
 میباشد. نتیجه آزمایش به دو بخش تقسیم شده است.

نشان داده استت هته  0200-0202یشات سال مانتیجه آزبخش اول: 

% ورایتی موجود در هلکسیونهای ملی زردآلو 0010ورایتی هه  02

را تشکیل میدهند القاح خودی دارند، فیصدی القاح  شتان بتارتتز از 

 % گلها به میوه تولید میشوند(02% میباشد.)02

% ازورایتی های موجود در 0010ورایتی هه  02شامل  بخش دوم:

هلکسیون های ملی زردآلو را تشکیل میدهد القاح خودی شان پتایتیت  

 % است. 02تز از 

 9، باید در مقابل هتز ورایتی های هه القاح خودی ندارند   یادداشت:

درخت ورایتی دیگز بته یتیتر گتزده  0درخت ورایتی گزده گیزنده 

، درغیز آنصورت قادربه تولید میوه نتیتی بتاشتنتد دهنده غزس گزدد

 1  نیودخواهد تولید میوه ویا هم خیلی  هم 

 پروگرام نسلگیری زردآلو -3

اهستیت ن  0بتیت   0200-0200پزوگزام نسلگیزی زردآلو در سال 

و    Goldkist, Goldcotورایتی ختارجتی زردالتو 0های امیزی و

Tomcot   انجام شد. ورایتتتی هتایGoldkist  وTomcot  زود

رنت  گتوشتت دارای پخته میشود و ضزورت به هوا سزد آن هم و 

زود رس متتتوستی متیتبتاشتد و    Goldcotنارنجی تیزه میباشد ولی 

زردالتو ورایتتتی . ایت  سته استتن نتارنتجتی روشت  آرن  گوشت 

هزاس بتا امتیتزی در صورت یاصل خوب مباشد و دارای خارجی 

ورد هه یاصل بلند و رن  متزغتوب داشتتته خواهد آورایتی بوجود 

 معلومات عمومی:  

باتوجه بته تتنتوس گستتتزده ورایتتتی هتای متیتوه جتات در ستزتتاستز 

افغانستان ، به منظور شناسایی ، جیع آوری ویفظ جزم پالزم متیتوه 

جات هشور و هیچنی  استفاده دربزنامه های نسلگیزی و اصتالیتی 

به هیک مالی اتحادیه اروپا  0222بزنامه انکشاف باغداری در سال 

 آغاز گزدید. 

ستزوی متیتومتی  0220-0222بزنامه انکشاف باغتداری در ستال 

بخاطز شناسایی و جیع آوری تیتام انتواس متیتوه جتات هته از نتگتاه 

مارهیت و بازار بهتزی  هیتفتیتت را داشتت در ستزاستز افتغتانستتتان 

شزوس نیود و بزای نگهداشت ای  انواس بومی هلکسیتون هتای متلتی 

میوه جات را در شش مزهز تحقیقات زرامتی )هابل، هتزات، جتالل 

تاسیس نیود. در  0229آباد، هندز، مزارشزیف و هندهار(  در سال 

اهسی ن از  انواس میوه جات متختتتلتف در  900نتیجه سزوی مذهور 

هلکسیون های ملی جیع آوری گزدید. در هلکسیون های میتوه جتات 

درهلکسیون های ملی میوه % انواس وارداتی نیز شامل می باشد. 01

 (characterصفتت ) 12بیش از  UPOVجات بز  اساس استندرد 

مختلف رشد ونیو درخت شامل مزیله گلدهی، بتدتداز گتلتدهتی، از مزایل 

 زمان رسیدن میوه ومزیله خواب درختان مورد مطالده قزار می گیزد. 

