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پیام محترم عبدالغنی غوریانی معین مسلکی وزارت زراعت ، ابیاری و 
مالداری 

من  بسیار خرسندم از این کھ چاپ دوھمین کتالک موسسھ ملی ق�وری�ھ داران 
را م�ع�ر ف�ی م�ی ) ١٣٩٢( ٢٠١٣افغانستان را برای فصل نھ�ال ش�ان�ی س�ال 

نشر این کتالک س�ن�گ ت�ھ�داب ان�ک�ش�اف ب�اغ�داری در اف�غ�انس�ت�ان و .   نمایم 
نمایانگر  اھداف عم�وم�ی وزارت زراع�ت ، اب�ی�اری و م�ال�داری ج�م�ھ�وری 

برای اولین بار ، تقریبآ نیم میلیون نھ�ال ھ�ای پ�ی�ون�دی ) ١٣٩١(٢٠١٢در بھار سال .  اسالمی افغانستان می باشد 
تولید  نھال ھای پیون�دی )  ١٣٩٢(٢٠١٣درین سال یعنی  . تصدیق شده ، بطور موفقانھ بھ مارکیت عرضھ گردید 

. تصدیق شده دو چند زیاد نسبت بھ سال گذشتھ تخمین شده است 
بدست رس گذاشتن تعداد زیادی نھال ھای پیوندی تصدیق شده ، نوع مطابق بھ اصل ق�اب�ل ف�روش ب�ھ ب�اغ�داران ، 

این ابتکار بخش از سعی و تالش ھ�ای ب�زرگ در ب�اره .  ممقا تھداب عصری باغداری را در افغانستان می گذارد 
احیای صنعت انکشاف باغداری در افغانستان ، کھ در چار چوب انکشاف ملی زراعت اف�غ�انس�ت�ان گ�ن�ج�ان�ی�ده ش�ده 

ای�ن س�ک�ت�ور ی�ک .   مجموع صادرات افغانستان را میوه جات و مغ�زب�اب تش�ک�ی�ل م�ی دھ�د %  ٣۵.جریان دارد 
عالوه ب�ر ای�ن ای�ج�اد ک�ل�ک�س�ی�ون م�ل�ی ب�ا .  ظرفیت بسیار بزرگ جھت انکشاف و عاید برای اھالی روستایی دارند

سی�س�ت�م ت�روی�ج�ی .  دوباره احیا و غنی شده  است ١ارزش ورایتی ھای میوه ھای افغانستان با کمک اتحادیھ اروپا 
ممقا فعآل یک واقعیت اس�ت و .   ٢گسترده و حمایھ باغداران بھ کمک بانک جھانی  ایجاد و در حال انکشاف است

این اداره ق�وی گ�ردی�ده ژه دوم انکشاف باغداری با دوام ھمکاری پرو.   یک نام تجارتی را بخود کسب نموده است 
ژه  انکشاف باغداری مم�ق�ا ن�ھ ت�ن�ھ�ا ن�ھ�ال ھ�ای با ھمکاری پرو.   و خدمات بھتر را بھ باغدران  ارا یھ  می نمایند

پیوندی تصدیق شده را تولید و بھ بازار عرضھ نموده است ، بلکھ طرز العمل نظ�ارت ، ل�ی�ب�ل ک�ردن و غ�ی�ره را 
این تجربھ برای وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری بسیار زیاد با ارزش است تا سیستم رسم�ی  .  طرح کرده است 

. تخم تصدیق شده و مواد نباتی در قانون تخم معرفی شود 
جھت براورده شدن این ھدف ، وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری  و ممقا باید بھ شکل دوامدار یکجا با ھمدی�گ�ر 

. کار کرده و این ھمکاری را قوی و قوی تر سازد 
انکشاف باغداری بھ خاطر دس�ت اورد ھ�ا و ک�م�ک  من بھ دوستان  موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان و پروژه 

.ھای قابل مالحظھ برای سکتور باغداری در افغانستان تبریک میگویم 
محترم عبدالغنی غوریانی 
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مقدمھ 

بوده و ھد ف عمده این سند ارایھ ) ممقا ( این دوھمین چاپ کتالک موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان 
این ک�ت�الگ ف�ق�ط .  یک وسیلھ تصمیم قاطع بھ باغداران افغان در مورد احداث باغ ھا ان ھا می باشند 

از قوریھ ھای مادری ت�ک�ث�ی�ر ش�ده و ب�ھ 2011الی 2010شامل  نھال ھای پیوندی کھ در سال ھای 
. اساس سیستم تصد یقی ممقا بازرسی و منظور گردیده می باشد 

یا ن�ھ�ال ھ�ای تص�د ی�ق ش�ده (  وجود داشتھ ، نھال ھای پیوندی 1در قسمت اول این کتالگ کتگوری 
از قوریھ ھای مادری تکث�ی�ر ش�ده و ب�ھ اس�اس س�ی�س�ت�م 2012الی 2011ھای ، کھ در سال  ) ممقا 

. تصدیقی ممقا بازرسی و منظور گردیده است 
:درباره ھر نوع ، ورایتی و کلون ھا خصوصیات اتی گزارش داده شده است 

نام نوع
 نام ورایتی
 شماره کلون

این یک شماره منحصر جھت شنا سایی یک ک�ل�ون ب�وده ک�ھ وابس�ت�ھ ب�ھ ک�ل�ک�س�ی�ون م�ل�ی 
.ھر کلون خصوصیات و صفات مختلف دارد .  افغانستان می باشد 

 زمان گل کردن و پختھ شدن
انتخاب ک�ل�ون .   بھ خاطر دقیق بودن معلومات این ارقام از دو ساحھ مختلف اخذ شده است 

می دھد تا فصل تولیدی میوه جات ت�وس�ع�ھ ھا بھ اساس پختھ شدن ، باغداران را فرصت
. یابد 
 خصوصیات میوه

. ترتیب شده است ) برای حفظ ورایتی ھای جدید نباتاتاتحادیھ بین المللی (    UPOVرنگ ، ابعاد و شکل میوه بھ اساس شاخص ھای
 معلومات راجع بھ گرده افشانی.

در نھایت ب�اغ�داران م�ی .  معلومات گرده افشانی نشان میدھد کھ ایا کلون القاح خودی یا دورگھ دارد و کدام یکی بھترین گرده دھنده است 
.  توانند با انتخاب بھترین ترکیب گرده دھنده باغ خویش را طوری طرح نماید ، کھ حاصل اعظمی بدست بیاورند 

 قضاوت عمومی و سفارشات
این ارزیابی ما در مورد بھترین خصوصیات کلون ھا بھ اساس استفاده مارکیت ، مصرف تازه ، پروسس کردن ، صادرات و غ�ی�ره م�ی 

، نباتات زینتی و درختان جنگلی در قوریھ ھای کھ ھمراه ) غیر تصدیق شده( در قسمت دوم  این کتالگ در کتگوری دوم ان نھال ھای پیوندی .  باشد
.  ممقا راجستر شده وجود دارند
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معرفی موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان 
یک موسسھ غیر انتفاھی بوده کھ ھدف ان انکشاف صنعت باغداری در افغانستان می باشد و نماینده گی از ) ممقا ( موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان 

در حال حاضر تعداد مجموعی اعضای انجمن ھای قوریھ داران بیشتر از یک ھزار قوریھ . والیت افغانستان می کنند22انجمن قوریھ داران در 31
موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان برای قوریھ دران کھ خواھش  عضویت در  انجمن ھای قوریھ داران داشتھ باشد و سیستم تصدیقی .   دار می باشد

قوریھ ھای کھ سیستم تصدیقی را تطبیق نھ نمایند، عضو این موسسھ . برای کنترول کیفیت و منابع باوری مواد نباتی را قبول و تطبیق نماید ، باز است
. شده نمی توانند

عضو 7ھیت اجراییوی از . نھاد اصلی تصمیم گیرنده انجمن ھای قوریھ داران و موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان را مجمع عمومی تشکیل می دھد 
مطابق اساسنامھ موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان  باید یک سلسلھ خدمات را بھ انج�م�ن ھ�ای م�رب�وط .  انجمن قوریھ دران انتخاب شده است31از 

:انجام بھ دھد کھ عبارت انداز
خدمات در مورد بھبود صنعت قوریھ داری و پیشرفت بازاریابی 

خدمات البرتواری برای کنترول بھداشتی، حاصلخیزی خاک، کیفیت اب  و غیره

کنترول کیفیت مواد نباتی کھ غرس می گردد

اصالح رویش ھای قوریھ داری

تولید و تکثیر پایھ ھای مادری غیر زوجی

تصدیق شدهتصدیق و بازرسی خدمات بشمول لیبل کردن نھال ھای پیوندی

کورس ھای تختیکی و انتشار معلومات تازه

پا تمویل می کھ از طرف اتحادیھ ارو٢ژه انکشاف باغداری انجمن ھای قوریھ داران  توسط پرودر حال حاضر موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان و
حمایھ می ) تطبیق می گردد    Mercy Corpsو   MADERAو مشارکت دو موسسھ غیر دولتی بنام  Agro-consulting SPAذریعھ ( گردد 
وژه پر”یورو کمک بالعوض از طرف اتحادیھ اروپا برای تطبیق 876000مبلغ 2012موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان در جون سا ل .   گردد

کھ سبب تحکیم بیشترموسسھ و انکشاف صنعت قوریھ داری در افغانستان می شود ، بدست آورده “انتقالی انکشاف صنعت قوریھ داری در افغانستان
.است

8

) تصد یق کردن ( سیستم تصد یقی برای مواد نباتی 
این . استردهتمامی قوریھ ھای کھ با موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان ثبت شده ،  بطور داوطلبانھ سسیستم تصد یقی برای مواد نباتی ممقا را قبول ک

ف�ت�ھ گ�رطرز العمل ھا اطمینان می دھد کھ نھال ھای پیوندی نوع مطایق بھ اصل و از منابع قابل اعتبار قوریھ ھای مادری کھ از کلکسیون ملی منشا
. است

قوریھ ھای پایھ ھای مادری تنھا از مواد تصد یق شده کھ از کلکسیون ملی منشا گرف�ت�ھ اح�داث ش�ده م�ی .   قوریھ ھای مادری جز کلیدی سیستم است
. تنھا از قوریھ ھای مادری گرفتھ می شود) پندک یا شاخچھ یا قلمھ ( توانند و مواد برای تکثیر درختان 

یک سلسلھ طرزالعمل ھای مشخص برای قوریھ ھای پایھ ھای مادری سیتروس بھ مقصد جلوگیری و نظارت از مصابیت  امراض وی�روس�ی ع�الوه 
.گردیده است

ی یقسر انجام این سیستم تصد یقی توسط وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری منحیث بخشی از قاتون تخم ھای بذری منظور شده و بعدآ بھ سیستم تصد
. جھت تطبیق خوب این سیستم تصد یقی وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری ضرورت ایجاد اداره سیستم تصد یقی را دارند. قانونی مبدل خواھد شد

در این وظیفھ . تطبیق سیستم تصد یقی و ظیفھ اساسی موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان بوده و مستلزم نظارت دقیق و بازرسی ھای فزیکی می باشد
ھمکاری تخنیکی می نمایند و با مشارکت دو موسسھ غیر دول�ت�ی ھ�ر ی�ک 2انکشاف باغداری ژه مشکل موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان را پرو

31کارمند تسھیل کننده ساحھ برای حمایھ 8کارمند ساحوی و 31) (Mercy Corpsو مرسی کو ر )  ( MADERAمدیرا 
. انجمن قوریھ دران فراھم کرده است



کلکسیون ملی
بوده و در شش مرکز تحقیقاتی باغداری در فارم )  Species( نوع 21کلون از 850کلکسیون ملی میوه جات و مغزباب افغانستان متشکل بیش از 

این کلکسیون در چھار سال توس�ط .  ھای وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری کابل ، مزار ، کندوز ، ھرات ، قندھار و جالل اباد نگھداری می گردد
میالدی تکمیل گ�ردی�د و 2010و 2006وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری بھ کمک مالی اتحادیھ اروپا در سال ھای —ه انکشاف باغداریژپرو

. نکھداری و تجدید  می گردد) 2015—2010( وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری—2ه انکشاف باغداری ژتوسط پرو
ب�ی�ن ات�ح�ادی�ھ اروپ�ا و وزارت ) میالدی 2015–2012( پالن انتقالی 

زراعت ، ابیاری و مالداری بھ موافقھ رسیده تا بصورت تدریجی تن�ظ�ی�م 
.  کلکسیون ملی بھ وزارت زراع�ت ، اب�ی�اری و م�ال�داری س�پ�رده ش�ود

وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری جھت انجام فعالیت ھای باغداری ، 
باید یک ساختار والیتی باغداری بھ اساس شش مرکز انکشاف باغ�داری 

در .  تطبیق می گردد ، ای�ج�اد ک�ن�ن�د2ه انکشاف باغداری ژکھ توسط پرو
( م�رح�ل��ھ اول�ی  ک��ار  م��وس�س�ھ م�ل��ی ان�ک��ش�اف ب��اغ�داری اف�غ�انس��ت�ان 

ANHDO  ( تنظیم و مدیریت کلکسیون ملی را ب�ھ ع�ھ�ده دارن�د و ب�ع�دآ
وقتیکھ وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری اماده تسلیمی شد ، کلکسیون 

ت�ن�ظ�ی�م و .  ملی بھ وزارت زراعت ، ابیاری و مالداری سپرده م�ی ش�ود
مدیریت کلکسیون ملی یکی از وظایف عمده خدمات ع�ام�ھ در ص�ن�ع�ت 

این شامل شرح ورایتی ھا طبق معیار ھای بین المللی . باغداری می باشد
، تحقیقات گرده افشانی جھت شناسایی گ�رده افش�ان ھ�ا و ت�رک�ی�ب ھ�ای 
بارور شدن بین ورایتی ھای زردالو ، الو  و بادام ، و ارزیابی ورایتی ھا 

ورایتی ھا یا ک�ل�ون .   از نقط نظر بازاریابی و  نکھداری کیفیت می باشد
ھای کھ از خود ظرفیت  بازاریابی را نشان بدھد با عالوه س�اخ�ت�ن ش�ان 

. در قوریھ ھای مادری در دست رس صنعت قوریھ دارن داده م�ی ش�ود
این کار بر اساس طرزالعمل ھای تعین شده در سیستم تصد یقی موس�س�ھ 

. ملی قوریھ داران افغانستان صورت می گیرد

این البرتوار در فارم بادام باغ ک�اب�ل م�رب�وط وزارت . ی یکی از خدمات بنیادی دیگر در صنعت باغداری می باشدژالبرتوار بیو تکنالو
در این البرتوار امراض ویروسی درخ�ت�ان . میالدی اغاز بھ فعالیت نموده است2009زراعت ، ابیاری و مالداری واقع بوده و در سال 

شناسایی می گردد و بطور سیستماتیک کلکسیون ملی را نظارت می ن�م�ای�د ت�ا از ام�راض وی�روس�ی )      ELISAازمایش ( میوه دار 
پرسونل این البرتوار بطور سیستماتیک تمامی قوریھ ھای مادری در ھم�اھ�ن�گ�ی ب�ا م�وس�س�ھ م�ل�ی ق�وری�ھ داران .   عاری نکھداری شود

این البرتوار توسط اتحادیھ اروپا تمویل و توسط بنیاد اغا خان تطبیق می گردد .   نظارت می کنند2ه انکشاف باغداری ژافغانستان و پرو
. برخورد دار می باشد  2ه انکشاف باغداری ژو از حمایت پرو

ی بادام باغ ژالبرتوار بیو تکنالو

9
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انجمن ھای قوریھ داران موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان 

انجمن قوریھ داران ولسوالی شخص تماس گیرنده  شماره تلفن  والیتنوع قوریھ مادری

بدخشان بدخشان بهارک سعید کرامت هللا 0775386708 میوه جات سیبی و پایه مادری

بغالن امامی قطیبه بغالن بغالن جدید شاه محمد محقیق  0700616400 موجود نیست

چونگر بغالن پلخمری حاجی سرور 0799038462 میوه جات سنگی 

اندراب ها  بغالن اندراب حاجی عبدالرحمن 0707510652 میوه جات سیبی و پایه مادری

کهمرد و سیغان  بامیان کهمرد حاجی نصرت هللا 0775851690 میوه جات سیبی 

غزنی غزنی غزنی حاجی صالح محمد 0799471946 موجود نیست

هلمند هلمند لشکر گاه  احمد شاه  0707948377 میوه جات خسته سنگی 

هرات هرات هرات عبدالناصر 0797126101 میوه جات خسته سنگی و سیبی 

شکر دره کابل  شکر دره سعید نبی 0798718114 میوه جات سیبی و پایه مادری 

پغمان  کابل  پغمان  حاجی عبدالستار 0700280657
میوه جات خسته سنگی و پایه 

مادری

گل دره کابل  گل دره عبدالصمد 0773727025
میوه جات خسته سنگی، سیبی 

و پایه مادری

ولسوالی دند کندهار کندهار دند حاجی محمد شفیع  0700305406 میوه جات خسته سنگی و انار

