باعث انشعاب ميگردند
 

آبياری و امراض 
برگريزی و سوراخ شدن برگ ها  ،)آبياری بيش از حد(آبياری 

. مشکالت باهم مرتبط اند
 

به طور عموم، آبياری بيش از حد ساحه باعث از بين رفتن ريشه های 
ماه های (هنگام تشنگی يا گرمی زياد . در حال انکشاف ميگردد

، برگ های درختان جوان به علت کم شدن ريشه های شان )سنبله/اسد
ت، اين نهال های ضعيف در برابر هنگام بلند رفتن رطوب. ميريزد

.  سوراخ شدن برگ ها آسيپذيرتر ميگردند
.  ساعت بعد از آبياری در قوريه آب ايستاده نماند 24توصيه ميشود که 

. روش های الزم آبياری و زهکشی اصالح شده نشان داده شوديک ورق معلوماتی تهيه خواهد شد که در آن 

. اری در قوريه آب ايستاده بماندساعت از آغاز آبی 24نبايد بعد از 

زمين نشان داده شده است که در آن مؤثريت استفاده از آب افزايش يافته  احتمالیترتيب طرح و در شکل ذيل 
. زمين بهتر ميشود و در نتيجه مشکالت مربوط به دمه آب کاهش می يابد) تخليه(و زهکشی 
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 هرزه علف های
الزم است تا يک ورق معلوماتی . رت درخت را کاهش داده و کيفيت شانرا متأثر ميسازندعلف های هرزه قد

بخشی از مشکل اين است که گاهی . تهيه گرددرشد و کيفيت درخت  باالیاثرات علف های هرزه در مورد 
وريه ها علف های هرزه به حيث علوفه مواشی مورد استفاده قرار ميگيرد و ازينرو گذاشته ميشود تا بدور ق

. برويند
 

داده و با درخت در قسمت  گسترشتاج را بوده، امراض  آفاتدورادور درختان پناه گاه  ءعلف های هرزه
. آب و موادغذايی رقابت مينماينداستفاده از 

 
مرغابی ها يا ادويه علف کش شامل چريدن های کنترول علف های هرزه قطع آنها بوسيله بيل، در گزينه 

. ميباشند
 

امراض ويروسی  صتشخی
دانشگاه ديويس . بهترين روش ها ميباشد/تأمين قوريه های سالم و بدون مرض يک هدف عمده سيستم تصديق

يا ماشين آالت مناسب ديگر را سفارش و در قسمت معرفی  ELISAکاليفورنيا به مؤسسه بنياد صلح دستگاه 
مؤسسه بنياد صلح پيشبرد . هم خواهد نمودهای مادری و قوريه های نمايشی آموزش فرا بالکسيستم بازرسی 

. اين کار را به عهده خواهد داشت
 

ترتيب و تنظيم قوريه   روش های مورد نيازخالصهء 
: روش های عمده قوريه های توليدی عبارت اند از

 تغذی .أ
 و کنترول IPMگزينه های  – Red spider .ب
 thripگزينه های کنترول  .ج
 )هر سه سال(کاشت متناوب  .د
 24تخليهء آب در جريان . سوراخ شدن برگ ها –برگريزی  –مغلق از بين رفتن ريشه  –آبياری  .ه

 ساعت
 علف های هرزه .و
 جا به جايی .ز

 نشانی کردن نهال با رنگ قبل از کشيدن نهال ها .1
 نشانی کردن پيوند ها .2

 .اصول انکشاف ريشه. از بيل به سمت ميکانيزه –کشيدن نهال  .ح
 

نکات مهم 
ی اولويت قوريه داری شناسايی روش های دارا. 1
 ).به فوق مالحظه شود(تهيه روش های معياری برای روش های دارای اولويت . 2

جا به جايی نهال ها کشيدن و   3-3-3
وسيله بيل ه اکثراً نهال ها ب

اين نگرانی . کشيده ميشوند
اين گونه وجود دارد که 

کشيدن نهال ها باعث قطع 
. ميگردد ی آنهاريشه ها

فاده از وسايل ميتوان است
. مورد غور قرار دادميکانيزه يا نيمه ميکانيزه را 

 
که در همه  – توسط رنگ عالمه گذاریسيستم يک برای شناسايی نهال های تازه کشيده شده الزم است تا 

.  تهيه گردد – به کار رودبخش های اين صنعت يکسان 
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. به فروش ميرسندماه قبل از کشيدن  2تا  1وقات و بعضی ا فروخته ميشوندمعموالً نهال ها در هنگام کشيدن 

