
۴ضمیمه   پروژه انکشاف باغداری دائیمی  

۴ضمیمه   

 برنامه ملی تصدیق درختان مادری افغانستان

.......تفتیش درختان مادری سال   

که از قوریه های مادری  یک هر بازرسیاجازه شده وبه شخص  تکمیل افغانستان اداره تصدیق درختان میوه توسط که استفورم  این
داده میشودداده اند  نام ثبت برای  

 
 مفتیش

 
 

(پست)سمت   
 

 مؤسسه
 

 تاریخ تفتیش
 

 نام انجمن

 
 نام مالک قوریه مادری

 
قوریه مادرینمبر ثبت   

 
 نمبر موبایل 

 
 

:را برسی نماید معلوماتهای ذیل از( دوسیه ) فایل باید مفتیش ،یمادر درختان بازرسی از قبل: مهم  
 

 بودن شرایط واجد معیارهای از لیست چک 
  درختان داده شدهفهرست 
  (الف /  ۳ضمیمه ) درخواست برای شامل ساختن مواد در برنامه تصدیق 
  (ب /  ۲ضمیمه ) تصدیق نامه ثبت قوریه 

 شرایط شایستگی

  باشد شدهتکمیل  یمادرمواد  تخصیص از قبل باید بودن شرایط واجد معیارهای از لیست چک بررسی 
 قوریه  بازرسی زمان در باید را آن سپس بازرس توسطتکمیل نشده بود  قبلی سفر در بودن شرایط واجد لیست چک اگر

 .ضمیمه این فورم شود و شود انجام
 کردن برطرف به اقدامات کردن پیدا پس ،نداشت بودن شرایط واجد معیارهای هر ارضا کافی اندازه به قوریه  اگر 

 .شود گرفتهکه  است نیاز مورد بیشتر اقداماتی چه کهداده شودقوریه  صاحب به اطالع ویا قبلی های بازدید از مشکالت
 :ثبت شود جزئیات

 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

o مفتیش ساحوی 
o آمر ساحوی 
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 برسی شناسایی مواد مادری

لیبل  درستی به مادر درختان تمام که کنید بررسی منظور به را زیر مدارک و لیبلولوحه  با همراه قوریه در یمادر درختان مقایسه

 .داشته باشدولوحه 

 داده اختصاصنهالهای  فهرست 

 یاداشت انتقاالت  

 بالک درختان مادری نقشه 

 درخواست شامل ساختن مواد در برنامه 

 :دیگر باشد؛ به تفصیل ثبت شود اگر کدام موضوع

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

کاپی آن ضمیمه  یک و تیار نموده را جدید نقشه یک باید قوریه مالک و بازرس سپس ،ی بی کیفیت استمادر درخت بالک نقشه اگر

 :باید مضوعات ذیل نشان داده شود نقشهدر. فورم شود

 کودک مهد صاحب نام. 

  مختصات GPS. 

 یمادر درخت بالک ابعاد و شکل. 

 (.غرب-شرق جنوب شمال) جهت 

 خروج نقطه و آبیاری، آب ورود نقطه کانال، دیوار، ،میدان/  جاده ساختمان، دروازه، مانند مشخصات مهم چهار اطراف 

 .زهکشی آب

 یمادرنبات  هر نشان نمودن قطار وموقعیت. 

 نباتات مادری"(  ۷۶۱۰هرات " مثال عنوان به) نمبر شناسایی. 

 

 درختان مادری برای تصدیق هامعیار مطابقت

 معیارها قبول رد تشریحات

 جای مناسب برای نموی سالم   

 تاْمین آب پاک   

 درین جای باید درسابق ازین نوع درخت غرس نشده باشد   

(صحتمند وقوی )  باشندنباتات درحالت خوب      

(اگر نوع بدل دیده میشود باید کشیده شود) نوع بدل      

ید ضد عفونی شده باشدوسایل شاخبری با     

باشد(پی اچ دی پی  )مراکز بایدمنشاْ درختان مادری      

  متری درختان مادری ۵درفاصله  (بشمول پایه های ریشه یی) دیگر درختان  موجودیت عدم   

مختلف  به اندازه فاصله یک درخت  از کلونهای درخت مادری ۲میان  فاصله گذاشتن     

(هر کلون )نصب لوحه در شروع هر قطار     

 هر درخت مادری باید صحیح لیبل شده باشد   

  مادری بصورت درست نقشه شده باشد هر درخت   

کلون مختلف درختان مادری بهمدیگر باید نرسند ۲شاخهای      

پاک  باید متری اطراف بالک ۵به فاصله . متری درخت مادری باید نباشد ۶درفاصله گیاه هرزه ویا نبات دومی    
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  باشد

باید درختان مادری کشیده نشود( پی اچ دی پی )  بدون موافقت     

.گیردباید صورت ن( پنگ؛ اسکنه ویا کدام نوع پیوند دیگر) باالی درختان مادری باید هیچ نوع پیوند     

باید ازبین برده شود مادری قبل ازبازشدنگلهای درختان      

 

 معلومات های اضافی

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  قوریه موجود باشد( فایل ) باید در دوسیه لیست برسی اسناد کاپی 

 واجد شرایط بودنلیست برسی  

 تصدیق نامه ثبت قوریه 

شامل ساختن مواد نباتی در برنامه تصدیقفورم درخواست    

 نقشه قوریه 

 لیست درختان اختصاص داده شده 

 یاداشت پروسه انتقال 

۵.۱فورم ردیابی    

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          امضاْ مالک قوریه
 

 

 تاریخ                                                                                                               

 

 امضاْ مفتیش با صالحیت                                                                                          

 

 تاریخ                                                                                                               

 

 

 

 

 