کنر و نورستان  کنر اسعد اباد نجیب هللا 0700994374
میوه جات خسته سنگی و 

سیتروس

کندوز کندوز کندوز عبدالبشیر 0799469134 میوه جات خسته سنگی

لوگر لوگر پل علم میرویس 0774367481 میوه جات خسته سنگی و انگور

لغمان  لغمان مهتر الم عبدالمسعود 0799660670
میوه جات خسته سنگی ، سیبی 

و سیتروس

ام لبالد مزار بلخ حاجی اکرم 0700049952
میوه جات خسته سنگی ، سیبی 

و پایه مادری

خلم مزار خلم معلم قربان 0799485749 میوه جات خسته سنگی و انار

ننگر هار ننگر هار بهسود  رضوان هللا 0775450552 سیتروس و انار

پکتیا پکتیا گردیز حاجی غالم دستگیر 0797194981
میوه جات خسته سنگی ، سیبی 

و پایه مادری

11



پکتیکا پکتیکا شرنه سعید هللا 0773600751 موجود نیست

بگرام پروان بگرام عبدالمحفوظ 0700029628
میوه جات خسته سنگی ، 
انگور و پایه مادری

ایبک سمنگان ایبک حاجی نور محمد 0799102397 میوه جات خسته سنگی

تخار تخار تالقان سعید عبدالمجید 0700713045
میوه جات خسته سنگی 
و پایه مادری

میدان وردگ میدان محمد طاوس 0775181237
میوه جات خسته سنگی ، 
سیبی و پایه مادری

داکتر وکیل وردگ نرخ محمد خالد 0799193259
میوه جات خسته سنگی 

و پایه مادری

سعید اباد وردگ سعید اباد عبدالرسول 0799561075 موجود نیست

زابل  زابل قالت حاجی امان هللا 0700382737
میوه جات خسته سنگی 
و انگور

سعید خیل پروان سعید خیل عزیز احمد 0700270318 میو جات خسته سنگی

انجمن های قوریه داران موسسه ملی قوریه داران افغانستان 

انجمن قوریه داران ولسوالی شخص تماس گیرنده تلفن والیتنوع قوریه مادری

12
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یک شرکت خدمات زراعتی مطا بق اجتماع یا محیط ، مواد و وسایل زراعتی و ارتقا ظرفیت ارایه ڼ شرکت خدمات زراعتی شین ب

مواد نباتی و وسایل زراعتی و ڼ شرکت زراعتی شین ب. می نمایند و از چندین سال به این طرف در افغانستان سابقه کاری دارند

:خدمات ذیل را انجام می دهد

: مواد نباتی و وسایل زراعتی 

 نهال های پیوندی نوع مطابق به اصل میوه جات و مغزباب همراه با تصدیق موسسه ملی قوریه داران افغانستان

 نباتات زینتی ، گل ها و گالب

وسایل زراعتی و کود کیمیاوی

:خدمات 

 ارایه معلومات تازه و مهارت ها برای باغداران
 طرح و احداث باغ ها

طرح و احداث گلخانه ها

طرح و احداث ساحات زینتی  و گلکاری

خدمات با کیفیت زراعتی و مواد و وسایل 
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Iقسمت 
نهال های پیوندی میوه جات 1کتگوری 

تصد یق شده ، از کلکسیون ملی منشآ گرفته و همراه لیبل موسسه ملی قوریه داران (

)افغانستان می باشد 
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پروگرام ماستری در مورد انکشاف زراعت روستایی مناطق استوایی

ایتا لیا—پوھنتون فلورانس 

) درجھ ماستری بھ سط�ح دوم پ�وھ�ن�ت�ون (  پروگرام ماستری در مورد انکشاف زراعت روستایی در مناطق استوایی
تحقیقات و کورس ھای مسلکی در م�ورد عص�ری س�اخ�ت�ن س�ک�ت�ور ، زراع�ت پ�ای�دار، ) ایتالیا ( پوھنتون فلورانس

جنگالت و علوم حیوانی و تشخیص مناسب ترین ساحات دخالت و فارم ھای متوسط کھ کمتر صن�ع�ت�ی ش�ده تش�وی�ق 
. می نماید

ھدف اساسی این کورس تربیھ و اموزش اگرانومیست ھا در ساحات علمی و مسلکی ت�ول�ی�د غ�ذا ، ح�ف�اظ�ت م�ح�ی�ط 
. زیست و انکشاف روستایی می باشد

فعالیت ھای اموزشی دربر گیرنده دروس ، فعالیت ھای البرتواری ، س�م�ی�ن�ار و ام�ت�ح�ان�ات وس�ط�ی ک�ھ ت�م�ام�آ ب�ھ 
. انگلیسی درس داده می شود است

. کریدت می باشد  60پروگرام ماستری برای دو سال و در ھر سال 
عنوان تیزس با موافقھ محصل نظر بھ عالقھ و ضرورت ان تعین می گ�ردد و قس�م�ت از ت�ح�ق�ی�ق در م�م�ل�ک�ت ک�ھ 

. محصل از ان امده است انجام داده می توانند
، شھر مصون ، اسان ، غنی از اثار تاریخی ، فعالیت ھ�ای ک�ل�ت�وری )    Firenze( پروگرام ماستری در فلورانس 

. بوده ، کھ محصالن از ممالک خارجی بھ حیث خانھ دومی حساب می کنند

: ویب سایت 
http://www.uni�i.it/clmtro/changelang-eng.html

: تماس 

andrea.pardini@unifi.it      
cinzia.semplicini@unifi.it  ( ستیکی  ایراسموس ژمسول لو )
andrea.martini@unifi.it     (ھماھنک گننده ایراسموس) 

کھ ویب سایت ان)  Associazione Scienze Agrarie Tropicaliموسسھ علوم زراعتی استوایی  یا (   ASATتوسط 

http://www.asatonline.com  می باشد حمایت می گردد .



بادام
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760قیسی سفید :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. رنگ و اندازه میوه جذاب ، بسیار شرین و قسمت گوشتی ان سفید می باشد :  معلومات عمومی 

5004ساقی :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی متوسط :   رنگ میوه 

دایروی : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. برای خشک کردن سفارش می گردد ، قسمت گوشتی ان زرد ، شرین و اب دار می باشد  :  معلومات عمومی 
18
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2008، 159ستار بایی بخملی : نام ورایتی 

از ھفتھ اول الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

   AFG1003مھتاب مانند ، باریک بیضوی : شکل مغز 

متوسط : اندازه مغز

سرخ نصواری/ زرد نصواری : رنگ مغز

باریک : نوع پوست 

پوست نرم ، مغز متوسط دراز ، شکل بسیار باریک و در بازار بین المللی مورد :  معلومات عمومی 
. پسند است 

168، 1001ستار بایی  : نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

AFG1مھتاب  مانند : شکل مغز 

متوسط : اندازه مغز

زرد نصواری : رنگ مغز

باریک : نوع پوست 

. مغز دراز ، باریک و نازک  است . بادام با کیفیت صادرات ، پوست نرم :  معلومات عمومی 

  2010مجیدی ،: نام ورایتی 

ھفتھ چھارم فبروری الی ھفتھ سوم  مارچ :  زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

   AFG1003مھتاب مانند : شکل مغز 

متوسط : اندازه مغز

تاریک قھویی نصواری : رنگ مغز

باریک : نوع پوست 

. پوست سخت  لیکن اندازه بسیار خوب  و در بازار بین المللی مورد پسند است :  معلومات عمومی 



  1003، 153عبدالواحدی ،: نام ورایتی 

ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم  مارچ :  زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

بیضویباریک  /مھتاب مانند: شکل مغز 

کالن : اندازه مغز

نصواری زرد/ نصواری سرخ : رنگ مغز

ضخیم  : نوع پوست 

. مغز ان دراز ، نازک پھن ، رنگ مغز ان نصواری روشن و بازار خوب دارند :  معلومات عمومی 

22

2006ستار بایی  گلدار : نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

باریک بیضوی : شکل مغز 

متوسط : اندازه مغز

زرد نصواری : رنگ مغز

باریک : نوع پوست 

، بسیار باریک ، نازک و جذاب و برای مارکیت بین المللی خوب . پوست نرم :   معلومات عمومی 
. است 

2009، 143قمبری ، : نام ورایتی 

ھفتھ اول  الی ھفتھ چھارم  مارچ :  زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

   AFG1003بیضوی : شکل مغز 

کالن: اندازه مغز

سرخ نصواری : رنگ مغز

متوسط/ باریک : نوع پوست 

پوست نرم ، مغز ان رنگ روشن نصواری، مغز ان کوتاه و باریک و کیفیت :  معلومات عمومی 
. خوب برای صادرات دارد
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172خیرالدینی ، : نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

AFG1مھتاب  مانند : شکل مغز 

کالن: اندازه مغز

سرخ نصواری : رنگ مغز

ضخیم: نوع پوست 

. پوست ان سخت متوسط ، بسیار دراز ، پھن و ضخیم متوسط است :  معلومات عمومی 

1004، 776، 170، 160قھار بایی ، : نام ورایتی 

از ھفتھ اول الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی : زمان پختھ شدن 

بیضوی /AFG1بیضوی/ مھتاب  مانند : شکل مغز 

کالن: اندازه مغز

نصواری روشن  : رنگ مغز

ضخیم : نوع پوست 

. ورایتی پر حاصل و پوست ان سخت متوسط است :  معلومات عمومی 
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Red Chief (101( رید چیف:  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ اول اکتوبر : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره ھمراه خط ھای سفید : رنگ میوه 

استوانھ شکل: شکل میوه 

. اب دار و برشتھ :  معلومات عمومی 

Blushing Gold (102(بلشینگ گولد :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ اول اکتوبر : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

زرد ھمراه رنگ سرخ در قسمت باالیی  :  رنگ میوه 

مخروطی شکل: شکل میوه 

. قسمت گوشتی ان زرد کریمی ، اب دار و برشتھ :  معلومات عمومی 

Royal Gala (110( رویا ل گاال:  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم اگست  : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

خط ھای روشن سرخ گالبی در چھار اطراف میوه : رنگ میوه 

مدور: شکل میوه 

. اندازه میوه بسیار خوب و فسمت گوشتی میوه  شرین  و برشتھ می باشد: معلومات عمومی 



Mitchgla Mondial Gala (7209( میتچی�اال موندیال �اال:  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم اگست  : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ کم رنگ ھمراه با خط ھا :  رنگ میوه 

استوانھ ای شکل: شکل میوه 

. اب دار و ذایقھ شرین و  قسمت گوشتی میوه  ان  برشتھ می باشد: معلومات عمومی 

Double Red Deliciuos (109( دبل رید دیلیشیز:  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم   الی ھفتھ سوم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ اول اکتوبر   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سرخ : رنگ میوه 

کروی شکل و پنج نقط در قاعده میوه وجود دارد : شکل میوه 

. قسمت گوشتی سفید ، خوشبو ، شرین و خوب نکھداری می شود :  معلومات عمومی 

Fuji(7237( فوجی :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ سوم سپتمبر  : زمان پختھ شدن 

اندازه متوسط کالن :  اندازه اوسط میوه  

زرد ھمراه خط ھای روشن گالبی : رنگ میوه 

کروی شکل : شکل میوه 

قسمت گوشتی ان اب دار سفید ، متراکم ، اب دار ، برشتھ ، تیزاب ان کم و شرین :  معلومات عمومی 
. می باشد

28
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    Galaxy (7243(گال کسی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم اگست  : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ روشن:   رنگ میوه 

مخروطی: شکل میوه 

. اب دار ، قسمت گوشتی ان شرین متوسط  و درخت ان پر حاصل  می باشد:  معلومات عمومی 

Saturn(7235( سترن :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم اپریل : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم اگست  : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

زرد ھمراه رنگ روشن گالبی :  رنگ میوه 

بیضوی شکل  : شکل میوه 

. اندازه میوه بسیار خوب و ذایقھ عالی دارد: معلومات عمومی 
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   276امیری :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی افغانی کھ دیر پختھ می گردد ، بسیار شرین و قسمت گوشتی ان زرد روشن است :  معلومات عمومی 

  278امیری :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. شکل جذاب ،  اندازه کالن ، برشتھ و شرین است :  معلومات عمومی 

  6212بادامی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم  الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سفید تا زرد سبز :   رنگ میوه 

مایل : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. بسیار پر حاصل ، اندازه میوه ان متوسط و برای مصرف تازه بسیار خوب است :  معلومات عمومی 



   6313ترکی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی :  رنگ میوه 

مایل : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. پر حاصل ، رنگ قسمت گوشتی ان نارنجی و برای خشک کردن بسیار خوب است:  معلومات عمومی 

  6310چھارمغزی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

مابل : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی زود رس و برای مصرف تازه بسیار مناسب است  :  معلومات عمومی 

  365امیری کالن :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

اندازه اوسط میوه  متوسط

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی اکھ دیر پختھ می گردد ، بسیار شرین و رنگ جالب دارد :  معلومات عمومی 
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   328امیری سرخ :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی  کھ دیر پختھ می گردد ، بسیار شرین و قسمت برای مصرف تازه سفارش می گردد :  معلومات عمومی 

  4041، 270قیسی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ اول جون : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

ورایتی  کھ زود پختھ می گردد ، اندازه میوه ان متوسط ،  شرین و اب دار :  معلومات عمومی 
. است 

290) میدانی ( محلی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

مایل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. اندازه میوه ان متوسط و برای مصرف تازه خوب است :  معلومات عمومی 



Goldcot (265( گولد کات :   نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن متوسط:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی :   رنگ میوه 

دایروی: شکل میوه 

تلخ : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. قسمت گوشتی رنگ نارنجی داشتھ و برای خشک کردن بسیار خوب است:  معلومات عمومی 

250شکر پاره :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

خورد:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

دایروی : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. بسیار شرین و اندازه میوه ان خورد است :  معلومات عمومی 

372شکر پاره  :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

خورد:  اندازه اوسط میوه  

زرد سرخ :   رنگ میوه 

مایل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. بسیار شرین و باالی درخت خشک می گردد :  معلومات عمومی 
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741قیسی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

مایل : شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. بسیار شرین و اندازه میوه ان کالن و حاصل خوب می دھد:  معلومات عمومی 

751، 750روغنی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد مابل:   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی دیر رس ، کیفیت عالی و برای مصرف تازه خوب است :  معلومات عمومی 

292پیر نقشی :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  می: زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

مایل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی زود رس و پر حاصل است :  معلومات عمومی 



822امیری :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی دیر رس ، اندازه و شکل میوه ان خوب و برای مصرف تازه خوب است :  معلومات عمومی 

Patterson (266(پتر سن :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی روشن:   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. برای مصرف تازه خوب است، کمی اب دار و بھ اندازه متوسط شرین است :  معلومات عمومی 

748دو مغزه :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد سبز :   رنگ میوه 

بیضوی شکل: شکل میوه 

شرین : ذایقھ مغز 

معلومات موجود نیست : مطابقت گرده افشانی 

. بدای مصرف تازه سفارش می گردد:  معلومات عمومی 
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Ambercot (268( امبر کات :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

زرد کم رنگ:   رنگ میوه 

بر عکس بیضوی شکل  : شکل میوه 

تلخ: ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. زود رس ، خوب برای خشک کردن ، پر حاصل و بسیار شرین  نیست:  معلومات عمومی 

Pinkcot(7137(پین کات :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جون : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی متوسط :   رنگ میوه 

دایروی : شکل میوه 

تلخ: ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. رنگ و اندازه میوه جذاب ، یکی از ورایتی ھای زود رس و پر حاصل است  :  معلومات عمومی 

7135(Arora )آرورا :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جون : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

نارنجی متوسط  :   رنگ میوه 

بیضوی: شکل میوه 

تلخ  : ذایقھ مغز 

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. یکی از ورایتی ھای بسیار زود رس در افغانستان است و برای مصرف تازه خوب است  :  معلومات عمومی 
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Balaton(7218(باالتون :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

خورد:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ : رنگ قسمت گوشتی میوه 

مدور : شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

)Sweet Heart(و سویت ھیرت )  Bing(بینگ : مطابقت گرده افشانی 

. قسمت گوشتی ان سرخ  ، اب دار و برای خشک کردن خوب است :   معلومات عمومی 

Bing (279(بینگ :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سیاه :   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

افسار  : شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

)Sweet Heart(و سویت ھیرت )  Burlat(برلیت : مطابقت گرده افشانی 

. کالن ، سخت ، اب دار ، شرین ، نزدیک بھ سیاه و وقت کھ پختھ شود مزه بسیار عالی دارد :   معلومات عمومی 

Burlat (7139(برلیت :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

:  شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

)Lapins(و لفین )  Bing(بینگ : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی زود رس و حاصل زیاد می دھد:   معلومات عمومی 



Lapins (7224(لفین :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

:  شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

خودی: مطابقت گرده افشانی 

میوه در مقابل ترکیدن مقاومت دارد :   معلومات عمومی 

Skeena (7222(سکینھ :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

: شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. میوه سخت با مزه خوب  :   معلومات عمومی 

Stella (7250(ستیال :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

سرخ روشن  :   رنگ پوست میوه 

زرد: رنگ قسمت گوشتی میوه 

قلب :  شکل میوه 

کم: ذایقھ  

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. بسیار اب دار ، شرین ھمراه با طعم استوایی :   معلومات عمومی 
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Ferrovia (7265(فیرویا :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ روشن:   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

قلب مانند: شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

)Sun burst(و سن برست ) Forli(، فارلی )  Bing(بینگ : مطابقت گرده افشانی 

. مشھور بھ گیالس ایتا لیا یی است ، بھ اسم ملکھ گیالس یاد می گردد :   معلومات عمومی 