. دالر ميباشد 1.5تا  1قيمت هر نهال بين 
نکات مهم 

يک سيستم پذيرفته شده عالمت گذاری توسط رنگ تهيه گردد . 1
. قطع شدن ريشه ها در هنگام کشيدن محدود ساخته شود. 2

ذری ها، تخم های ب پيوند ءمثالً اندازه) معيار ها(کيفيت   3-3-4
: عناصری که بايد در معيار های کيفيت در نظر گرفته شوند شامل موارد ذيل اند

 روش های درست بهداشتی 
 بازرسی و تجريد مواد کاشتکاری توريدی 
  پاک«روش های تهيه و مراقبت مواد کاشتکاری« 
  پاک«طرزالعمل های نمونه گيری و عالمت گذاری برای پشتيبانی از مواد کاشتکاری« 

 
مهم نکات 

قوريه ها بايد فهرست معيار های مورد نظر کيفيت برای نهال ها و توليد نها ها را به شمول موارد ذيل تهيه 
: نمايند

اندازه نهال . 1
بهداشت . 2
جابجايی و غيره . 3

 

ثبت و نگهداری معلومات   3-4
است  معلومشان کيفيت و اصل  و توليد موادی که پيگيرینگهداری معلومات کافی برای : مقصد اصلی

هم بوسيلهء نشانی بروی  –به دو طريق (د نهمه درختان مادری بصورت واضح نشانی گردقوريه ها  در بايد
عالمات و موجود باشد که در آن داری و يک کتابچه رسمی قوريه  )نصب برچسپبوسيلهء  درخت و هم 

. داده شودن قوريه نشا ءدرختان درج گرديده و موقعيت آنها بروی نقشههای  نشانی
 

: همه درختان ثبت و نگهداری گردد راجع به بايد معلومات
 منبع پيوند •
 زير زمينی ءمنبع ساقه •
 )قوريه و موقعيت آن را در نقشه مشخص سازد(موقعيت پرورش  •
 شرايط پرورش •

نکات مهم 
: معلومات بايد در مورد همه نهال ها نگهداری شود و در آنها ارقام ذيل ذکر گردد

 ه پيوندمنبع شاخچ •
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 منبع پايه مادری •
 و) قوريه و محل آن در نقشه نشان داده شود(موقعيت پرورش  •
 شرايط پرورش •

منابع  3-5
:  بع اصلیمن

Statewide IPM Program, 2006. Agriculture and Natural Resources, University of 
California http://www.ipm.ucdavis.edu/index.html  

 
Us Almond Board  

http://www.almondboard.com/index.cfm  
 

http://www.almondboard.com/landingPage.cfm?mnItemNumber=442 
 

http://www.ipm.ucdavis.edu/index.html�
http://www.almondboard.com/index.cfm�
http://www.almondboard.com/landingPage.cfm?mnItemNumber=442�
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واژه نامه . 3
معنا اصطالح 

پنهان يا خوابيده در روی شاخه يا ريشه  ءجوانهالحاقی  ءجوانه
در يک فصل تکميل نمايد ) از تخم تا تخم(نهالی که دوران زندگی خود را يک ساله 

سر يک شاخه رآس 
جوانه ای که در سر يک شاخه ميرويد جوانهء رأس 

. ثر جوانهء رآس روی رشد يک شاخه که رشد جوانه های جانبی را محدود ميسازداتبارز رآس 
اگر سر شاخه قطع گردد تبارز رأس ميشکند و شاخچه های جانبی پايينتر با قدرت 

. بيشتر رشد مينمايند و با هم رقابت مينمايند تا به شاخه اصلی مبدل گردند
طبقه سطحی تنه و شاخه های درختان پوست درخت 

جوانه متراکم حاوی يک برگ اوليه، دسته برگ ها، يا گل جوانه 
شاخه مرکزی، معموالً عمودی، يک درخت مرکزی  ءشاخه

chlorosis  يک عالمهء مرض در نهال ها که نهال يا بخشی از آن به علت انکشاف ضعيف
. کلوروفيل سبز روشن يا زرد رنگ ميشود

قسمت شاخه دار يک درخت باالی تنه  تاج
. يک نوع مشخص نهال ها که با استفاده از روش های زراعتی انکشاف يافته باشدنسلی 