 برنامه های تحقیقات  میوه جات

 پروگرام نسلگیری بادام )ورایتی های جدید( -1

وردن ورایتتتی آبوجود مبارت از بادام  هدف اساسی پزوگزام نسلگیزی 

 1 تولید نیایند مباشد و یاصل زیاد داشته القاح خودیهه های دیزگل، 

هته در ارتز (  Offspring/progenyنهال نوزاد بتادام ) 0022ازجیله 

د، بدد از ارزیابی درخت، گل و میوه تنهتا شتش مده بوآنسلگیزی بوجود 

منحیر ورایتی  0200و دونهال نوزاد درسال  0200نهال نوزاد درسال 

دام انتخاب گزدیدند، بقیه نهال هتای نتوزاد بتنتابتز داشتتت  ختوا  های جدید با

 انتخاب نگزدیده اخزاج شده اند.والدی  تز از  یا نا مطلوبمشابه 

 مطالعه القاح خودی انواغ زردآلو -2

ادامته  0200آغاز  الی سال  0202مطالده القاح خودی زردآلو از سال 

یافت و هدف از انجام مطالده القاح خودی زردآلو دانست  خوا  التقتاح 

خودی در ورایتی های مختلف زردآلوی موجود درهلتکتستیتونتهتای متلتی 

1 2 3 

-2112لیست ورایتی های جدید بادام که از طریق پروگرام نسلگیری سال 

   بدست آمده است 2113

 کلون ورایتی خصوصیات میوه و درخت

هاغدی دارد، دارای  مشابه به قهاربایی است، پوست   

 میوه متوسی بوده و درخت بلند دارد
220  قهزمان  

دارای شکل مشابه ورایتی های آمزیکایی است ولی 

پوست نییه نازک است  و خسته مالی دارد دارای  
220  صلح  

دارای پوست نییه نازک   به قهاربایی است، مشابه

رن  خسته سفید دارد بوده و  
220  افغان گولد  

بسیار پوست نازک دارد و رن  پوست آن قهوه ای 

خزمایی است مایل به  
226  صیدی  

مشابه به انواس ستاربایی است ولی دارای رن  

و هیچنان سایز بزرگتزدارد مزغوب تز  
221  خیزگل  

رن  خسته مشابه قهاربایی است دارای پوست بسیار 

ورن  سفید است نازک  
222  شیزبل  

سختی  وست مانند قیبزی بوده  مشابه قیبزی است،  

   و پوست بسیار سفید دارد       

قیبزی 

 سفید
 226  

رن  مشابه به ستاربایی میباشد ولی سایز  دارای

 خسته بزرگتز از ورایتی های موجود ستاربایی است  
220  اییدشاهی  

 شماره نوع تعداد اکسیژن موقعیت

 0 بادام 022 هندوز -مزار 

 0 زردآلو 000 مزار -هابل 

 0 سیب 69 هندور -هابل 

 6 ناک 10 هندوز -هابل 

 1 گیالس 00 هزات -هابل 

 2 آلو 66 هندهار -هزات 

 6 شفتالو 002 هندهار -هزات 

 0 انگور 009 هندهار -هزات 

 9 انار 69 جالل آباد –هندهار 

 02 انجیز 02 جالل آباد –هندهار 

 00 ستزوس 22 جالل آباد

 00 خزما 2 جالل آباد

 00 لوهات 00 جالل آباد –هندهار 

 06 خزمالو 06 جالل آباد

 01 زیتون 02 جالل آباد

   جیع هل 900  

 فهزست هلکسیون ها ملی میوه جات

 گراف القاح خودی 



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 معرفی تحقیقات  باغداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

  www1aria1gov1afویب سایت: 

 مراکز تحقیقات انکشاف باغداری تهیه کننده:

 کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتیتصحیح کننده: 

 باشد.

ری  های نسلگیزی ارزیابی و ارقام گتل،  000تیام  0202در سال 

تتحتت هتم اهتنتون وری گزدید هته آدرخت و میوه، یاصل آن جیع 

 ارزیابی میباشد. 

در ارزیابی  F0الو زردورایتی  6ری  های نسلگیزی  000از تیام 

 از ارزیابی دومتی های آینده بدد انتخاب گزدیده هه سال 0202سال 

 نشز خواهد شد. نتایج آن

 مطالعه  القاح انواع بادام -4

هدف از آزمایش دریافت خوا  القایی انواس مختلف بادام موجتود 

 در هلیکسیونهای ملی بادام می میباشد. 

وغیز خودی باری اضافته از پتنتجتاه هتلتون آزمایشات القاح خودی 

 00درنتیتجته بته تتدتداد هه  انجام شد(    0200-0220سال ) بادام از

( بزای ورایتی هتای دیتگتز شتنتاستایتی و Pollinizerگزده افشان )

گزده دهنده  00مدزفی گزدید. قابل یادآوری است هه هزیک از ای  

ورایتتتی دیتگتز را دارد. طتور مت تال  00-0قادر به گتزده افشتانتی

ورایتی دیگزبادام متانتنتد  9قادر است  019ورایتی ستاربایی بخیلی 

، 0222، ستتتاربتایتی گتلتدار0220، ستاربایتی دوم 020خیزالدینی 

و دیگز ورایتتی هتا را التقتاح نتیتایتد. التبتتته  061ستاربایی صوفی 

فیصدی القایی بزای هزنوس متفاوت است و به سه هتگوری تقستیتم 

 میگزدد. 

 % القاح شامل هتگوری القاح ضدیف  است. 02-02

 % القاح شامل هتگوری القایی مناسب است.02-02

 یا بارتز ازآن شامل هتگوری خوب میشود. % و02

 آزمایشات اگرونومیکی  -5

 مقایسه پایه های مادری باری ورایتی های مختلف سیب 

  استفاده نیودن هورمون جبزیلی  باری انگور شتیتنتدوختانتی و

 روچه

 مقایسه ورایتی های ستزوس باری پایه های مادری 

 تشخیص ضزورت هوای سزد ورایتی های میوه جات 

  تشخیص شاخص های پختگی بزای ورایتی های مختلف میوه جات 

 سفارشات

  هیچ ورایتی بومی بادام افغاستان القاح خودی ندارد، بنابتزایت  بتایتد

 و یا تدداد بیشتز ورایتی ها را باهم در باغ غزس نیود.  0-0یداقل 

  قتابتتل یتادآوری استتت هتته ایت  اولتتیتت  بتتاریستتت هتته ورایتتتتی هتتای

سازگاربادام هه ازنگاه گزده افشانی بتاهتم متطتابتقتت هتامتل داشتتته 

شناسایی گزدیده و به دستزس باغداران قتزار متیتگتیتزد. بتاغتداران 

باید تیام جوانب ورایتی های مورد نظز مانند )هیتزمتان بتاز شتدن 

گلهای دو یا چند ورایتی، سازگاری القایی ورایتتی هتای متختتتلتف 

بادام، ضزورت ورایتی بته هتوای ستزد و دیتگتز متوارد( را هته 

میخواهند دریک منطقه باغ ایداث نیایند در نتظتز داشتتته بتاشتنتد. 

درغتیتز آنصتورت متیتتوه بتتاری درختت بصتورت هتافتتی تشتتکتیتتل 

و یتی دربدضی یارت قطدآ میوه تشکیل نیی شتود، ویتا  نییگزدد

 هفته  میزیزند.  0-0میوه ها درظزف  اینکه بدد از تشکیل میوه ها،

  گل ها باز میگزدد باید بتزای هتزجتزیتب بتاغ بتادام 02زمانیکه %

دوصندوق زنبور مسل بزای گزده افشانی بتهتتتز در نتظتز داشتتته 

 باشند.

4 5 

 استفاده از هرمون جبریلین باالیی انگور روچه

جریان گرده افشانی  گل زردآلو در فارم بادام 