Sun burst (7220(سن برست:  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

معلومات موجود نیست  : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ تیره: رنگ قسمت گوشتی میوه 

: شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

خودی : مطابقت گرده افشانی 

. اندازه میوه ان کالن و حاصل زیاد دارند :   معلومات عمومی 

Cherry Pie (7227(چیری پای :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی : زمان پختھ شدن 

خورد:  اندازه اوسط میوه  

سرخ  روشن  :   رنگ پوست میوه 

سر خ  روشن : رنگ قسمت گوشتی میوه 

:  شکل میوه 

ترش : ذایقھ  

خودی : مطابقت گرده افشانی 

. معموآل برای پروسس کردن از ان استفاده می گردد :   معلومات عمومی 



Sweet Heart (7268(سویت ھیرت :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ : رنگ قسمت گوشتی میوه 

: شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

خودی : مطابقت گرده افشانی 

. تیزاب میوه ان کم و بسیار شرین می باشد  :   معلومات عمومی 

Stela Compact (7225(ستیال کومپکت :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره : رنگ قسمت گوشتی میوه 

:  شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

خودی: مطابقت گرده افشانی 

. درخت پر حاصل ، لیکن در مقابل سردی زمستان حساس می باشد :   معلومات عمومی 

Moreau (7266(موریوو:  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ : رنگ قسمت گوشتی میوه 

قلب مانند : شکل میوه 

شرین : ذایقھ  

)  Bing(بینگ : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی زود رس ، بطور اوسط در مقابل ترکیدن و امراض مقاومت دارند :   معلومات عمومی 
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Sweet Heart (7246(سویت ھیرت :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جون : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

سر خ  متوسط : رنگ قسمت گوشتی میوه 

شکل افسار یا قلب مانند : شکل میوه 

متوسط : ذایقھ  

خودی :  مطابقت گرده افشانی 

. بسیار شرین ، اب دار و در مقابل ترکیدن مقاومت دارند  :   معلومات عمومی 

Blaze Star (7248(بلیز ستار :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ سوم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم   جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ تیره :   رنگ پوست میوه 

زرد : رنگ قسمت گوشتی میوه 

قلب مانند : شکل میوه 

متوسط  : ذایقھ  

) Blach Star(و بلیچ ستار ) Sweet Heart(، سویت ھیرت )  Bing(بینگ : مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی بسیار زود رس ، انداره و کیفیت میوه ان خوب می باشد ,:  معلومات عمومی 

Blach Star  (7249(بلچ ستار :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم الی ھفتھ چھارم اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جوالی : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ  :   رنگ پوست میوه 

سر خ  تیره : رنگ قسمت گوشتی میوه 

قلب مانند : شکل میوه 

متوسط : ذایقھ  

)Sweet Heart(و سویت ھیرت )   Blaze Star(بلیز ستار: مطابقت گرده افشانی 

. ورایتی زود رس ، اندازه و کیفیت میوه ان خوب می باشد  :   معلومات عمومی 
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Moro (7009(مورو :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم  مارچ الی ھفتھ دوم اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

متوسط  تا متوسط کالن :  اندازه اوسط میوه  

روشن قرمز گالبی ، یا شرخ جالدار در پیش از پختھ شدن :   رنگ میوه 

کروی شکل یا مدور : شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

چند دانھ یا بدون تخم : تخم 

ذایقھ خوشایند: ذایقھ  

. مورو تقریبآ مالتھ شناختھ شده در تمامی جھان می باشد   :   معلومات عمومی 

Marsh Seed less (7012(مارش سید لیس :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم اپریل: زمان گل کردن

متوسط تا دیر رس  : زمان پختھ شدن 

متوسط   :  اندازه اوسط میوه  

کم رنگ  تا زرد روشن  پیش از پختھ شدن :   رنگ میوه 

مکمل  مدور : شکل میوه 

بسیار اب دار: اب دار بودن 

بدون تخم : تخم 

بسیار ذایقھ خوب : ذایقھ  

. مارش امروز یک ورایتی بسیار مشھور در مارکیت خارجی می باشد :   معلومات عمومی 

Tardivo Di Ciaculli (7014(تار دیو دی سیا کولی :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ اول اپریل: زمان گل کردن

دیر رس : زمان پختھ شدن 

متوسط  تا متوسط کالن :  اندازه اوسط میوه  

کم رنگ نارنجی یا زرد  :   رنگ میوه 

ھموار: شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

تعداد کم  تخم دارد: تخم 

شرین : ذایقھ  

. ورایتی دیر رس ، این ورایتی در مارکیت اروپا مورد تایید است :   معلومات عمومی 



Newhall (7004(نیو ھال :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

خورد :  اندازه اوسط میوه  

نارنجی:   رنگ میوه 

طویل : شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

بدون تخم : تخم 

ذایقھ خوشایند: ذایقھ  

. زود رس و قسمت گوشتی میوه ان تاریکتر است) Washington Navel(نسبتآ از ورایتی واشینگتن ناول :   معلومات عمومی 

  Washington Navel )7005(واشینگتن ناول :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

نارنجی تیره :   رنگ میوه 

بیضوی مانند : شکل میوه 

بسیار اب دار: اب دار بودن 

بدون تخم : تخم 

بسیار شرین: ذایقھ  

. بدون تخم ، بھ اسانی پوست می کردد و برای مصرف تازه سفارش می گردد :  معلومات عمومی 

Thompson Navel (7006(تامسن ناول : نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

متوسط کالن :  اندازه اوسط میوه  

کم رنگ زرد :   رنگ میوه 

طویل : شکل میوه 

. دارایی محتویات متوسط اب است : اب دار بودن 

بدون تخم : تخم 

شرین:  ذایقھ  

. قسمت گوشتی میوه ان رنگھ است ، پوست ان سخت و مزه خوب دارند :  معلومات عمومی 
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Clementine di Nules (7015(کلیمینتین دی نیولیس :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

کم رنگ زرد :   رنگ میوه 

مدور ، پھن  : شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

بدون تخم تا اندازه کمی تخم دارد: تخم 

.کیفیت بسیار خوب دارد : ذایقھ  

. یکی از بھترین کلی مینتین ھای شرین محسوب می گردد ) Clementine di Nules(کلیمینتین دی نیولیس :  معلومات عمومی 

Minneola (7026( مین نیوال :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

دیر رس متوسط  : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سرخ نارنجی تاریک  :   رنگ میوه 

پھن  :  شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

تعداد کمی تخم دارد: تخم 

.ذایقھ  بسیار خوب و تروش است  : ذایقھ  

رنگ جذاب ، ذایقھ بسیار خوب ، موجودیت مقدار کمی تخم ان را بسیار مشھور ساختھ و ھم چنان بھ حیث توپ عسل شناختھ شده  :  معلومات عمومی 
. است 

Olinda Valencia (7099(اولیندا والینسا :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

متوسط دیر رس   : زمان پختھ شدن 

متوسط کالن :  اندازه اوسط میوه  

نارنجی :   رنگ میوه 

دراز نسبتآ  پھن  : شکل میوه 

پر از  اب : اب دار بودن 

تعداد  کمی تخم دارد: تخم 

.تیزابی شرین  : ذایقھ  

. بھ حیث یکی از بھترین ورایتی ھای ما لتھ در جھان محسوب می گردد :  معلومات عمومی 
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Clementine SRA 89  (7105(89کلیمینتین اس ار ای :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ اول  اپریل: زمان گل کردن

بسیار وقت  : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

نارنجی :   رنگ میوه 

کروی مانند ، نسبتآ در نوک و قاعده پھن می باشد  : شکل میوه 

اب دار: اب دار بودن 

بدون تخم یا کمی تخم دارد: تخم 

شرین : ذایقھ  

. زود رس ، باریک و با اسانی پوست می گردد : معلومات عمومی 
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Fantasy (224(فنتاسی :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ دوم جوالی   : زمان پختھ شدن 

دراز :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

کم رنگ سیاه:   رنگ میوه 

تخم دارد   :  موجودیت تخم 

)* Brix(درجھ بریکس 20: محتویات قند 

. یکی از ورایتی ھای بسیار زود رس ، برای مارکیت تازه خوب است و بسیار شرین نیست :  معلومات عمومی 

Crimson seedless (225(کریمسن سیدلیس :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  اگست    : زمان پختھ شدن 

دراز :  اندازه  خوشھ  

کالن : اندازه میوه 

سرخ:   رنگ میوه 

تخم نھ دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 21: محتویات قند 

. ورایتی دیر رس ، شرین و اب دار است  :  معلومات عمومی 

Perlette (226(پیر لیت :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی   : زمان پختھ شدن 

خورد :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سبز زرد :   رنگ میوه 

تخم نھ دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 21: محتویات قند 

. بسیار ورایتی زود رس و بسیار شرین نیست  :  معلومات عمومی 

Brix * :    جھت تعریف بر یکس بھ قسمت اصطالحات مر اجعھ نما ید.



Flame seed less (221(فلیم سیدلیس :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

کالن  :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم نھ دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 17: محتویات قند 

. ورایتی زود رس و برای مصرف تازه خوب است  :   معلومات عمومی 

Emperor (222(امپیریر :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم   الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم جوالی   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 21: محتویات قند 

. برای مصرف تازه خوب است  :   معلومات عمومی 

Black Emerald  (223(بلک امیرالد:  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جون   : زمان پختھ شدن 

کالن  :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سیاه:   رنگ میوه 

تخم نھ دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 22: محتویات قند 

. ورایتی زود رس و برای مصرف تازه سفارش می گردد  :   معلومات عمومی 
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236کند ھاری :  نام ورایتی 

ھفتھ چھارم اپر یل  :  زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جو ن  : زمان پختھ شدن 

خورد :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 13: محتویات قند 

. ورایتی زود رس ، بسیار شرین و اب دار است  :   معلومات عمومی 

736لعل سرخ :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

خورد :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 23.5: محتویات قند 

. برای مصرف تازه بسیار خوب است  :   معلومات عمومی 

714روچھ سر خ :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھرم  جو ن    : زمان پختھ شدن 

خورد  :  اندازه  خوشھ  

خورد : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 16: محتویات قند 

. یکی از ورایتی ھای زود رس ، خوشھ ان متراکم و روچھ سفید نیز موجود است  :   معلومات عمومی 



Red Globe (228(رید گلوب :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ اول  اگست    : زمان پختھ شدن 

کالن  :  اندازه  خوشھ  

کالن : اندازه میوه 

سرخ  :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 22: محتویات قند 

. ورایتی متوسط دیر رس و برای مارکیت تازه خوب است  :   معلومات عمومی 

Ribier  (232(رایبر :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم جوالی   : زمان پختھ شدن 

دراز :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سیاه  :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 18: محتویات قند 

. ورایتی متوسط زود رس و برای مارکیت  تازه خوب است  :   معلومات عمومی 

Cheshmi Gao (237(چشمی گاو :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم   الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

خورد :  اندازه  خوشھ  

کالن  : اندازه میوه 

سبز زرد :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 17: محتویات قند 

ورایتی از نگاه پختھ شدن متوسط ، بسیار شرین  و برای مارکیت  تازه خوب :   معلومات عمومی 
. است  
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874، 240صاحبی :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم ندارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس   19الی 16: محتویات قند 

. برای مصرف تازه خوب است  :    معلومات عمومی 

891صاحبی سپین :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم   الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جون    : زمان پختھ شدن 

متوسط   :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سبز زرد  :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 14: محتویات قند 

. کیفیت خوب صادرات ، شرین و اب دار می باشد  :   معلومات عمومی 

219شیر احمدی :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

دراز  :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سبز زرد  :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 18: محتویات قند 

. برای مصرف تازه  و خشک کردن سفارش می گردد :    معلومات عمومی 



Cardinal (229(کاردینال :  نام ورایتی 

از ھفتھ اول  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 23: محتویات قند 

. معلو مات موجود نیست :    معلومات عمومی 

Exotic  (230(ایگزوتیک :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم  الی ھفتھ سوم می : زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جوالی   : زمان پختھ شدن 

دراز :  اندازه  خوشھ  

متوسط  : اندازه میوه 

سرخ تیره :   رنگ میوه 

تخم  دارد   :  موجودیت تخم 

) Brix(درجھ بریکس 23: محتویات قند 

. معلو مات موجود نیست :    معلومات عمومی 
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Flower Crest  (6301(فالور کریست :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ اول  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم جون   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ زرد رنگ   :    رنگ میوه 

بیضوی شکل   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

Sun Crest  (260(سن کریست :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم جون   : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ سیز رنگ   :    رنگ میوه 

مدور   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

804تر کی سر خ :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم جون   : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ زرد رنگ   :    رنگ میوه 

مدور  : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

عکس میوه  ورایتی مذکور 
در این سال موجود نیست 



Florida King (6035(فلوریدا کینگ :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم  الی ھفتھ  چھارم مارچ : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم  می   : زمان پختھ شدن 

کالن:  اندازه اوسط میوه  

سرخ زرد رنگ   :    رنگ میوه 

پھن   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

یکی از ورایتی ھای زود رس شفتالو بوده ، سخت ، مزه دار و قسمت گوشتی ان :  معلومات عمومی 
. زرد می باشد 

802گل بسر :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ اول  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم جوالی   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ    :    رنگ میوه 

بیضوی شکل   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

810شلیل شب رنگ :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم   مارچ: زمان گل کردن

معلو مات وجود نھ دارد    : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ  تیره  :    رنگ میوه 

بیضوی شکل   : شکل میوه 

وجود نھ دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 
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371گرمھ :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول جون   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

زرد سرخ رنگ    :    رنگ میوه 

پھن    : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. ورایتی زود رس است :  معلومات عمومی 

452جو رس :   نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم  مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول جون   : زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه اوسط میوه  

سرخ   :     رنگ میوه 

مدور    : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. ورایتی بسیار زود رس است  :  معلومات عمومی 

Maycrest (6303 ،259(ما ی کر یست :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ اول  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم  می   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ   تیره  :    رنگ میوه 

بیضوی شکل    : شکل میوه 

. ورایتی زود رس و پر حاصل است :  معلومات عمومی 

عکس ورایتی مذکور در این 
سال موجود نیست 



401کلھ گربھ :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم جون   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سرخ   :    رنگ میوه 

پھن   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. برای مارکیت محلی سفارش می گردد:  معلومات عمومی 

4057، 4033میانھ رس :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ چھارم جون  الی ھفتھ دوم جوالی   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سرخ   :    رنگ میوه 

مدور  / پھن  : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. برای مارکیت محلی سفارش می گردد:  معلومات عمومی 

2000اسدی :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم جون   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سرخ   :    رنگ میوه 

بیضوی    : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. برای مارکیت محلی سفارش می گردد:  معلومات عمومی 
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Shelil Flower Top  (6219(شلیل فالور تاپ :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول جوالی    : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

نارنجی زرد  :    رنگ میوه 

بیضوی شکل   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

440ا لمانی زود رس  :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ اول  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ اول چھارم می    : زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه اوسط میوه  

سبز کر یمی  :    رنگ میوه 

بیضوی شکل   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. معلو مات عمومی وجود نھ دارد :  معلومات عمومی 

عکس ورایتی مذکور در این 
سال وجود نھ دارد 

441ایرانی د یر رس :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جو ن     : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سر خ  زرد  رنگ  :    رنگ میوه 

پھن   : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. ورایتی د یر رس است  :  معلومات عمومی 



817خر بوزه ای :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ اول اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ سوم  جوالی    : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه اوسط میوه  

سر خ زرد رنگ  :    رنگ میوه 

بیضوی    : شکل میوه 

وجود دارد : مویک ھا  

. مارکیت خوب ، اب دار و شر ین است :  معلومات عمومی 

318سر طانی :  نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ الی ھفتھ دوم  اپریل: زمان گل کردن

ھفتھ دوم ا گست    : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه اوسط میوه  

سر خ  :    رنگ میوه 

مدور   : شکل میوه 

وجود نھ دارد : مویک ھا  

. ورایتی زود رس و جذاب است  :  معلومات عمومی 
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عکس ورایتی مذکور در این 
سال موجود نیست 
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قوریھ مادری موسسھ ملی قو ریھ داران افغانستان 

نھال ھای پیوندی تصد یق شده در ختان مثمر موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان   
نھا ل ھای برای بستھ بندی ، توزیع و فر وش اماده است 
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                                                                                                                             بابای دھقان

بھ وطن باز گشتھ و یک 1372از پوھنحی زراعت پوھنتون کابل فارغ شده ام و بعد از یک دوره مھاجرت در سال 1356عبدالغنی شراف ھستم و در سال 
ھال مثمر در قریھ آسیاب شراف ولسوالی چمتال د نقوریھ کوچک نھالھای مثمر را بنام فارم بابای دھقان در شھر مزار شریف در ساحھ یک جریب احداث نمودم و در طی دو دھھ فعالیت ساحھ تولی

ریاست محترم باغداری وزارت محترم زراعت تحت نام قوریھ حاجی 7/8/1386مورخھ 185این قوریھ با مجوز شماره .  جریب توسعھ یافتھ است50والیت بلخ و با رعایت تناوب زراعتی بھ 
.عبدالغنی شراف ثبت و راجستر شده است

، PHDP ،FAO ،IDEA NEW ،ACTED، صنعت بادام، HLPفارم زراعتی بابای دھقان از آغاز فعالیت ھمکاریھای نیک و متقابل با وزارت محترم زراعت و مؤسسات 
MERCY CORE ،ANSORو غیره داشتھ است.