ضايع شدن برگ ها برگريزی 
Dieback  خشک شدن نوک شاخچه ها به علت صدمه يا مرض

حالت توقف مؤقتی رشد نباتات در زمستان  خواب زمستانی
ميرويد ) شگوفه(جوانه ای که از آن گل غنچه 
جوانه ای که از آن يک شاخچه جانبی نمو ميکند جانبی  ءجوانه
شاخه اصلی، معموالً مرکزی، يک نهال اصلی  ءشاخه

نقطه ای در ساقه که در آن برگ وصل بوده جای داغ برگ 
يک شاخه درخت شاخه 

mulch  يک طبقه موادی که جهت از بين بردن علف های هرزه، نگهداری حرارت و تأمين
ريشه ها بروی خاک پهن ميشود حرارت سرد و يکنواخت 

Node )نقطه ای در ساقه که از آن برگ، جوانه يا شگوفه ميرويد ) گره
جوانه ها، برگ ها و ساقه های که بشکل جوره در گره ميرويند  مقابل

ميکروب های که باعث امراض ميشوند عوامل مرضی 
Perennial )ميکند و بعد از دوره ابتدايی هر سال شگفه  نباتی که معموالً بيش از دو فصل زندگی) چند ساله

. ميکند
Petiole )ساقهء برگ که به شاخه وصل است  )ساقه برگ

pH در مقياس  14تا  0قيمت های . معکوس غلظت هايدروجن در يک محيطpH  اندازه
نشان  pH 6.5تا  0قيمت های . تيزابيت يا القلی بودن يک محيط را نشان ميدهد

القلی  7بيشتر از  pHخنثا و قيمت های  pH 7ی است، قيمت دهنده محيط تيزاب
. ميباشد

توليد مرکبات عضوی الزم برای رشد نباتات بوسيله يک روند پيچيده که در آن  فوتو سنتيز يا ترکيب نوری
. ، انرژی نور، کاربن دای اکسايد و آب شامل ميباشد»کلوروفيل«

ت برای تأمين صحت، تنظيم شکل و کنترول قطع بخش هايی از يک نبات يا درخشاخچه بری 
شگوفه و گل 

سيستمی که در آن بصورت منظم شاخه های کهنه قطع ميگردد تا جای شان را شاخه شاخچه بری تجديدی 
. های جوان بگيرد

يک درخت برای محدود ساختن رشد و در درختان ميوه دار  ءقطع بخشی از ريشهشاخچه بری ريشه 
وه برای تحريک توليد می

scaffold ) شاخه های
) چوکات اصلی درخت

اصلی شاخه های يک درخت  ءشبکه

scion  نهال، معموالً يک نهال نسلی، که بروی ساقه زيرزمينی نهال ديگر پيوند شده است
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معنا اصطالح 
نباتی که تخم های بذری را توليد مينمايد که بوسيله گرده های خودش القاح شود  خود القاح
sucker  ريشه يا ساقه زير زمينی يک نهال در سويه سطح زمين يا پايينتر شاخچه ای که از

از سطح زمين نمو مينمايد  
terminal  نوک يک شاخه يا ساقه
thinning  قطع بعضی از شاخچه ها برای تقويه و بهبود کيفيت شاخچه های باقی مانده

Transpiration )رخت ها ضياع آب بوسيله تبخير از برگ ها و ساقه های د) تعرق
يک نبات چند ساله چوب دار دارای يک تنه مشخص  درخت

رشد بدون گل و شگوفه، معموالً بوسيله برگ رشد غير زوجی 
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پيشنويس فهرست مواد ترويجی که بايد انکشاف داده شود . 1ضميمه 
 

د ترويجی در حالی که موضوعات ديگر نظر به نياز واضح ميگردد، موضوعات ابتدايی که بايد به حيث موا
برای آزمايش در ساحه و استفاده در فعاليت های آموزشی انکشاف داده شود به صورت آزمايشی قرار ذيل 

: شناسايی گرديده اند
 

 مواد ترويج برای پرورش قوريه ها. 1
 )هر سه سال(کاشت متناوب  .أ
 24يان تخليهء آب در جر. سوراخ شدن برگ ها –برگريزی  –مغلق از بين رفتن ريشه  –آبياری  .ب

 ساعت
 تغذی .ج
 و کنترول IPMگزينه های  – Red spider .د
 thripگزينه های کنترول  .ه
 علف های هرزه .و
 جا به جايی .ز