و با اخذ 1390فارم بابای دھقان از طریق آیسا و با اخذ مجوز تحت نام شرکت تخمھای بذری و خدمات زراعتی و ھمچنان در سال FAOو با ھمکری مؤسسھ محترم 1384در سال 
.مجوز از وزارت محترم تجارت فعالیت تجارتی را تحت نام شرکت تجارتی بابای دھقان شروع نموده است

و، شفتالو و آلو و ھمچنان تخمھای بذری آن در دآلفعالیتھای این مجمع تخت نام بابای دھقان تقریبا از مرز زون شمال فراتر رفتھ و نھالھای پیوندی بابای دھقان از قبیل انواع بادام، زر
.اکثر مناطق افغانستان بفروش می رسد کھ چکیده فعالیتھا قرار ذیل میباشد

در ولسوالی چمتال والیت بلخIDEA NEWجریب باغ بادام با ھمکاری دفتر 500احداث 

احداث اضافھ از یکصد جریب باغ بادام در زمینھای شخصی

از باغ شخصی بنده در )    2067، 2066، 2065، 2064، 2063، 2062، 2061، 2048، 2047، 2046، 2045، 2042،2043،2044، 2041(  ثبت یازده کلون بھ شماره ھای 
.کلکسیون ملی میوه جات و مغزباب افغانستان

.فروش در قوریھ موجود میباشدرایبرای سال جاری  انواع  نھالھای بادام، زردآلو جورس و آنواع مختلف آلو، شفتالو و انواع تاک از قبیل کشمشی، حسینی و طایفی دو سالھ ب

پروژه ھای تکمیل شده در بخش باغداری

شمارهنام پروژهمؤسسھ تمویل کنندهسالتعداد بھ اصلھ

13,0002005WFP1تولید نھال بادام

24,1202006Samsor ban2تولید نھال بادام و زردآلو

7,2502005FAO3تولید نھال  بادام

3.1002006HIA4تولید نھال زردآلو

1,2002006CoAAR5تولید نھال بادام

121,1162010HLP-MAIL6تولید تاک

8,9202010HLP-MAIL7تولید نھال انار

5,0822010HLP-MAIL8تولید نھال زردآلو

13,0002010USAID/IDEA NEW9تولید نھال بادام

پروژه ھای تکمیل شده در بخش غلھ جات
شماره نام پروژه مؤسسھ تمویل کننده سال مقدار بھ تن

1 تولید گندم بذری IFDC 2005 300

2 تولید گندم بذری FAO-MAIL 2006 525

3 تولید گندم بذری FAO-MAIL 2007 596

4 تولید گندم بذری Dorokhshan-FAO 2008 882

5 تولید گندم بذری IRD-FAO 2009 1,100

6 تولید گندم بذری MAIL/IRD-FAO 2010 900

7 تولید گندم بذری JDA 2011 4,05

8 تولید گندم بذری ICARDA 2011 0.3

9 تولید گندم بذری MAIL 2011 1064

10 تولید گندم بذری FAO 2011 100

11 تولید گندم بذری ACTED 2011 12

12 تولید گندم بذری DAKAR 2011 5,9

13 تولید گندم بذری Private Companies 2011 25,5

قریھ آسیاب شراف، ولسوالی چمتال،والیت بلخ، افغانستان: آدرس شرکت

0778870887و 0700531001: شماره ھای تماس
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6311فور چون :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ چھار م  جو ن    : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

مدور  :  شکل میوه  

معلو مات موجود نیست :  محتویات قند 

. برای مارکیت تازه خوب است :    معلومات عمومی 

Red beauty  (6037(رید بیو تی :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  جو ن    : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بیضوی شکل   :  شکل میوه  

)* Brix( درجھ بر یکس 17:  محتویات قند 

. قسمت گوشتی ان سخت و رنگ جا لب دارد :    معلومات عمومی 

6222فضل منانی :  نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ سو م  جو ن    : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

مدور  :  شکل میوه  

معلو مات موجود نیست :  محتویات قند 

. برای پروسس کر دن سفارش می گر دد :    معلومات عمومی 

Brix * :    جھت تعریف بر یکس بھ قسمت اصطالحات مر اجعھ نما ید.



Formosa (255(فارموسا :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ اول  جو الی   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بیضوی شکل   :  شکل میوه  

)Brix( درجھ بر یکس 16:  محتویات قند 

. رنگ قسمت گوشتی ان زرد ، سخت و رنگ جا لب دارد :    معلومات عمومی 

4030گرینگیچ سیاه  :   نام ورایتی 

از ھفتھ چھارم مارچ   الی ھفتھ اول اپر یل  : زمان گل کردن

ھفتھ سوم   جو ن   : زمان پختھ شدن 

خورد  :  اندازه  اوسط میوه  

سیاه :   رنگ میوه 

پھن   :  شکل میوه  

)Brix( درجھ بر یکس 32:  محتویات قند 

. رنگ  و اندازه جا لب دارد :    معلومات عمومی 

Formosa (280(فارموسا :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ اول  جو الی   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

پھن   :  شکل میوه  

معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. رنگ قسمت گوشتی ان  سر خ زرد  رنگ  و برای مارکیت تازه خوب است :    معلومات عمومی 
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Stanley (332(ستانلی :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم مارچ الی ھفتھ دوم اپریل   : زمان گل کردن

ھفتھ دوم  اگست   : زمان پختھ شدن 

خورد  :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بیضوی شکل   :  شکل میوه  

معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای  خشک کر دن خوب است :  معلومات عمومی 

Waikson (269(ویکسن :  نام ورایتی 

از ھفتھ دوم  الی ھفتھ سو م مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ سوم جو الی   : زمان پختھ شدن 

کالن :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بیضوی شکل   :  شکل میوه  

معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای مصر ف تازه خوب است :  معلومات عمومی 

Black Amber (6305(بلک امبر :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم  الی ھفتھ چھارم مارچ  : زمان گل کردن

ھفتھ  دوم   جو الی   : زمان پختھ شدن 

متوسط:  اندازه  اوسط میوه  

سیاه :   رنگ میوه 

بیضوی شکل   :  شکل میوه  

)Brix( درجھ بر یکس 18:  محتویات قند 

. ورایتی دیر رس  و برای مصر ف  تازه خوب است :    معلومات عمومی 



4031گرینگیچ زرد  :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم ا لی چھارم مارچ   : زمان گل کردن

ھفتھ چھارم   جو ن   : زمان پختھ شدن 

خورد  :  اندازه  اوسط میوه  

زرد :   رنگ میوه 

مدور   :  شکل میوه  

معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. قسمت گوشتی ان رنگ  زرد  و جا لب دارد :    معلومات عمومی 

178تمسوق :   نام ورایتی 

از ھفتھ سوم ا لی چھارم مارچ   : زمان گل کردن

ھفتھ  دوم جون :  زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بر عکس بیضوی شکل   :  شکل میوه  

)Brix( درجھ بر یکس 19:  محتویات قند 

. رنگ قسمت گوشتی ان سرخ ، نرم و  جا لب دارد :    معلومات عمومی 

Beauty (274(بیوتی :  نام ورایتی 

ھفتھ سوم  مارچ   :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم جون :  زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  اوسط میوه  

سرخ :   رنگ میوه 

بر عکس بیضوی شکل   :  شکل میوه  

)Brix( درجھ بر یکس 18:  محتویات قند 

. رنگ قسمت گوشتی ان سرخ ، نرم  است :    معلومات عمومی 

78



79

327سیاه :   نام ورایتی 

ھفتھ سوم  مارچ   :  زمان گل کردن

ھفتھ  چھارم می :  زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  اوسط میوه  

سبز :   رنگ میوه 

طویل   :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. بسیار سفارش می گردد :  معلومات عمومی 

6203لعل خون :   نام ورایتی 

ھفتھ سوم ا مارچ   : زمان گل کردن

ھفتھ  سوم جون :  زمان پختھ شدن 

کالن  :  اندازه  اوسط میوه  

زرد رنگ:   رنگ میوه 

مد ور    :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای پروسس کر دن سفارش می گردد:    معلومات عمومی 

Red Flash (6304(رید فلیش :   نام ورایتی 

ھفتھ سوم ا مارچ   : زمان گل کردن

ھفتھ  سوم جون :  زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه  اوسط میوه  

ارغوانی :   رنگ میوه 

طو یل     :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. بھ خا طر اندازه خوب ان در ما رکیت مورد پسند می باشد :    معلومات عمومی 



415گرینگیچ زرد دیر رس :   نام ورایتی 

ھفتھ سو م مارچ    : زمان گل کردن

ھفتھ سوم   جو ن   : زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  اوسط میوه  

زرد :   رنگ میوه 

مدور   :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای مصرف تازه خوب است :  معلومات عمومی 

1009فارموسا زرد :   نام ورایتی 

ھفتھ سو م مارچ    :  زمان گل کردن

ھفتھ سوم   جو ن   : زمان پختھ شدن 

متوسط  :  اندازه  اوسط میوه  

زرد :   رنگ میوه 

مد ور  :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای مار کیت تازه مورد پسند است  :  معلومات عمومی 

405سر خ :   نام ورایتی 

ھفتھ سو م مارچ    :  زمان گل کردن

ھفتھ سوم   جو ن   : زمان پختھ شدن 

متوسط :  اندازه  اوسط میوه  

زرد :   رنگ میوه 

مدور  :  شکل میوه  

.معلو مات وجود نھ دارد :  محتویات قند 

. برای مصرف تاره خوب است :   معلومات عمومی 
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یک موسسھ غیر حکومتی ، غیر انتفاھی فرانسوی بوده کھ تنھا در )  MADERA(مدیرا 
مدیرا مردم  را در مورد پروگرام ھای مختلط متنوع در ساحات ذیل .  افغانستان فعالیت می کنند 

: حمایھ می کنند 

 زراعت

تربیھ درختان

 حفاظت و اداره جنگالت

 صحت و تر بیھ حیو انات

 زیر بینا روستایی

 صنا یع دستی و معشیت زنده گی
Mission d’Aide au Développement des Economies)  (  موسسھ مدیرا

( Rurales – Afghanistan    یاMADERA   کھ ھدف اساسی ان کمک 1988در سا ل
در مورد اصالح کیفیت زنده گی مر دم افغانستان و احیای شرایط برای صلح در افغانستان بینیاد 

. گذاری شده است 
عملگرد موسسھ بر اساس توانمندی اجتماع روستا یی توسط احیای ظر فیت و حمایھ ابتکارات ان  

.  ھا تا خود شان متمایل بسوی  انکشاف  گردد 

مد یرا در ھمکاری با دیگر موسسات با مردم تحت پوشش در مورد پروگرام ھای اشتراکی ، 
. جھت انکشاف نظریات مختلط و با در نظر گر فتن ضروریات متنوع مردم را تشویق می نمایند 

، موسسھ  EuropeAid  ( ،Misereor(پروگرام ھای فعلی مدیرا توسط  اتحادیھ اروپا 
Agence Française de Développement  پروگرام غذایی جھان ،)WFP ( مر کز  ،

 Australian Center for International(تحقیقات بین المللی زراعتی استرلیا 
Agricultural Research (ACIAR ( سفارت فر انسھ در کابل ، وزارت  احیا و انکشاف ،

)MRRD (و بانک جھانی حما یھ می گر دد .

. بھ این طرف تطبیق می نماید 2007ه انکشاف باغداری را از سا ل ژمدیرا  پرو

د فاتر عمده مدیرا در کابل و 
جالل اباد و فعالیت ھای شان 

5در سا حات روستایی 
: والیات تطبیق می گردد 

کنر
 لغمان
 نورستان
ننگر ھار
 وردگ
غور
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ږ سپین خو:   نام ورایتی 

ھفتھ دوم ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

سرخ زرد رنگ :   رنگ میوه 

سفید: رنگ دانھ 

سخت  : سخت بودن دانھ 

ملی متر 98:  اندازه میوه  

ملی متر 7: ضخیم بودن پوست 

.  معلو مات موجود نیست : اوسط وزن میوه 

شرین :  زایقھ 

.  معلو مات موجود نیست :  معلومات عمومی 

859سر خک :   نام ورایتی 

ھفتھ دوم ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

سرخ :   رنگ میوه 

سفید گالبی : رنگ دانھ 

سخت متوسط  : سخت بودن دانھ 

ملی متر 100:  اندازه میوه  

ملی متر 8: ضخیم بودن پوست 

گرام    350: اوسط وزن میوه 

شرین تیزابی :  زایقھ 

.  حا صل قناعت بخش است و قوریھ داران ان را خوش دارند:  معلومات عمومی 



762بیدانھ :   نام ورایتی 

ھفتھ دوم ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  چھارم  سپتمبر  :  زمان پختھ شدن 

زرد رنگ  :   رنگ میوه 

سفید گالبی  : رنگ دانھ 

سخت متوسط  : سخت بودن دانھ 

معلو مات موجود نیست  :  اندازه میوه  

ملی متر 5: ضخیم بودن پوست 

معلو مات موجود نیست  : اوسط وزن میوه 

معلو مات موجود نیست   :  ذایقھ 

.  برای صادرات خوب است :  معلومات عمومی 

561نازک پوست :   نام ورایتی 

ھفتھ دوم ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  سوم  اکتو بر   :  زمان پختھ شدن 

سرخ  :   رنگ میوه 

سفید گالبی  : رنگ دانھ 

معلو مات موجود نیست  : سخت بودن دانھ 

ملی متر 91:  اندازه میوه  

ملی متر 2: ضخیم بودن پوست 

معلو مات موجود نیست  : اوسط وزن میوه 

شرین   :  ذایقھ 

.  برای مارکیت خارجی خوب است :  معلومات عمومی 
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Wonderful (7163(وندر فول :   نام ورایتی 

ھفتھ اول  ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم  اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

سرخ  :   رنگ میوه 

سرخ  : رنگ دانھ 

نرم : سخت بودن دانھ 

ملی متر   95:  اندازه میوه  

ملی متر 6: ضخیم بودن پوست 

گرام     380: اوسط وزن میوه 

میخوش    :  ذایقھ 

.  معلو مات موجود نیست :  معلومات عمومی 

7176اریانا :   نام ورایتی 

ھفتھ سوم  اپریل ا لی اول  می    :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم  اکتو بر   :  زمان پختھ شدن 

سر خ  :   رنگ میوه 

سرخ  : رنگ دانھ 

بسیار نرم : سخت بودن دانھ 

ملی متر  79:  اندازه میوه  

ملی متر 5: ضخیم بودن پوست 

گرام    300: اوسط وزن میوه 

شر ین  :  ذایقھ 

این ورایتی توسط قوریھ داران بسیار خوش .  این ورایتی خصوصیات بسیار خوب دارد مانند دانھ نرم ، رنگ سرخ پوست و دانھ:  معلومات عمومی 
.  گردیده است



860تاشقرغانی :  نام ورایتی 

ھفتھ دوم   ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  سوم  اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

سرخ  ارغوانی :   رنگ میوه 

سرخ  : رنگ دانھ 

سخت : سخت بودن دانھ 

ملی متر   91:  اندازه میوه  

ملی متر 5: ضخیم بودن پوست 

گرام     250: اوسط وزن میوه 

میخوش    :  ذایقھ 

.  معلو مات موجود نیست :  معلومات عمومی 

6057، 862کند ھاری :  نام ورایتی 

ھفتھ دوم   ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  سوم  اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

زرد رنگ :   رنگ میوه 

سفید : رنگ دانھ 

سخت : سخت بودن دانھ 

ملی متر     97الی 84:  اندازه میوه  

ملی متر 6الی 5: ضخیم بودن پوست 

گرام     250: اوسط وزن میوه 

میخوش    :  ذایقھ 

معلو مات موجود نیست :  معلومات عمومی 
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Eve (7165(ایوی:  نام ورایتی 

ھفتھ اول  ا لی چھارم  ا پریل   :  زمان گل کردن

ھفتھ  دوم  اکتو بر  :  زمان پختھ شدن 

سرخ  :   رنگ میوه 

سفید : رنگ دانھ 

سخت : سخت بودن دانھ 

ملی متر   80:  اندازه میوه  

ملی متر 4: ضخیم بودن پوست 

گرام     250: اوسط وزن میوه 

شرین    :  ذایقھ 

.از امریکا وارد شده و انار با کیفیت صادرات است :  معلومات عمومی 
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پایھ ھای مادری 
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سیب
B 9 .1  

M8” از نسلگیری بین   B 9پایھ مادری  x Red Standard “ بھ وجود امده و یک پایھ مادری مقاوم در مقابل سردی بوده و
قد پست و حاصل ان M9یک اندازه بیشتر نسبت بھ پایھ مادری B 9بھ صورت عموم ، پایھ مادری . منشآ ان از روسیھ است

. نسبتآ زیاتر است 
B 9 بھ حیث پایھ مادری قد پست کھ در مقابل سردی مقاومت دارد انتخاب گردیده است و نتایج اولی تلقیح ان نشان داد کھ پایھ

بھ ھر حا ل ، تجارب مزرعھ نشان داده، درختان کھ . حساس می باشدM9در مقابل مرض اتشک مانند پایھ مادری   B 9مادری 
. پیوند شده بود در مقابل شیوع مرض اتشک نسبت بھ پایھ ھای مادری قد پست دیگر بیشتر زنده ماندند  B 9باالی 