 نشانی کردن نهال با رنگ قبل از کشيدن نهال ها .1
 نشانی کردن پيوند ها .2

 .اصول انکشاف ريشه. از بيل به سمت ميکانيزه –کشيدن نهال  .ح
 

مواد ترويج توليد . 2
 

 دهیشاخه بری و شکل  .أ
 تنظيم نقشه باغ .ب
گرده افشانی  .ج

 
ساختار اوراق معلوماتی 

 
 چيستف اهميت آن چيست و چه وقتی واقع ميگردد» موضوع« •
چگونه موضوع را تنظيم مينماييد و نتايج متوقعه آن چيست  •
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) معيار های تصديق(چهارچوب بهترين روش های قوريه داری افغانستان . 2 ءضميمه

 
معيار ها يا بهترين روش ها را ) بنياد صلح( Roots of Peaceبا مؤسسه  قوريه داران در همکاری

اين يک روند مداوم خواهد بود که از پشتيبانی دانشگاه ديويس کاليفورنيا و مواد . نمودد نمشخص خواه
و آموزش آن در داخل کشور و در دانشگاه ديويس ) به حيث مرجع(ترويجی، مثال های سيستم تصديق 

موضوعات بهترين روش ها بوسيله قوريه داران تعيين خواهد شد، ولی بايد . برخوردار ميباشدکاليفورنيا 
: دربرگيرنده موضوعات ذيل باشد

 
مادری  ءمنبع مواد قوريه. 1

درختان مادری ای که شناسايی شده : ميتواند شامل[مواد رديابی شده بتوانند  بايد –زنجيرهء نگهداری  .أ
] باشد )، اسناد و نقشه هاعالمتب نص(و ميتواند تصديق گردد 

 
ی مادر ءباغ نمايشی و قوريه. 2

تعيين روش های معياری برای موارد ذيل در اولويت های در حالی که همه روش ها مهم اند، فکر ميشود که 
: شامل خواهد بود بهبود اين صنعت

 درختان اصلی .أ
 شاخچه بری .ب
 گرده افشانی .ج
 کنترول آفات و امراض .د
 آبياری .ه

 
ش قوريه پرور. 3

: روش های معياری قوريه داری در رابطه با موارد ذيل تعيين ميگردد
 زير زمينی ءساقه .أ
 با استفاده از نباتاتی مانند جو يا گندم برای کنترول آفات و امراض متناوبکشت  .ب
 تغذی .ج
 آبياری .د
 علف های هرزه .ه
 آفات .و
 حفر .ز
 جا به جايی .ح

 
معيار های نهال های آماده شده . 4

 اسايی و عالمت گذاری شوندنهال ها دقيقاً شن .أ
: ميشودد که شامل موارد ذيل ننظر به اندازه درجه بندی ميشو نهال ها

 قطر باال و پايين پيوند .1
 نهالارتفاع  .2
 نبود شاخه های که از ريشه ميرويند .3
 از زمين تا نخستين شاخه) به سانتيمتر(فاصله  .4
 و غيره .5

 راست بودن .ب
 )ويروسی فهرست امراض(عاری بودن از امراض  .ج

 
سيستم بازرسی . 5

 آنچه بايد جستجو نمود .أ
 چه زمانی بايد بازرسی نمود .ب
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مثال سيستم تصديق . 3ضميمه 
 

مقدمه 
با گذار صنعت بادام افغانستان در جهت سيستم انکشاف و توليد درختان اصلی، تذکر نمونه ای از يک سيستم 

ان افغانستان خود شان سيستم بهترين روش آشکار است که قوريه دار. تصديق در اينجا ميتواند مفيد ثابت شود
يک (موادی که در ذيل ارائه شده است . را انکشاف خواهند داد –شکل اصالح شدهء سيستم تصديق  –ها 

برای تلفيق نظريات و تصميم گيری قوريه داران ) سيستم سادهء تصديق درختان که در کاليفورنيا تهيه گرديده
هند در آن شامل سازند و چه زمانی در سيستم بهترين روش های شان روی اين که کدام عناصر را ميخوا

. شامل ساخته شود، حيثيت مأخذ را دارد
 

: در سيستم کاليفورنيا سه عنصر شامل است
 شناسايی درست .1
 مطابقت .2
 خواص نهال ها .3

 
. اين عناصر قرار ذيل شرح ميگردند

 
 چهارچوب فشردهء سيستم بهترين روش ها برای افغانستان در

. اين سند ارائه شده است 2بخش 
 

 شناسايی درست. 1
نهال ها را ميتوان نظر به نوع و . همه نهال ها بصورت جداگانه عالمت زده شده و نام دقيق شان درج گردد