جھت استوار و محکم نگاه داشتن .  نسبت داشتن عمر طویل انساج در مقابل مرض اتشک مقاومت بیشتر دارد  B 9پایھ مادری 
 Collar(در مقابل سردی زمستان و کالر رات   B 9پایھ مادری . بھ پایھ و یا حمایت کننده دیگر ضرورت استB 9پایھ مادری 

rot(بھ اندازه کم در مقابل امراض خاکسترک .  یا پوسیده گی ساقھ مقاومت دارد)Powdery mildew( و جرب)Scab (
.این پایھ مادری برای تمامی انواع خاک مناسب است ، ولی در مقابل مرض اتشک حساس است. مقاومت دارد

M7.2
درختان ان قوی متوسط ، شاخ . جینوتاب این پایھ مادری معلوم نیست و منشآ ان در انگلیستان قبل از ایام جنگ بدست امده است

سیستم . پندک ھای برگ خورد است. ھا مستقیم نمو می کنند و فاصلھ بین دو بند ھا  دراز و دارایی رنگ سرخ نصواری می باشد
. ریشھ قوی داشتھ و درخت را مستحکم در خاک نگاه داری می کنند

درختان خود را در مقابل تمامی انواع خاک توافق می کنند بھ .  معمول می باشد)  Sucker(در این پایھ مادری تولید سکر 
. و مرطوب asphicticاستثنای خاک سنگین ،  

این پایھ مادری در مقابل .  زیاتر در مقابل سردی زمستان مقاومت داردM9در مقابل سردی زمستان نسبت بھ M7پایھ مادری 
و اتشک مقاومت Collar rotاین پایھ مادری در مقابل امراض .  و شبشک پختگک سیب حساس استCrown gallمرض 

حاصل زیاد و زود سر حاصل می اید و M7پایھ مادری .  این پایھ مادری مطابقت خوب پیوند با ورایتی ھای عمده دارد.  دارد
.  اندازه میوه و کیفیت ان خوب است. یکی از پایھ ھای مادری کھ نمو متوسط قوی موثر دارد

تولید می کنند ، فلھذا برای احداث باغ ھای متوسط تشدیدی مناسب می MM106درخت قوی ھمانند پایھ مادری M7پایھ مادری 
استعما ل MM106کمتر حساس است ، می توانند بھ عوض پایھ  مادری  Collar rotچون این پایھ مادری در مقابل .  باشد
.اگرچھ ، این پایھ مادری بسیار نمو قوی و زیاد برای باغ ھای کھ بسیار نزدیک احداث می شود، نیز مناسب می باشد. گردد

3 .M 9
 ”Paradis Jaune de Metz“این پایھ مادری از نھال خسک ورایتی فرانسوی بنام 

سیستم . قدرت ان ضعیف و خاصیت نمو شان متوسط می باشد. بھ مارکیت عرضھ گردیده است1930بھ دست امده و در سا ل 
این پایھ مادری در خاک مستحکم .  ریشھ شان بسیار پراگنده نبوده ، سطحی و متشکل از ریشھ ھای اولی و موی مانند می باشد

این پایھ مادری بھ اسانی ریشھ را . بھ طور اوسط سکر ھا را تولید می کنند. نھ می گردد و ضرورت بھ محکم کردن یا پایھ دارد
این پایھ . این پایھ مادری توسط قلمھ ھای سخت تکثیر نھ می گردد. تولید می کنند و توسط طریقھ معمولی لیرنگ تکثیر می گردد

مادری خاک حاصلخیز ، قابل نفوظ و ابیاری شده ضرورت دارد و در خاک ھای خشک ویا مرطوب فعالیت خوب نشان داده نھ 
این پایھ مادری در . این پایھ مادری زود گل می کنند و درخت در مقابل درجھ حرارت پایین زمستان حساس می شود. می توانند

بھ اندازه متوسط در مقابل امراض جرب سیب .  و شبشک پختگک سیب حساس می باشدCrown gallمقابل مرض اتشک ، 
بسیار زود سر حاصل .  مطابقت پیوند شان با ورایتی ھای عمده بسیار خوب است.  مقاوم است Collar rotحساس و در مقابل

میوه جات کھ باالی این پایھ مادری پیوند شده متمایل است بسیار زود پختھ .  می اید، تولید و موثریت تولید ان بسیار زیاد است
برای باغ ھای بسیار تشدیدی کھ در خاک ھای حاصلخیز و ابیاری شده ، اگر ھمراه با ورایتی ھای کھ نمو متوسط یا قوی .  گردد

با ورایتی ھای کھ نمو ضعیف دارد ، حتی در خاک ھای .  داشتھ کھ خاصیت نمو شان معیار باشد پیوند گردد مناسب است
. حاصلخیز و ھموار مناسب نیست

M 26 .4
M 16“این پایھ مادری دورگھ بین  x M 9 درختان این پایھ مادری . معر فی شده است1959بوده و بھ شکل تجارتی در سا ل ”

شاخ ھا نمو مستقیم ، سر خ نصواری و با .  قوی و خاصیت نمویی شان متوسط استM9یک کمی بیشتر نسبت بھ پایھ مادری 
این پایھ .  انکشاف نموده است  خوبM9سیستم شان قوی بھ شکل عمودی   انکشاف نسبت بھ .  انداره متوسط مویک ھا دارند

درخت این پایھ مادری کمی . مادری بطور دوامدار در خاک مستحکم نھ بوده و نظربھ شرایط خاک شاید بھ پایھ ضرورت داردذ
قلمھ ھای . قدرت تولید ریشھ کردن این پایھ مادری زیاد بوده و بھ بسیار اسانی توسط لیرنگ تکثیر می گردد. سکر تولید می کنند

مشکالت عدم مطابقت .  سخت بطور مناسب ریشھ تولید می کنند، در حال کھ تولید ذریعھ تکثیر کوچک نتیجھ متوسط می دھد
خاک قوی و M26پا یھ مادری . شاید واقع گردد Imperatoreو   Granny Smithپیوند، بطور مثال با ورایتی ھای 

در مقابل خشکسالی تا یک  اندازه مثاومت .  خوب نمو کرده نمی توانند asphicticقابل نفوظ ترجیع می دھد و در خاک ھای 
این پایھ .   تولید شود متاثیر گردیده و نمو تنھ و شاخچھ ھا غیر منظم می گردد burrنمو درخت در صورتیکھ گره ھای . دارد

. مادری برای باغ ھای متوسط تشدیدی مناسب است

MM106 . 5

. بھ شکل تجارتی معرفی شده است1952بوده و در سال   ,”Northern Spy x M1“دورگھ بین MM106پایھ مادری 
سیستم ریشھ بطور افقی . نموجسمانی درختان  متوسط عالی و دارایی خاصیت نمویی مستقیم و شاخ ھای چوکات را تولید می کنند

تولید سکر ان کم بوده و در .  و عمودی خوب نمو کرده و پایھ مادری در خاک خوب محکم شده ضرورت بھ پایھ نمی باشد
و )  collar rot(در مقابل کالر رات MM106پایھ مادری .  در قاعد بسیار خطرناک می باشدburrصورت تولید گره ھای 

در مقابل امراض اتشک و جرب سیب بسیار MM106پایھ مادری .   ویروس نقط دار بادنجان رومی بسیار حساس می باشد
این پایھ مادری در تمامی انواع خاک خوب .  در شبشک پختگگ سیب مقاومت داردMM106پایھ مادری .  حساس می باشد

در خاک ھای MM106پایھ مادری .    وشرایط مرطوب نسبتآ مقاوم می باشدasphicticتوافق داشتھ ، لیکن در مقابل خاک
این . مطابقت پیوند شان با تمامی ورایتی ھای عمده خوب می باشد. نمو جسمانی ان کمتر می باشدM7ریگی نسبت بھ پایھ مادری 

دیر ریختن برگ ھا شاید درخت را در . پایھ مادری نمو جسمانی درخت را طویل ساختھ و ریختن برگ ھا دیرتر صورت میگرد
. درخت نمو جسمانی متوسط داشتھ و زود سر حاصل می اید.  مقابل درجھ حرارت پایین زمستان و مرض اتشک حساس کنند

این پایھ مادری جھت احداث باغ ھای متوسط . اندازه و کیفیت میوه ان در مقایسھ با پایھ ھای مادری دیگر قد پست کمتر می باشد
پایھ مادری .  تشدیدی ، ھمراه با ورایتی ھای کھ نمو قد پست و با بصورت عموم نمو بدنی شان قوی نباشد سفارش می گردد

MM106 برای ورایتی نوع رید دیلیشیز)red delicious type (نسبت داشتن حساسیت این پایھ مادری . مناسب می باشد
. در مقابل کالر رات ، این مناسب نیست کھ باغ ھا در واده ھا یا خاک ھای مرطوب احداث شود
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سیستم ریشھ قوی و بھ شکل عمودی نسبت 
استوار .  انکشاف می کنندM9بھ پایھ مادری 

نگاه داشتن شان ھمیشھ قناعت بخش نبوده و 
. نظر بھ نوع خاک پایھ شاید ضرورت باشد
. این پایھ مادری سکر ھا را تولید می کنند

پایھ مادری مذکور ظرفیت بسیار خوب ریشھ 
کردن داشتھ و بھ بسیار اسانی توسط لیرنگ 

این پایھ مادری توسط قلمھ .  تکثیر می گردد 
ھای سخت کھ بھ اندازه مناسب ریشھ ھا را 
تولید و در حا ل کھ توسط تکثیر کوچک 

. نتایج ان متوسط می باشد
مشکالت عدم مطابقت پیوند شاید با ورایتی 

و Granny Smithھای 
Imperatoreوجود دارد .

خاک ھای حاصلخیز قابل M 26پایھ مادری 
نفوظ و ابیاری شده را ترجیع می دھد و در 

موفق نبوده و تا اندازه   asphicticشرایط 
توانایی .  در مقابل خشکسالی مقاومت دارد

درخت بھ شکل غیر موثر توسط تولید گره کھ 
این .  نمو ساقھ و شاخچھ را متاثیر می سازد

پایھ مادری برای باغ ھای تشدیدی متوسط 
. مناسب می باشد
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5 .MM 106
Spy x M 1 “این پایھ مادری دورگھ بین  بوده و بھ شکل تجارتی در سا ل “

درختان این پایھ مادری قدرت متوسط عا لی ، نمو .  معرفی گردیده است 1952
سیستم ریشھ ھر دو بھ شکل افقی و . مستقیم و شاخ ھای چوکات را تولید می نمایند

عمودی خوب انکشاف می نمایند ، قدرت استوار نگاه داشتن ان در خاک خوب و 
اندازه سکر ان کم و تولید گره در قاعده بسیار کم می .  ضرورت بھ پایھ نھ دارد

. باشد
MM 106 در مقابلCollar rot و ویروس حلقھ ای نقط دار بادنجان رومی بسیار

این .  در مقابل امراض اتشک و جرب سیب کمی حساسیت دارد.  حساس می باشد
. پایھ مادری در مقابل شیشک پختگک سیب  کمی حساس است

این پایھ مادری بھ تمامی انواع خاک خوب توافق داشتھ ، ولی در مقابل شرایط 
asphicticدر خاک ھای ریگی در مقایسھ بھ پایھ . و مرطوب توافق خوب نھ دارد

. با ورایتی ھای عمده مطابقت خوب پیوند دارد.  کمتر نمو قوی دارندM 7مادری 
MM 106این .   نمو بدنی طوالنی را تشویق و برگ ھای شان زود نمی ریزد

امکان ان می دھد کھ درخت در مقابل درجھ حرارت پایین زمستان و مرض اتشک 
درختان این پایھ مادری بھ طور متوسط قوی بوده و زود سر حاصل .  حساس شود

اندازه و کیفیت میوه ان در مقایسھ با پایھ ھای مادری قد پست دیگر  مانند . می اید
M 9این پایھ مادری برای باغ ھای تشدیدی متوسط کم با ورایتی ھای . کم می باشد

ویا بھ صورت عموم ورایتی ھای قوی نھ بوده )  Spur type(کھ نمو متوسط 
.  سفارش می گردد

MM 106 برای ورایتی سیب نوع سرخ گولدن)Red Delicious (نسبت داشتن حساسیت این پایھ . مناسب و مورد تایید قرار گرفتھ است
.  قابل اطمینان نھ خواھد بود کھ جھت احداث باغ ھا در واده ھای و یا جای ھای مرطوب غرس گرددCollar rotمادری در مقابل 

6 .MM 111
درختان بسیار قوی و .  معرفی گردیده است1953بوده و در سال ”Northern Spy x Merton 793 “این پایھ مادری دورگھ بین 

سیستم ریشھ ان خوب .  نمو شاخ ھای ان مستقیم ، نصواری سرخ روشن و بسیار مویک دار می باشد.  خاصیت نمویی ان مستقیم می باشد
نباتات ان قدرت تولید عالی ریشھ داشتھ و بھ بسیار .  انکشاف نموده و درخت را خوب مستحکم نگاه داشتھ یعنی بھ پایھ ضرورت نھ دارد

و بر عالوه توسط قلمھ ھای سخت تکثیر شده می )Trench layering(و جویھ ای )Mound layering(اسانی توسط لیرنگ نوع تپھ ای 
. توانند

MM 111بھ اندازه متوسط در مقابل غرق اب شدن . در مقابل انواع مختلف خاک ھا بخصوص خاک ھای خشک و اھکی خوب توافق دارد
 collar rot  )Phytophtoraاین پایھ مادری حساست کم در مقابل .  حساس است ، لیکن در مقابل سردی زمستان بسیار مقاومت دارد

cactprum ( و مرض اتشک)Erwinia amylovora(این پایھ مادری در مقابل شبشک پختگک سیب مقاومت دارد.  نشان می دھد .
. بوده بطورمشخص سفارش می گردد) Spur type(این پایھ مادری برای ورایتی ھای کھ نمو قوی نھ دارد یا نوع سپر 

در شرایط للمی  یا ساحات کھ حاصلخیزی خاک ان کم باشد ، تپھ ھا یا مناطق کوه ھا دارند ،  خاک ھای بسیار ضعیف ممکن است باغ ھای 
یک پایھ مادری بسیار قوی برای ورایتی ھای معیاری بخصوص در شرایط کھ خاک بسیار MM 111.  متوسط تشدیدی احداث شود

. حاصلخیز، در جاییکھ تمایل بھ تولید میوه کوچک و اداره باغ را دشوار می سازد
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بادام و شفتالو
GF677)(677جی اف 

P. persica(دورگھ طبیعی بین شفتالو و بادام  x P. amygdalus  ( و توسط
INRA نوده ھای جوان سبز ، نمو مستقیم و .  معرفی شده است1960در سا ل

این یک پایھ مادری قوی بوده و مطابقت . شاخ ھای عمده جانبی را تولید می کنند
این پایھ مادری .  پیوند کردن بسیار خوب داشتھ و حاصلخیزی را تشویق می کنند

این . برای خاک ھای خشک و اھکی ھمراه با فیصدی زیاد چونھ مناسب می باشد
حساس است ، )  کمتر از نھال ھای شفتالو ( پایھ مادری در مقابل غرق اب شدن 

نسبتآ مقاوم و در مقابل بوغمھ )  Phytopthora(در مقابل مرض پژمرده گی 
حساس و در مقابل )  Agrobacterium tumefaciens(بکتریایی 

Armillaria و نمیتود گره ریشھ)root knot nematodes  ( یبسیار حساس
اگر درختان . کیفیت میوه خوب در تمامی انواع خاک مشاھده شده است.  می باشد

این پایھ مادری در خاک ھای حاصلخیز غرس کردد ، حاصلخیزی ان تا اندازه 
کاھیش خواھد یافت ، اگر درختان این پایھ مادری ھمراه با ورایتی ھای زود رس 

.  و قوی پیوند گردد ،  باغ ھای بسیار تشدیدی از ان احداث شده می توانند
تکثیر می گردد ) in vitro(ذریعھ تکثیر کوچک یا GF677بھ صورت معمول 

این یک پایھ مادری .   و یکی از پایھ ھای مادری مشھور در مارکیت می باشد
. معیاری برای خاک ھای ضعیف  خشک و اھکی می باشد

در خاک ھای حاصلخیز بسیار نمو قوی GF677الرغم این خصوصیات خوب 
. داشتھ و جھت نگاه داری توازن درخت بھ شاخھ بری تابستانی ضرورت دارند

  

زردالو و الو
Myrobalan 29C)(سی 29ما یروباالن 

1980انتخاب شده و در سا ل ) Prunus cerasifera(این کلون از نھال ھای اولی الو 
این پایھ مادری برای خاک ھای اھکی  مناسب است ، بھ . برای دفعھ اول معرفی گردیده است

) Agrobacterium tumefaciens(اندازه متوسط در مقابل بوغمھ بکتریایی 
 pseudomonas syringaeمقاومت دارد و در مقابل مرض leptonecrosisو

. حساس و در مقابل مرض نمیتود گره ریشھ مقاومت دارد
توافق حاصل می کنند و ) اھکی و خشک( این کلون خود را در مقابل انواع مختلف خاک 

زود سر حاصل امدن را تشویق نموده و . بطور متوسط در مقابل غرق اب شدن مقاومت دارند
یکی از پایھ ھای مادری Myrobalan 29C.  فعالیت بھ وجود امدن سکر ھا ان کم می باشد

این پایھ مادری بر .  است کھ بھ پیمانھ وسیع برای الو بھ حیث پایھ مادری استعما ل می شود
عالوه نسبت داشتن توافق خوب، حاصل زیاد و کیفیت میوه را تشویق می نماید ، مورد پسند 

. این پایھ مادری ھم چنان برای زردالو ھم سفارش می گردد. است
   

)Marianna G.F. 8/1(8/1مارینا جی اف 
P. cerasifera“این پایھ مادری دورگھ بین  x P. munsoniana”   بوده و

این پایھ مادری برای اکثریت . معرفی شده است1970انتخاب شده و در سا ل INRAتوسط 
خاک ھا مناسب بوده و در مقابل غرق اب شدن مقاومت دارد ، در مقابل خاک ھای اھکی ، 

در خاک خوب مستحکم Marianna G.F. 8/1. اساسی و نمکی مقاومت دارد
  Myrobalan 29Cو   Myrobalan Bشده و بھ حیث پیوند وسطی بین 

این پایھ مادری بطور منظم . استعما ل شده می توانند و نمو بدنی را خوب تشویق می نمایند
. حاصلخیز ، حاصل خوب و کیفیت میوه ان عالی می باشد

بھ بسیار اسانی توسط قلمھ ھای . معموآل در مقابل درجھ حرارت پایین زمستان مقاومت دارد 
این پایھ مادری بطور متوسط در مقابل . سخت و لیرنگ جویھ ای تکثیر شده می توانند

 Armillariaو ) Agrobacterium tumefaciens(امراض بوغمھ بکتریایی 
استفاده . این یک پایھ مادری بسیار قوی و بطور مشخص برای الو مناسب است. مقاومت دارد

این پایھ مادری برای بادام محدود است ، بخاطر عدم مطابقت پیوند با بعضی از ورایتی ھا 
. بادام می باشد



گیالس
Colt)(کلت 1.

ب�وده ودر ”P. avium  x P.pseudoceratus“این پایھ مادری دورگھ بین 
بھ قسم تجارتی معرفی گردیده و برای گیالس و الوبالو بھ حیث پایھ 1977سا ل 

این پایھ مادری برای اکثریت انواع خاک ھ�ا ، .   مادری استعما ل شده می توانند
این پایھ مادری در م�ق�اب�ل .  بشمول خاک ھای سنگین و مرطوب مناسب می باشد

خاک کھ دارایی محتویات زیاد چونھ باشد و قل�ت اب م�ق�اوم و درج�ای ک�ھ ب�اغ 
این پایھ مادری بھ ان�دازه بس�ی�ار زی�اد در . دوباره غرس می گردد مقاومت دارد
. حساس استcrown gallمقابل درجھ حرارت پایین زمستان و 

 bacterial( این پایھ مادری مقاومت متوسط در م�ق�اب�ل ک�ن�ک�ر ب�ک�ت�ری�ای�ی 
canker   (و حساسیت کم در مقابل پوسیده گی ریشھ و ک�ال�ر رات )collar 

rot (مطابقت پیوند این پایھ مادری با ورایتی ھ�ای ع�م�ده گ�ی�الس بس�ی�ار .  دارد
 .P( قدرت ن�م�وی�ی درخ�ت مش�اب�ھ ب�ھ ن�ھ�ال ھ�ای خس�ک گ�ی�الس.  خوب است
avium  ( این پایھ مادری شاید تا اندازه .  فیصد زیاد شود20ویا شاید تا اندازه

این پایھ مادری مشخصآ . سبب بھ تعویق انداختن گل و وقت پختھ شدن میوه گردد
این پایھ مادری ب�رای ب�اغ .  برای خاک ھای کھ کھنھ و سنگین سفارش می گردد

درخ�ت در ی�ک 400ال�ی 300( ھای گیالس کھ تعداد درختان ان متوسط ک�م 
کھ سیستم اب�ی�اری م�خ�ص�وص  )درخت در یک ھکتار500(و یا متوسط ) ھکتار

. دارند ،  سفارش می گردد
)Mahaleb SL 64(64محالب اس ال 2.  

Mahaleb SL 64درخت ای�ن پ�ای�ھ م�ادری .  بومی مرکز جنوب اروپا است
سیس�ت�م ریش�ھ بس�ی�ار . بسیار قوی و بھ حیث پیوند وسطی استعمال شده می توانند

این پایھ مادری در . عمیق نمو نموده و ریشھ عمده بسیار کم شاخھ بندی می گردد
این پایھ مادری ب�ھ .  زمین بسیار محکم شده و فعالیت سکر ھا بسیار کم می باشد

روشنایی و خاک خوب زھکشی شده ضرورت دارد ، ھم چنان در خاک ھای کھ 
. سنگ و ضعیف موفقانھ نمو کرده می توانند

درختان این پایھ مادری در مقابل خاک کھ دارایی بسیار زیاد چونھ دارد، مقاومت 
بسیار زیاد داشتھ وھم چنان این پایھ مادری در شرایط للمی ، غ�رق اب ش�دن و 

  Mahaleb SL 64.  امراض دوباره غرس کردن خوب نمو کرده می ت�وان�ن�د
این پای�ھ م�ادری ب�ھ ان�دازه .  در مقابل درجھ حرارت پایین زمستان مقاومت دارد

. ، کالر رات و پوسیده گی سفید حساس است crown gallبسیار کم در مقابل 
ق�درت .  مطابقت خوب پیوند با ورایتی ھای عم�ده گ�ی�الس راپ�ور داده ش�ده اس�ت

ف�ی�ص�د 90ال�ی P. avium  (80( نمویی درخت نسبت بھ نھال خسک گیالس 
. متفاوت می باشد

Mahaleb SL 64   یک پایھ مادری بسیار ساده و مناس�ب ب�رای اح�داث ب�اغ
. می باشد) در یک ھکتار700الی 400(ھای للمی متوسط تشدیدی 

)Mazzard(مازاد 3 .
این پایھ مادری بزرگ ، درخت ان قوی و زود رس نیست ، در خاک ھای لوم تا 
بھ کلی لوم توافق داشتھ و تا اندازه در مقابل خاک ھای خوب زھک�ش�ی نش�ده ب�ھ 

) Mound layering( اندازه متوسط مقاومت داشتھ و توسط ل�ی�رن�گ ت�پ�ھ ای 
این یک پایھ مادری معیاری برای گیالس و درخت ورایتی .  تکثیر شده می توانند

فوت بوده و ت�وس�ط ش�اخ�ھ ب�ری 40الی 30معیاری کھ شاخھ بری نھ شده باشد 
. تابستانی تا ھر اندازه قد ان نگاه داری شده می توانند

بسیار قوی و بسیار زیاد در مقابل خاک ھای مرطوب نسبت بھ محالب م�ق�اوم�ت 
این پایھ مادری در مقاب�ل .  دارد ، لیکن زھکشی خوب باز ھم ضرورت می باشد

در خاک خوب مستحک�م م�ی .  نمیتود گره ریشھ و قارچ ریشھ بلوط مقاومت دارد
. این پایھ مادری نسبتآ در مقابل ھوا سرد مقاومت دارد. شود

95

)Gisela 5(5گزیال 4 .
ب�وده  ”P.cerasus  x P.canescens“این پایھ مادری قد پست دورگھ بین 

س�ی�س�ت�م ریش�ھ خ�وب .  بھ شکل تجارتی مع�رف�ی ش�ده اس�ت1990و در سا ل 
تمایل بھ تول�ی�د س�ک�ر ھ�ا .  انکشاف نموده و ریشھ ھا بھ شکل افقی نمو می کنند

بسیار کم ، درخت خود را در زمین خوب مستحکم ک�رده ن�م�ی ت�وان�ن�د، ف�ل�ھ�ذا  
. درختان بھ پایھ ضرورت دارد

Gisela 5 در انواع مختلف خاک کھ حاصلخیز و  اب کافی  بھ ان داده شود
این پایھ م�ادری ب�رای م�دت ک�وت�اه در . ، بطورت موفقانھ نمو کرده می توانند

این . مقابل غرق اب شدن تحمل کرده می توانند ، لیکن خاک لوم خوب نمی باشد
پایھ مادری بطور اوسط در مقابل خاک کھ کلورین دارد مقاومت دارد ، ل�ی�ک�ن 

ای�ن .  خود را در مقابل خاک ھای ضعیف و خشک ھم اھنگ ساختھ نمی توانن�د
حساس بوده و در مقابل   collar rotپایھ مادری در مقابل پوسیده گی ریشھ و 

مرض سرطان بکتریایی بخصوص تحت شرایط م�رط�وب بس�ی�ار حس�اس م�ی 
این پایھ مادری ظرفیت بسیار زیاد ریشھ کردن داشتھ و بھ بسیار اس�ان�ی .   باشد

. زیاد می گردد) micro propagation(ذریعھ رویش تکثیر کوچک 

نتایج خوب پیوند در وقت پیوند تابستانی کھ پندک ھا در ح�ال اس�ت�راح�ت اس�ت 
ھم چنان شاخ�چ�ھ پ�ی�ون�د در زمس�ت�ان در .  بھ دست می اید) تی یا توتھ پیوند ( 

. مزرعھ و یا  گلخانھ خوب نتیجھ می دھد

Gisela 5  درختان این . مطابقت خوب پیوند با ورایتی ھای عمده گبالس دارند
فیصد نسبت بھ نھال ھای خسک کھ مربوط بھ ش�رای�ط 80الی 60پایھ مادری 

. اقلیمی نیز می باشد ، ضعیف است

در )  High density( این پایھ مادری برای احداث باغ ھای بسی�ار تش�دی�دی 
خاک ھای حاصلخیز و خوب ابیاری شده مناسب بوده و جھت کنت�رول ح�اص�ل 

. زیاد ضرورت بھ شاخھ بری زیاد و منظم دارد
   



ناک 
)Farold 40(40فارولد 1.

از دورگھ ساختن بین ورایتی ھای ناک  ) غیر زوجی ( این پایھ مادری کلونل 
“Old home x Farming dale”   بھ 1950بھ وجود امده و در سا ل

 BAپایه مادری درختان این پایھ مادری نسبت بھ. مارکیت عرضھ گردیده است
بسیار قوی بوده ، لیکن نسبت بھ نھال ھای خسک ناک معمولی کمتر قوی 29

خاصیت نمویی شان مستقیم بوده و شاخ ھای مرکزی و پایین پراگنده .  می باشد
سیستم ریشھ بطور متوسط انکشاف نموده ، سطحی و متشکل از چندین . می گردد

این پایھ مادری در خاک خوب مستحکم . ریشھ ھای خوشھ ای و نازک می باشد
این پایھ مادری ، بصورت عموم   . تمایل بھ تولید سکر ھا کم است. می گردد

. صورت می گیرد)  in-vitro(تکثیران ذریعھ 
در مقابل Farold 40. این پایھ مادری در قوریھ بھ شکل خوب تکثیر می گردد

درجھ حرارت پایین زمستان و مقدار زیاد چونھ مقاوم ، لیکن استفاده از خاک 
. مشکل افزا می باشد asphicticھای لوم و 

این پایھ مادری با ورایتی ھای عمده ناک مطابقت پیوند دارد ، لیکن درخت کھ 
باالی این پایھ مادری پیوند شده نسبت بھ مقایسھ پایھ مادری بھی دیر سر حاصل 

این پایھ مادری نمو بسیار قوی داشتھ ، درختان حاصل زیاد و میوه ھای . می اید
 Faroldجھت بدست اوردن حاصل زیاد ، باغ .  با کیفیت را تولید می نمایند

ضرورت دارد، این پایھ مادری برای )  بطور مثال ابیاری(  بھ تنظیم درست 40
استفاده شده می )  درخت در یک ھکتار2000بیشتر از (  احداث باغ تشدیدی 

. توانند
Quince BA 29(سی 29بھی ب ای 2. C(

 INRAذریعھ “  Quince of Provence”  این پایھ مادری کلونل از انتخاب 
درختان نسبت بھ . بھ مار کیت عرضھ گردیده است1967بدست امده و در سا ل 

انواع دیگربھی بسیار قوی ، خاصیت نمو یی پراگنده ، سیستم ریشھ پاشان و در 
تمایل تولید ریشھ .  تمایل بھ تولید سکر کم است.  زمین خوب مستحکم می گردد

و قلمھ ھای )  Mound layering(زیاد و بصورت عمده ذریعھ لیرنگ تپھ ای 
درختان در انواع مختلف خاک خوب نمو کرده می توانند ، . سخت تکثیر می گردد

خاک ھای حاصلخیز و تازه را بسیار ترجبع می دھد و خاک ھای کھ تا حد 
این پایھ مادری در مقابل . فیصد چونھ داشتھ باشد ، مقاومت دارد7الی 6اعظمی 

. و نمیتود حساس است) pear decline(امراض اتشک ، کاستن نمو ناک 
Quince BA 29 C  فیصد نسبت بھ نھال خسک 60نمو بدنی درخت را تا

مطابقت پیوند خوب متوسط است ، عدم مطایقت با ورایتی .  ناک کم می سازد 
راپور داده شده و جھت مطابقت بھ پیوند “  Williams”  و “  Kaiser”  ھای 

پایھ مادری بھی سر حاصل امدن درخت . ضرورت است)Interstock( وسطی 
میوه .  را بھ تعویق می اندازد ، لیکن حاصل زیاد و با ثبات را تضمین می نمایند

.  ان ھا کیفیت و اندازه خوب دارد
درخت 2500بیشتر از (  این پایھ مادری برای احداث باغ ھای تشدیدی متوسط

، ھم چنان در خاک ھای کھ بھ اندازه کم چونھ دارد بصورت )  در یک ھکتار 
.عموم برای پایھ ھای مادری قد پست دیگر خوب نھ بوده ، مناسب است
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)Quince Adams 332(332بھی ادم   4.
بدست امده و در “  Quince of angers” این پایھ مادری کلونل از انتخاب 

این یک پایھ . بھ شکل تجارتی بھ مار کیت عرضھ گردیده است1980سا ل 
مادری قد پست ، نمو بدنی درخت ضعیف و خاصیت نمو درخت نیمھ مستقیم می 

این پایھ مادری دارایی سیستم ریشھ سطحی و پاشان ، درخت در زمین . باشد
تمایل بھ تولید ریشھ . خوب مستحکم شده نمی توانند و بھ پایھ ضرورت می باشد

خاصیت خوب تولید Quince Adams 332پایھ مادری . زیاد متوسط است
و ) Mound layering( ریشھ را داشتھ ، فلھذا تکثیر ان ذریعھ لیرنگ تپھ ای 

این پایھ . این پایھ مادری در قوریھ خوب نمو کرده می توانند. قلمھ اسان است
مادری نسبت داشتن سیستم  ریشھ ھای سطحی ، خاک ھای تازه و حاصلخیز را 

این پایھ مادری در مقابل درجھ حرارت پایین زمستان حساس می . ترجیع می دھد
جھت ) استعمال کود کیمیاوی ، ابیاری و شاخھ بری ( اداره دقیق باغ .  باشد

جلوگیری حاالت بحرانی ضروری بوده تا تاثیرات قد پست بودن پایھ مادری بھ 
.  حد مناسب تنظیم شود

حساس و درخاک ھای کھ تا حد ) Chlorosis(پایھ مادری ادم در مقابل قلت اھن 
این پایھ مادری با اکثریت .  فیصد چونھ داشتھ باشد ، مقاومت دارد5الی 4

پیوند وسطی  ”Williams“ورایتی ھا مطابقت داشتھ ، در حال کھ برای ورایتی 
ھم چنان ، این پایھ مادری برای ورایتی ھای کھ نمو بدنی .  ضروری می باشد

موثریت . قوی دارد ، زود سر حاصل امدن و حاصل زیاد را تشویق می سازد
. حاصل شان زیاد و اندازه میوه ان خوب می باشد
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مجلس عمومی ھیت رھبری موسسھ ملی قوریھ  داران افغانستان  

جاللتماب اصف رحیمی وزیر زراعت ، ابیاری و مالداری در مورد نھال ھای پیوندی تصد یق شده موسسھ ملی قوریھ 
. داران افغانستان صحبت می کنند
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IIقسمت 
نھال ھای پیوندی میوه جات کھ در قوریھ ھای راجستر شده موسسھ ملی قوریھ داران 2کتگوری 

)غیر تصد یق شده (افغانستان تولید شده است 



سیب
) Red Chief(رید چیف  1.