). در صورت لزوم(نسل گروپ بندی نمود 
 

 مطابقت. 2
 .مطابقت داشته باشندبايد همه نهال ها با مقررات بازرسی امراض نباتی، آفات و علف های هرزه  •
 .بايد تصاديق بازرسی با هر محموله يا فروش نهال ها همراه باشد •
 . بايد قبل از غرس نهال های که از ساحات ديگر آورده شده است اجازهء نهاد ذيصالح گرفته شود •
 

 خواص نهال ها. 3
: عناصر عمده ای که در خواص نهال ها شامل ميباشند قرار ذيل اند

سالمت نهال  .أ
 اجت .ب

 شاخچه اصلی مرکزی .1
 )scaffolds(شاخه های چوکات اصلی  .2
 شاخه های مؤقتی .3

 تنه .ج
 ريشه .د
 رطوبت .ه
 بازرسی .و
 تحويلدهی .ز

 
 سالمت نهال. أ

.  بايد نهال ها سالم و قوی باشند
.  عاری باشند )حشرات، عوامل مرضی، کرم ها يا عوامل مخرب ديگر(بايد نهال ها از آفات  .1
 .دازه و درجه را داشته باشندبايد نهال ها حد اقل معيارات ان .2

 

مؤسساتی از قبيل بخش نباتات اصلی 
دانشگاه ديويس کاليفورنيا ميتوانند 

رهنمود های جامع در مورد برنامه های 
 تصديق نهال ها فراهم نمايند
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خالصه  –ميالدی  2007يافته های سروی سال . 4ضميمه 
 

0Fميالدی 2007فشردهء يافته های بررسی و بازديد از قوريه ها در سال 

1 
 

مواد و طرزالعمل ها برای قوريه داری 
 .قوريه ها به نهال های انواع اصلی دسترسی ندارند •
 .وجود دارد مندیو تصديق نياز به طرزالعمل های نگهداری سوابق •
 .تا طرزالعمل های کاری در قوريه ها اصالح گردد بايد •
 

قوريه  زمينانتخاب 
 .خوب انتخاب شود زمينهمه ميدانند که بايد  •
 .دسترسی به آب •
 .قوريه زمين کشت متناوبدرک کلی درمورد  •

 
 قوريه زمينآماده ساختن 

 .خيلی کم، و با استفاده از منابع محدود •
 .ی همگونی و مؤثريت آبياری اثر داردباال •
 .کشتيوريا و کود حيوانی قبل از /DAPاستعمال کود کيمياوی  •
 

نهال های ساقهء زيرزمينی 
 بادام تلخ •
 خريداری از بازار، عدم انتخاب نسل •
 بستر با دو صف برجسته •
 .پيوند شده اند Tتاريخ پيوند اکثر نهال ها متفاوت است، همه بشکل  •
 

 حشرات تغذی، کنترول
 معلومات کم راجع به تغذی •
 . thripو  spider miteوجود حشرات  •
 ).بيش از حد آب داده ميشود. (مشکالت آبياری •
 .هرزه علف هایمشکل بزرگ  •
 

 فروشات و بازاريابی
 .ميرسدفروش  کشيدن بهماه قبل از  2تا  1گاهی . ميشود فروخته کشيدندرختان اکثراً در هنگام  •
 .دالر 1.5تا  1قيمت هر نهال  •
 .کيفيت و اصل بودن قيمت و فروشات را بلند ميبرد •
. خوشبينی در مورد بازار در حال رشد وجود دارد •
 

 کاروبار قوريه بادام: سروی ءخالصه
 .خوشبينی در بازار •
 .دهاقين به درختان با کيفيت عالی پول بيشتری ميپردازند •
 )غيردولتی، دولت قوريه داران، دهاقين، تجار، مؤسسات(جوانب متعدد ذيدخل  •
 .بوده و تمايل دارند تا آنرا با ديگران در ميان گزارند... قوريه داران خواهان دانش، اصالحات •
امکانات زياد برای قرار دادن قوريه ها در مرکز فعاليت های ترويجی، که ارزش قوريه داران و اين صنعت را  •

 .بلند ميبرد
 

 بهترين روش های قوريه داری
 .ها به شکل گروپی تصميم گرفته ميشود در مورد معيار •
 .سطح فعاليت ها تصديق ميگردد •
 .معيار ها با بهبود ظرفيت و فعاليت گروپ ها ارتقا مييابد •

 .ويروسی و غيره نظر به توانايی عالوه ميگردد فهرست امراضانواع اصالح شده، 

                                         
 از گزارش جان درايور 1
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