دیر گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس است : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
ضرورت ھوا . این ورایتی یک گرده دھنده خوب و میوه ان سرخ تیره است 

سرد شان بسیار زیاد ، حاصل زیاد و میوه ان برای مدت زیاد نکھداری شده می 
. توانند 

لیبنانی زرد 2.
دیر گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس است : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
پوست میوه ان زرد ، قسمت گوشتی میوه ان شرین ، حاصل زیاد و در 

. افغانستان این سیب بسیار مورد پسند است 

. لیبنانی زرد 3.
دیر گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس است : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
پوست میوه ان زرد ، قسمت گوشتی میوه ان شرین ، حاصل زیاد و در 

. افغانستان این سیب بسیار مورد پسند است 

. لیبنانی سرخ 4.
دیر گل می کنند : زمان گل کر دن 
اوسط: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
یکی از ورایتی ھای بسیار سابقھ سیب در افغانستان بوده و بھ حیث گرده دھنده 

. ھمراه سیب زرد لیبنانی غر س شده می توانند 

. ) Royal Gala(رویل گاال5.
اوسط : زمان گل کر دن 
اوسط : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
رویل گاال باداشتن پوست نازک و  قسمت گوشتی برشتھ از جملھ سیب ھای 

رویل گاال نسبت داشتن شکل ظاھری بسیار عالی  و . بسیار مخصوص یاست 
. کیفیت خوردن عالی بھ حیث یکی از ورایتی ھای ممتاز جھان می باشد

. گاو رخش 6.
دیر : زمان گل کر دن 
دیر رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
بھ حیث یکی از ورایتی ھای محلی  محسوب می گردد ، ولی انقدر مشھور 

. مشابھ ورایتی رخش است ، اما اندازه میوه ان کالن می باشد. نیست 

. شکری 7.
اوسط: زمان گل کر دن 
اوسط: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. میوه ان بسیار شرین و اندازه میوه ان متوسط می باشد

. صواتی 8.
زود: زمان گل کر دن 
زود رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
این ورایتی القاح خودی داشتھ ، اندازه میوه ان بزرگ و مناطق کھ ارتفاع از 

. سطح بحر کمتر باشد غر س شده می توانند
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انجیر
. سیاه  1.

زود: زمان گل کر دن 
زود رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. ورایتی زود رس ، میوه ان تخم دارد و بھ شکل تازه و خشک مصرف می گردد

کندھاری 2.
اوسط: زمان گل کر دن 
اوسط: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. درخت ان بزرگ و رنگ میوه ان زرد سفید رنگ است

سپین  3.
اوسط: زمان گل کر دن 
اوسط: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. تقریبآ مشابھ ورایتی کندھاری است

لوکات
محلی زود رس 1.

زود : زمان گل کر دن 
زود رس : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
.میوه ان خورد ، شرین و درخت ان نوع مطابق اصل نیست 

محلی دیر رس 2.
دیر  : زمان گل کر دن 
دیر رس : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
.اندازه میوه ان متوسط ، شرین و درخت ان نوع مطابق اصل نیست 

تور کندھاری 4.
زود : زمان گل کر دن 
زود رس : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
درخت ان بزرگ ، ورایتی زود رس و میوه ان  مارکیت خوب نھ دارد و خشک 

. شده نھ می توانند 
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توت
. خودی 1.

اوسط: زمان گل کر دن 
اوسط : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. بسیار شرین ، رنگ میوه ان سفید و روشن گالبی است 

. شیر توت  2.
زود: زمان گل کر دن 
زود رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. میوه ان یزرگ ، رنگ میوه ان سفید و بسیار شرین است 

. بیدانھ   3.
زود: زمان گل کر دن 
زود رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
میوه ان بسیار شرین ، بدون تخم ، گرده افشانی خودی دارد ، برای خشک کردن 

. و مصرف تازه خوب است 

املوک
. پاکستانی    1.

زود: زمان گل کر دن 
زود رس: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. است )  astringent(اندازه میوه ان  متوسط ، بسیار شرین و درشت 

. تاجیکی     2.
اوسط : زمان گل کر دن 
اوسط: زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. است )  astringent(اندازه درخت و میوه  ان  متوسط و میوه ان درشت 
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ناک
. بلخی  1.

اوسط: زمان گل کر دن 
اوسط : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
درخت ان مستقیم ، اندازه میوه ان متوسط ، قسمت گوشتی میوه ان سفید و 

. حاصل ان قناعت بخش است 

. یخ ناک   2.
.دیر تر گل باز می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
معموآل در چھار اطراف کابل تر بیھ و پرورش می گردد ، اندازه میوه ان 
متوسط ، ضرورت بھ گرده افشانی دارد ، قسمت گوشتی میوه ان سفید و 

. برشتھ است 

. فرانسوی    3.
.دیر تر گل باز می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
درخت ان نمو مستقیم ، گرده افشانی خودی ، میوه ان کالن و ذایقھ خوب 

. دارد

. کندھاری    4.
زود گل می کنند : زمان گل کر دن 
زود رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
درخت ان نمو پھن ،  حاصل زیاد ، قسمت گوشتی میوه ان سفید و اب دار 

. می باشد 

. بیروتی     5.
دیر  گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. درخت ان نمو مستقیم  و اندازه میوه ان متوسط می باشد 

. زمستانی     6.
دیر  گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
معموآل در چھار اطراف کابل تر بیھ و پرورش می گردد ، اندازه میوه ان 
متوسط ، ضرورت بھ گرده افشانی دارد ، قسمت گوشتی میوه ان سفید و 

. برشتھ است 

. گرمھ   7.
زود گل می کنند : زمان گل کر دن 
زود رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. ورایتی بسیار زود رس ،  حاصل زیاد و میوه ان بسیار اب دار می باشد 

. اول رس گرمھ     8.
زود گل می کنند : زمان گل کر دن 
زود رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. ورایتی  معموآل بسیار زود رس ،  درخت ان پھن و اندازه  میوه ان خورد می باشد 

. فرانسوی دیر رس     9.
دیر  گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
. درخت ان نمو مستقیم ، گرده افشانی خودی ، میوه ان کالن و ذایقھ خوب دارد

. فرانسوی دیر رس      10.
دیر  گل می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
درخت ان نمو مستقیم ، میوه ان دراز و باریک ، اب دار و قسمت گوشتی میوه ان سخت 

. می باشد 
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پستھ

چار مغز
خسک 

.دیر تر گل باز می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
مغز  ان خورد ، بھ شکل جنگل می روید ، معموآل توسط تخم تکثیر می گردد و 

.  در بازار محلی موجود است 

خسک
.دیر تر گل باز می کنند : زمان گل کر دن 
دیر رس  : زمان پختھ شدن 

خصوصیات عمده 
مغز  ان خورد ، بھ شکل جنگل می روید ، معموآل توسط تخم تکثیر می گردد و در 

.  بازار محلی موجود است 
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کورس اموزشی موسسھ ملی قوریھ دارن افغانستان برای باغداران و محصالن

مزار شریف —مرکز انکشاف باغداری

جالل اباد —مرکز انکشاف باغداری
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IIIقسمت 
نباتات زینتی و درختان جنگلی 



گالب

سرو

از نگاه کشت کردن گالب یکی از گل ھای زینتی قدیمی بوده و تا ھنوز ھم ب�ھ 
گالب در ساحھ کھ .   حیث یکی از گل ھای مشھور باغ ھای امروزی می باشد

افتاب مکمل داشتھ باشد، بھترین نمو می کنند ، لیکن در ساحات ک�ھ اگ�ر ش�ش 
افتاب صب�ح .  ساعت افتاب داشتھ باشد ، بطور قناعت بخش نمو کرده می توانند

وقت ترجیع داده می شود ، از ان جای کھ بھ نوده ھا چانس زود خشک ک�ردن 
شرایط مرطوب جھت انکشاف امراض بسیار م�ط�ل�وب . در روز داده می شود

گل ھا نھ باید بسیارنزدیک بھ درختان یا بتھ ھ�ا غ�رس گ�ردد، زی�را .  می باشد
نبات باید ح�د .  گالب برای روشنایی ، مواد غذایی ، اب و ھوا رقابت می کنند

) با استثتای گل ھای باال رونده(  سانتی متر از تعمیر یا موانع 60الی 40اقل 
اگر گل ھا در نزدیک دیوار وجود داشتھ باشد،   دی�وار ب�ھ .   دور کشت گردد

حیث موانع محافظت از  باد زمستانی کھ از سمت جنوب می وزد ، تھیھ  م�ی 
.   شود

: در انجمن ھای قوریھ داران افغانستان ، صنف ھای ذیل گالب وجود دارد
گل ھای بتھ ای .1
گل ھای باال رونده .2
گل ھای درختچھ ای .3

(ی�ک��ی از چ�ن�دی��ن ج�ن�را ھ�ا ف�ام�ی��ل�ی س�رو )    Cupressus( ج�ن�س س�رو 
cupressaceae   (سرو با داشتن . بوده و دارایی نام معمولی سرو می باشد

ورایتی ھای زیاد از نگاه شکل ، اندازه و رنگ ھمراه با کاج ھا بھ شکل وس�ی�ع 
یک تعداد کمی از انواع .   در پارک ھا و باغ ھا در تمامی جھان کشت می گردد

.سرو برای تولید چار تراش کھ بسیار با دوام و روشن می باشد ، کشت می گردد

.  درخت سرو ھم چنان برای چوب سوخت و روغن ان با ارزش می باشد

برعالوه روغن ، درخت . چوب ان بھ اسانی جدا ، زود خشک و صاف می سوزد
سرو یک درخت یا . سرو برای شامپو و دیگر محصوالت زیبایی استفاده می شود

.  متر نمو می کنند40الی 5درختچھ  ھمیشھ سبز و 
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بھ شکل وحشی ،  حتی  dahliaبومی مکسیکو و امریکا مرکزی بوده ، داحلیا 
” در ب��وت��ان��ی داح��ل��ی��ا م��رب��وط ف��ام��ی��ل .   در م��ی��الن ھ��ای ک��وه ھ��ا م��ی روی��د

Compositae  “داحلیا کھ امروز کشت م�ی .  بوده و گرده افشانی خودی دارد
بھ خاطر این دلیل ، تخم ورایتی م�ع�ی�ن .  گردد ، دورگھ چندین ورایتی ھا می باشد

داحلیا گل مشابھ بھ والدین را ت�ول�ی�د ن�ھ خ�واھ�د ک�رد ، ل�ی�ک�ن گ�ل ش�ای�د دارای�ی 
فلھذا ، این ضروری است ، ج�ھ�ت ب�ھ . خصوصیات مخلوط از نباتات والدین باشد

.  دست اوردن گل ورایتی مشخص باید ریشھ یا قلمھ ورایتی مذکور کشت گردد

داحلیا کھ یک گل . داحلیا بر اساس شکل و تنظیم گلبرگ ان ھا طبقھ بندی می گردد
را تولید می کنند ، زیادتر از چندین قطار گلبرگ و دیسک مرکزی چیزی دیگری 

داحلیا کھ دو گل را تولید می کنند، دارایی چندین قطار گ�ل�ب�رگ و دیس�ک .   ندارد
. مرکزی نھ دارد

نظر بھ خصوصیات ورایتی و نوع کھ انتخاب شده ، داحلیا شاید در قطار ھا ، در 
. امتداد کتاره ھا یا دیوار ، در گلدان ، در مزرعھ یا بھ شکل قطار کشت گردد

داحلیا در جای کھ افتاب مکمل وجود دارد ، خوب نمو کرده می توانند ، لی�ک�ن ت�ا 
کوشش شود داحلیا در ج�ای کش�ت . اندازه در مقابل سایھ مقاومت کرده می توانند

داحلیا بھ پایھ ضرورت دارد وپایھ .  شود کھ در روز شش ساعت افتاب داشتھ باشد
.   باید قبل از کشت کردن داحلیا باید در زمین شانده شود

  

)Dahlia(داحلیا

وستاوکا لیپ
انواع و انواع فرعی 625درخت است کھ نمو سریع داشتھ و تقریبآ اوکالیپتوس 

ای�ن درخ�ت در زم�ی�ن ھ�ای .  ھمراه با چندین ورایتی ھا  و دورگ�ھ ھ�ا دارد
و یا بھ )monoculture( زراعتی بھ ھر دو شکل مانند بھ تنھایی اوکالیپتوس 

ی�ک�ی از ف�ک�ت�ور ھ�ای .   حیث جز از جنگالت زراعتی کشت شده می ت�وان�ن�د
.  کشت کردن ان اس�ان م�ی ب�اش�داوکالیپتوساساسی برای معرفی پخش وسیع 

بھ اسانی بدست می اید ، خ�وب ج�وان�ھ م�ی اوکالیپتوس برعالوه از این ، تخم 
زنند و توافق ان بھ انواع مختلف خاک ھا و شرایط اقلیمی یکی از دیگر فکتور 

مقاومتاوکالیپتوس نسبت داشتن .  اوکالیپتوس می باشدھای مھمی خصوصیات 
در مقابل غرق اب شدن و نمکی بودن ، این درخت بھ اندازه زیاد در س�اح�ات 

 Wind(کی اب جمع می گردد ، استفاده می شود و ھم چنان بھ حیث باد شکن 
breaker(نیز کشت می گردد.
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)Jasmine(یاسمن
یاسمن یکی از گل ھای مھمی کھ توسط اکثریت مردم 

گل یاسمن تنھا نسبت داشتن بوی خوش .  خوش می گردد
ھم چنان عطر از گل یاسمن .  تقاضا برای شان زیاد است

استخراج می گردد ، فلھذا تقاضا در مارکیت برای ھر دو 
گل یاسمن معموآل توسط قلمھ .  گل تازه و عطر وجود دارد

تکثیر توسط تخم معمول نیست، .  و لیرنگ تکثیر می گردد
تکثیر توسط تخم برای اصالح نبات ذریعھ دورگھ ساختن 

ھم چنان تکثیر گل یاسمن .  پالن شده ضروری می باشد
ذریعھ سکر ، شاخچھ پیوند ، پندک پیوند و زرع انساج 

رویش ھای مختلف کھ برای تکثیر .  موفقانھ می باشد
. استفاده می شود ، در این جای تشریح گردیده است

انواع نباتات چندین سا لھ ، 200پیلرگونیم جنس نباتات گل دار است کھ شامل 
ی�اد م�ی ) geranium(اب دار و درختچھ ھا می باشد و معموآل بنام جرینیم 

این ھا بھ اندازه بسیار زیاد بھ حیث گل ھای ب�اغ مش�ھ�ور اس�ت ،  در .  گردد
ب�رگ ھ�ای ن�ب�ات�ات .  مناطق معتدلھ بھ حیث نباتات یک سالھ کش�ت م�ی گ�ردد

پیلرگونیم دارایی گل ھای متناوب و دارایی شکل مانند دست و ل�ب دار ی�ا پ�ر 
مانند ، اکثرآ باالی ساقھ دراز و بعضی اوقات دارایی رنگ روشن ی�ا ت�اری�ک 

ساقھ مستقیم پنج دانھ گلبرگ بھ قسم چتری یا خوشھ تولید می نماید و .  می باشد
شکل گل ھا در اثر نسلگیری ورایت�ی ک�ھ . یاد می شودpseudoumbelبنام  

شکل ستاره مانند و قیف مانند داشتھ بوجود امده و رنگ ان ھا سفید ، گالبی ، 
گل ھای پیلرگونیم یک . سرخ، بنفش و ارغوانی تیره می باشد-سرخ ، نارنجی 

(از گل جریبن کھ ب�ھ ش�ک�ل رادی�ال ) zygomorphic(سطح مشابھ واحد 
actinomorphic (می باشد ، تفکیک می گردد .

)Pelargonium(پیلرگونیم 
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پستھ
منشا پستھ تا ھنوز معلوم نیست ، لیکن اکثریت کار شناسان موافق است کھ شاید 

اکثریت تولید پستھ در ممالک کھ دارایی . پستھ از اسیا مرکزی منشا گر فتھ باشد
پستھ در مناطق کھ اقلیم گرم دارد ، موف�ق�ان�ھ .  اقلیم خشک است ، موقعیت دارد

رشد می نماید ، در شرایط اقلیمی گرم م�غ�ز پس�ت�ھ خ�وب تش�ک�ی�ل م�ی گ�ردد 
بھ ھر حا ل ، پس�ت�ھ ب�ھ ھ�وا س�رد .  واحتمال  پستھ ھای بدون مغز کم می باشد

دوره اس�ت�راح�ت در زم�ان (  کافی زمستان جھت تکمیل شدن دوره استراحت 
درج�ھ 7ساعت مجموعی ب�ھ ان�دازه 1000تقریبآ . ضرورت دارند) زمستان

حرارت سانتی گرید یا پاینتر از ان جھت از بین بردن دوره استراحت و اغ�از 
گرده افشان�ی پس�ت�ھ ت�ن�ھ�ا .  نمو عادی درختان پستھ در بھار ضرورت می باشد

فلھذا ، باد خفیف در زمان کھ گرده می ریزد در .   توسط باد صورت می گیرد
.تشکیل میوه کمک خواھد کرد

باد ھای قوی خشک کننده در زمان بھار گرده افشانی را مختل نموده و گرفت�ن 
درختان پستھ تقریبآ در تمامی خ�اک ھ�ا ن�م�و ک�رده م�ی .  میوه را کم می سازد

. توانند ، ولی پستھ در خاک ھای عمیق ، ریگی لوم خوب نمو کرده می توان�ن�د
.فاصلھ بین درختان پستھ در خاک ھای ضعیف باید زیادتر گردد

  

)Pinus halepensis(ناجو 
Pinus halepensisنام علمی ناجو  Mill  بوده و نام ھای معم�ول�ی

، ن��اج��و halepensis، ن��اج��و  Aleppoن��اج��و ع��ب��ارت از ن��اج��و 
Jerusalem و ن��اج��و )pine  (ن��اج��و م��رب��وط ف��ام��ی��ل .  م��ی ب��اش��د
pinaceae درخ���ت ن���اج���و.   م���ی ب���اش���دAleppo  (Pinus 

halepensis)  بھ اندازه  بسیارزیاد وسیع در جاده ھا و ج�ن�گ�الت در
در ابتدا بھ حیث یک گیاه ھرزه در .  ساحات مناطق معتدلھ کشت می گردد

مناطق خشک معتدلھ بھ حیث سر زمین جنگل ازاد و پراگنده ، جنگالت ، 
علفزار ھا ، پھلو سرک ھا ، در ساحات ناراحت کننده و زمین بایر وج�ود 

مت�ر دراز ن�م�و م�ی 50الی 5درخت بزرگ ھمیشھ سبز ناجو از . داشتند
. کنند

شاخچھ ھای جوان معموآل رنگ نقره ای خاکی داشتھ ، لیکن ساقھ کھنھ بھ 
شکل درشت یا نا ھموار انکشاف نموده و رنگ پوست ساقھ ان خاکی سیاه 

ب�رگ ھ�ا بس�ی�ار .  روشن  و بھ شکل خط ھای باریک جویھ مانند می باشد
رنگ انھا سبز روشن ، ب�دون . و شکل سوزنی مانند دارد)  خطی(باریک 

ای�ن .   ، جالدار و بعضی اوقات نسبتآ تاب خ�ورده م�ی ب�اش�د)   صاف( مو 
بھ شکل دو گروپ ترتیب ش�ده و )   سانتی متر دراز 12الی 4( برگ ھا 

در قاعده طوری بستھ می گردد و غ�الف ان رن�گ نص�واری روش�ن ی�ا 
وقت کھ برگ ھا می ریزد ، انھا بھ صورت مکمل . خاکی روشن می باشد

. کھ تھ ھنوز بھ غالف متصل است می افتد
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سپیدار
انواع برگریز ن�ب�ات�ات گ�ل دار در 35الی 25بوده و  Populusجنس سپیدار 

سپیدار غالبآ بومی نیمھ ک�ره ش�م�ال�ی .  وجود دارد  Salicaceaeفامیلی سپیدار 
س�پ�ی�دار از .  انواع مختلف نام ھای متفاوت انگلیسی ، بشمول س�پ�ی�داردارد.  است

. جملھ درختان کھ تحت شرایط اقلیمی مناسب زود نمو می کنند

چوب سپ�ی�دار .  سا ل رفع حاصل می گردد7الی 5کلون ھای دورگھ سپیدار در 
یصورت عموم برای پایھ ھا ، ساختن بکس ، کاغذ و دیگر موارد صن�ای�ع م�ورد 

متر 50الی 15این جنس سپیدار دارایی تنوع بزرگ داشتھ و تا . استعما ل دارد
. متر می رسد2.5دراز نمو کرده و ضخامت ساقھ ان تا 

جھت احداث قوریھ و تربیھ نھا ل ھای سپیدار باید محل کھ دارای�ی خ�اک خ�وب 
ج�ھ�ت ام�اده .  زھکشی شده ، حا صلخیز و اب وحود داشتھ باش�د ان�ت�خ�اب گ�ردد

ساختن ساحھ باید اول زمین ابیاری گردیده و بعداز ان وقت کھ زمین رطوبت ان 
برای شاندن قلمھ ھای س�پ�ی�دار .   بھ حد مناسب رسید ، زمین قلبھ و ھموار گردد 

قلمھ ھ�ا ب�ای�د ت�وس�ط .  بستر خاک کھ خوب ھموار شده و مناسب باشد اماده گردد
ط�ول ق�ل�م�ھ .  وسیلھ بسیارتیز کھ قطع صاف و پاک بھ وجود ای�د ص�ورت گ�ی�رد

سانتی متر و قطع باالیی کمی بلند تر از پندک 22الی 20سپیدار شاید بھ اندازه 
ب�ھ�ت�ری�ن .  فعال ھر قدر کھ ممکن باشد نزدیک صورت گیرد، خوب خواھد ب�اش�د

فاصلھ بین دو ق�ل�م�ھ .  وقت جھت شاندن قلمھ ماه ھای فبروری الی مارچ می باشد
سانتی متر در قوری�ھ در 80سانتی متر و فاصلھ بین دو قطار 20در بین قطار 

.  نظر گرفتھ شود
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چارمغز
و متعلق بھ فامیل   Juglan regiaنام علمی چارمغز 
Juglandaceae  چارمغز . است)J. regia ( بومی

قسمت Xinjiangساحات کوھی مرکزی اسیا ، از والیت 
غر بی چین ، قسمت ھای قزا قیستان ، ازبکستان و جنوبی 
قرغزیستان و مناطق کوھی پایین نیپا ل ، بوتان ، تیبت ،  

قسمت جنوبی ھندوستان و پاکستان تا افغانستان ، 
ترکمینستان و ایران تا قسمت ھای اذربایجان ، ارمینستان ، 

و قسمت شرقی ترکیھ توسعھ یافتھ ) Georgia(جیورجیا 
. است 

در کشور ھای کھ در فوق ذکر شد ، تفاوت ھای  بزرگ 
ارثی وجود دارد، بطور مشخص بھ شکل موروثی وجود 

باغ ھای . داشتھ و میوه ان بھ شکل جانبی تولید می گردد
.چارمغز بھ شکل تجارتی در افغانستان وجود نھ دارد

یک درخت بزرگ ،  Juglans regiaچارمغز نوع 
متر و ضخامت ساقھ 35الی 25برگریز ، قد درخت ان از 

متر می رسد، معموآل ساقھ ان کوتاه و تاج یا قسمت 2ان تا 
باالیی ان پھن ، اگرچھ در جنگالت کھ غلو و رقابت زیاد 

چارمغز یک درخت . است ، دراز و باریک می باشد
روشنایی پسند بوده و جھت نمو خوب بھ افتاب مکمل 

.Jچارمغز  Buccaneerورایتی .  ضرورت دارد regia 
این . بھ مفدار زیاد چارمغز یا حاصل را تولید می کنند

ورایتی گرده افشانی خودی داشتھ و برای مدت طوالنی گرده 
را تولید می کنند ، فلھذا بھ حیث یک گرده دھنده خوب برای 

اندازه درخت این ورایتی ھمانند . ورایتی ھای دیگر می باشد
. ورایتی ھای چارمغز کھ گرده افشانی دورگھ دارد می باشد
این ورایتی نا وقتر برگ می کشد ، فلھذا از خطر سردی 

این ورایتی چارمغز بھ خاطر کیفیت . بھار در امان می باشد
عالی مغز ، ھر دو قسمت چارمغز و روغن ان مصرف می 

تعداد زیادی از انواع چارمغز کھ دارایی مغز کالن و . شود
درخت چارمغز . پوست نرم داشتھ باشد انتخاب گردیده است

در خاک ھای غنی از مواد غذایی ، عمیق ، افتاب مکمل و 
درخت رسیده .  تابستان طوالنی خوب نمو کرده می توانند

فوت طول و ضخامت داشتھ و بیشتر از 50شاید تا اندازه 
درخت چارمغز تعداد زیادی ساقھ . سا ل زنده گی کنند200

فوت می 8ھا را تولید می کنند و ضخامت شان بیشتر از 
در افغانستان ، نھال ھای چارمغز کھ تولید می شود  ، . باشد

اندیشھ پیوند .  نھال ھای خسک یعنی بدون پیوند می باشد
چارمغز ھای کھ در . کردن چارمغز بسیار ضعیف می باشد

افغانستان وجود دارد ، پوست ھای شان یا نرم ، نیمھ نرم و 
. یا سخت می باشد

موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان رویش ھای ذیل را 
:برای تکثیر تشخیص کرده است

شاخچھ پیوند زبانچھ)Tongue grafting(
شاخچھ پیوند سکنھ)Cleft grafting(
 پندک پیوند تکھ)Patch budding(
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اصطالحات
بھ اکسیژن یک شماره شناسایی تعین می گردد ، کھ .  جمع اوری مواد نباتی از یک منطقھ مشخص می باشد) :  Accession(اکسیژن

. یا شناسنایی نبات می باشد، وجود دارد PI (Plant Identification)معموآل در پیشرو ھر اکسیژن  کھ مخفف ان 
موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان :     (ANNGO)ممقا

ºBrix     :  درجھ 68گرام در 100یک درجھ بریکس مساوی بھ یک گرام  سکروز در :  نمایانگر محتویات مواد قندی جامد می باشد
. می باشد ) درجھ سانتی گرید20(فارنھایت 

ساختار متراکم انساج امبریانی بوده ، بصورت معمول در پوست احاط می باشد و در زمستان وقت کھ نبات در حالت ) :  Bud(پندک 
.  استراحت می باشد ، خوب ظاھر می گردد

.یا پندک و پایھ مادری کھ پندک را حمایھ می کنند، می باشد) Scion(محل اتصال بین ساین ) : Bud Union( نقط اتصال 
بصورت معمول در اخیر جوالی و اگست و یا  .  نوع از پیوند بوده کھ یک پندک در پایھ مادری داخل می گردد):  Budding(پندک پیوند 

. در اخیر فصل نمویی انجام داده می شود
برگ ھای ان دور می .  عبارت از نوده فصل نمویی جاری بوده و برای پندک گر فتن از ان استفاده می گردد): Budstick(شاخچھ پیوند

. انچ دمبالھ برگ جھت انتقال پندک گذاشتھ می شود0.5گردد ، بھ اندازه 
. گروپ از نباتات کھ بھ شکل غیر زوجی از یک نبات مادری بدست امده و یکی با دیگر و والدین ھمانند می باشد): Clone(کلون

وقت کھ یکی با دیگر پیوند گردد و توانایی اتحصال دایمی را با ھم )  ساین و پایھ مادری( قسمت ھای نباتات ): Compatible(مطابقت 
.داشتھ باشد 

CPN( Certified Production Nurseries) : مخفف قوریھ ھای تصد یق شده تولیدی
- Cross(گرده افشانی دورگھ pollination :(عملیھ انتقال گرده از انتر) یک ) قسمت باالیی الھ تذگیر کھ در ان جای گرده وجود دارد

. گل دومی ورایتی مختلف می باشد) قسمت الھ تا نیث کھ گرده در ان جای گرفتھ می شود( گل بھ ستیگما 
قسمت جدا شده جسمانی نبات وقت کھ تحت شرایط مناسب برای تولید تجدید حیات بھ یک نبات مکمل کھ خصوصیات ):  Cutting(قلمھ

. ھمانند نبات مادری را داشتھ باشد انکشاف کنند
تعداد زیادی از .  عبارت از میوه جات کھ دارایی خستھ سنگی مانند زردالو ، الو ، شفتالو ، گیالس ، الو بالو ):  Drupe(خستھ سنگی

Huckleberryمیوه ھای خورد مثل میوه جات دیگر ، خستھ سنگی بوده مانند 
ELISA :رویش ازمایش امراض ویروسی می باشد .

، خستھ سنگی و میوه جات سیبی )  Berry(طبقھ بندی میو جات کھ عبارت از میوه جات خورد):  Fleshy fruits(میوه جات گوشتی 
. این ھا دیوار میوه دارد کھ در اثنا پختھ شدن نرم و گوشتی می گردد. است 

ھمرایی برگ ھای تغیر یافتھ کھ با ساقھ ھای کوتاه و ساختمان ان در برگیرنده عملیھ ) تعداد محدود ( نوده کھ نمو معین ): Flower(گل 
. تکثر کھ نشان دھنده تخم در میوه جات می باشد

شکل ان مانند توپ ، کره ): Globose(گلو بوزی 
. اتحصال ساقھ یا پندک  یک نبات بھ ساقھ یا ریشھ نبات دیگر می باشد): Graft(پیوند کردن 
در ساحھ کھ پایھ مادری و ساین باھم یکجاه می گردد ، در انجا شاید نمو بھ اندازه بسیار کم در ساحھ ):  Graft Union(نقط اتحصال

. اتحصال تغیر کنند و قابل دید می باشد ، ولی وظایف نبات را متاثیر نھ می سازد
. شاخچھ پیوند عبارت از پیوند قسمت از شاخچھ کھ دارایی پندک برگ بوده و داخل پایھ مادری شود): Grafting(شاخچھ پیوند

اصطالح ھارتیکلچر .  علم و ھنر تر بیھ و پرورش میوه جات ، سبزیجات ، گل ھا یا نباتات زینتی می باشد): Horticulyure(ھارتیکلچر
. بھ معنی کشت کردن اخذ شده استcultusبھ معنی باغ و hortusبھ دو لغت التینی تجزیھ شده کھ

نباتات دورگھ وقت بوجود می اید کھ گرده یک قسم .  عبارت از اوالد انواع یا ورایتی ھای مختلف دو نبات  می باشد):  Hybrid(دورگھ 
. ورایتی بصورت مکمل متفاوت برای گرده افشانی ورایتی مختلف استعمال شود و در نتیجھ نبات جدید یکجاه تولید گردد 
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،

یک طرف اویزان شده، مثل یک طرف قاعده برگ کھ اویزان شده ، پھن یا بسیار مدور نسبت بھ قسمت ھای دیگر ):  Oblique(اوبلی کیو
. است 
. نسبت بھ عرض طویل تر و حاشھ ھای ان بھ استثنای قاعده و نوک موازی است):  Oblong( طویل

. ، از وسط بھ طرف باال پھن است Ovateبر عکس ): Obovate(اوبویت
. دو چند نسبت بھ عرض دراز ، در وسط عریض و در دو انتھا مدور است): Oval(اوول 
. شکل تخم مرغ دارد ، از وسط بھ طرف پایین عریض است): Ovate(اویت

تقریبآ تمامی .  نبات کھ بیشتر از دو سا ل زنده گی کنند، اکثرآ برای چندین سا ل زنده گی می کنند): Perennial plant(نبات چندین سا لھ
. نباتات چوبی و زیاتر نباتات خشبی چندین سا لھ است 

نبات کھ ھر دو قسمت وظیفوی . گل کھ ھر دو قسمت وظیفوی ھر یک الھ تذکیر و الھ تانیث را دارا می باشد): Perfect flower(گل کامل 
. الھ تذکیر و الھ تانیث را داشتھ باشد

PHDP : پروژه انکشاف باغداری
.انتقال گرده را گویند) زنبور ھا ، حشرات و انسان ھا ( عا مل ): Pollinator(گرده انتقال دھنده
. نوع یا ورایتی نبات کھ گرده را تولید می کنند): Pollinizer(گرده تولید کننده

دور کردن قسمت ھای نبات مانند پندک ، شاخچھ ھای انکشاف یافتھ و ریشھ ھای جھت حفظ کردن شکل مورد ):  Pruning(شاخھ بری
. پسند ذریعھ کنترول استقامت و اندازه نمو بدنی می باشد

قسمت از پیوندی شده نبات کھ ریشھ را تھیھ می کنند ، بصورت عموم یک نبات پیوندی شده متشکل از ساین ): Rootstock(پایھ مادری
پایھ مادری باالی طول ساقھ تاثیر قابل مالحظ دارد . کھ بھ شاخچھ ھا و تاج انکشاف می نمایند ، پایھ مادری سیستم ریشھ را بھ وجود می اورد 

.   بھ صورت معمول برای درختان کھ نمو اویزان و بتھ ای دارد استعمال می گردد. کھ بھ نامی پایھ ھای مادری ستندرد یاد می گردد
از قسمت باالیی پیوند ساقھ ، .  ساقھ کوتاه کھ از یک نبات جھت پیوند کردن باالی پایھ مادری نبات دیگر گرفتھ می باشد):  Scion(ساین

. شاخچھ و قسمت باالیی درخت ورایتی بھ وجود می اید
. نبات کھ از تخم بھ وجود امده است): Seedling(نھال خسک

عملیھ است کھ گرده از قسمت تولید شده نبات بھ قسمت نبات کھ گرده در ان گرفتھ می شود از ): Self pollination(گرده افشانی خودی
. عینی گل یا از گل عینی ورایتی انتقا ل می گردد 

برای تکثیر سریع غیر زوجی  . یا محلول می باشد) Agar(کشت کتلھ زرع حجرات غیر منظم باالی اگار ): Tissue Culture(زرع انساج
. نباتات بسیار مفید می باشد

UPOV : اتحادیھ بین المللی حفاظت ورایتی ھای جدید نباتات
کھ در بین خود شان نسلگیری درست صورت گرفتھ و بھ حیث ورایتی ھای کھ نام inbredنباتات ):  True –to-type(نوع مطابق اصل

. ان مشخص و کیفیت خوب کشت دارد
در طبقھ بندی نباتات بعداز نوع ، ورایتی کھ دارایی خصوصیات مشخص داشتھ قرار دارد ، اگرچھ تفاوت ھا نا مشھود ):  Variety(ورایتی

.  ھم چنان بھ کلون مراجعھ نماید. ورایتی بسیار عمومی است . است و در اثر نسلگیری درست  تفاوت ھا بھ وجود امده است

، موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان را حمایت می کنند و توسط موسسات ذیل تطبیق می گردد2پروژه انکشاف باغداری 

محتویات کتالگ 
صیات و موجودیت ان ھا  جم�ع اوری ک�رده م�ی خصواستفاده کننده این کتالگ  معلو مات در مورد انواع ، ورایتی ھا ،  تمامی کلون ھا یا اکسیژن ھای موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان ، 

عھ دھن�ده ھ�ا، م�ح�ی�ط ن�م�وی�ی  و ی�ا توسموسسھ ملی قوریھ داران افغانستان تذگر می دھد کھ محتویات این کتالگ نتایج اولی بوده و بعضی نباتات یا خصوصیات میوه جات شاید برای .  توانند
. کلکسیون ملی  چاپ می کنند ازرویش ھا  متفاوت باشد، ھر سال موسسھ ملی قوریھ داران افغانستان  کتالگ جدید با درست بودن ارقام و بھ شمول معر فی ورایتی ھای جدید 
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