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  مقدمه

دارست. این نظام تضمین اي برخورباغبانی پیشرفته از جایگاه ویژه هاي داراي صنعتنظام گواهی نهال در کشور           

اد اولیه تکثیري براي تولید اساس مو اینر را تحت پوشش قرار می دهد.  باست مهمترین نهاده بخش باغبانی نهال که کیفیت 

عاري از هر گونه بیماري خطرناك و شناخته شده می از نظر سالمت و  تثبیت شده، از لحاظ اصالت ژنتیکی کامالً نهال

  باشند.

نهالستانها خواهند بود.  بنابراین، اهمیت جایگاه باغات براي تکثیري سالم و اصیل  هاي باغات مادري تولید کننده اندام         

دو طبقه در کنار هم از اهمیت بسیار  ،مواد پایه نیست.  از این رو کمتر از جایگاهمادري در فرایند تولید نهال گواهی شده 

، دستورالعمل این فرایند به اهمیت د. با توجهمی باشنبسیار و در نظام کنترل و گواهی نهال حائز توجه  ندباالیی برخوردار

تهیه ، رسیده و در صنعت باغبانی تغییرات اصولی ایجاد شودنهال گواهی شده  بهبتواند کشور حاضر با این رویکرد که 

  شده است. 

  

  

  تعاریف-1

از ارقـام تجـاري   ) و... پاجوش ،، پیوندكمین اندام تکثیري ( قلمهأتتولید و عبارتست از باغی که با هدف  :باغ مادري

(ویروسـی، شـبه ویروسـی،    و در برابر بیماریهاي مهلکمشخص احداث شده و درختان آن از لحاظ اصالت ژنتیکی 

هـاي  از هسـته  مادري مواد گیاهی الزم براي غرس در باغباشند. می آن رقم عاري  شناخته شدهپالسمایی و...) فایتو

  . دنمی شو کاشتهستورالعمل داین با رعایت و  اولیه آن رقم تهیه می گردند

مشابهت صفات توارثی یعنی   :اصالت ژنتیکی)True-to-type(تجاري شدهبا رقم  اندام تکثیري  

ر اسـاس بـ تحقیقات ثبت و گواهی بـذر و نهـال    توسط مؤسسه اندام تکثیريو سالمت  اصالتتایید مطابقت  :گواهی 

  مصوبهاي ملی استاندارد

  

  

  (فضاي باز) مادريشرایط محل احداث باغ -2

حداقل سطح -1
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حجم تولید نهال  و همجوار) هاياستان –وسعت باغ مادري بسته به نوع محصول ، سطح توسعه باغ در منطقه (استان  

 اقتصـادي  توجیـه تجـاري  یک محصـول براي متر مربع   5000. احداث باغ مادري در سطحی کمتر از متغیر می باشد

  مد نظر قرار گیرد.محصول تجاريیک از بنابراین در هر باغ مادري باید حداقل سه رقم ندارد

(ایزوالسیون) رعایت فاصله ایمنی-2

دارد هـاي مصـوب   نصوالت مختلف باغی از باغهاي دیگـر براسـاس اسـتا   فواصل ایمنی باغ هاي مادري محرعایت    

  هیئت امناء سازمان الزامی است.

سابقه کشت -3

5(محل پیشنهادي براي احداث باغ مادري باید حداقل یک دوره ،با هدف پیشگیري از شیوع بیماریها و آفات            

راضی که قبالً زیر کشت سیب امثمر) نداشته باشد. مثمر و غیر اي گیاهی پایا (درختهسابقه کشت گونه )ساله2-

ساله را  5دوره یک باید  ،بوده اندSolanaceaeو Cucurbitaceaeیا محصوالت صیفی خانوادهچغندرقند  زمینی،

اراضی بکر و دست نخورده داراي اولویت خواهند بود.پشت سر بگذارند.

عدم وجود بقایاي گیاهی -4

هاي هرز چند ساله در محدوده احداث باغ لفعریشه درختان قدیمی، بقایاي هرس و ریشهاز قبیل بقایاي گیاهی         

بسیاري از آفات و بیماریهاي مهلک درختان میوه درون بقایاي خشکیده و آفت دارنده می باشند. بازاز عوامل مادري 

احتیاط هاي الزم در این خصوص با جمع آوري که، ضروري است بنابراینرختان زمستان گذارانی می نمایند.زده د

مشترك با  و بیمارگرهاي مهم  ویروسها حاملحذف علفهاي هرز د. یو سوزاندن آنها بعمل آ بقایاي گیاهی

  .استيضرور، مخصوصاً علف هاي هرز چند ساله ، محصوالت باغی 

اقلیم مناسب-5

می توان تناسب  نطقهمنطقه و نیز پراکنش باغات در آن مساله 10-30یک دوره  با توجه به آمار هواشناسی        

تاثیر  ،زایشی مرحلهبا توجه به عدم ورود درختان باغ مادري به اقلیم را براي احداث باغ مادري در نظر گرفت. 

منتفی می باشد. لیکن  ،در انتخاب اقلیم مناسب ،س بهاره بعنوان یک مشکل اساسی باغداريرپذیري از سرماي دیر

به کلیمایی( نزدیکی رو، وجود شرایط میکماندگاري آن، وضعیت توپوگرافی منطقه زمستانه، مدت مطلق دمايحداقل 

ند.ر) در این خصوص باید مد نظر قرار گی و... زارآب ، چمن منابع

وضعیت مالکیت-6

تحت ضرورت دارد که زمین با غ مادري ، تجاري و اقتصادي از باغات مادري برداريبا توجه به دوره بهره       

  یار داشته باشد.در اختساله، 25-30حداقل  ،بلند مدت اجاره بصورت  صورتدریاباشدمتقاضی  مالکیت



6

عمق خاك -7

بـه منظـور   در ایـن رابطـه   گونـه باشـد.    نیلز هرمحل احداث باغ مادري باید داراي خاك مناسب بر حسب زمین        

تشـخیص  منظـور  در هـر واحـد سـطح بـاغ مـادري بـه       متـر  5/1به عمق حـداقل  حفر پروفیل خاك مطالعه عمق خاك 

عـین حـال   در  باشـد. خاك باید از عمق کافی برخـوردار  با توجه به میزان توسعه ریشه،  کارشناسی الزامی می باشد.

نفـوذ ناپـذیر   داراي الیـه   سـانتیمتر  150هاي زیرین کمتـر از  ی و یا الیههاي سطحالیهخاك محل باغ مادري نباید در 

.، باشد گیردکه جلوي توسعه ریشه را می سختهاي رسی و یا آهکی الیهالیه ) و یا  سخت(

بافت خاك-8

اراضی با بافت  خاك ، بافت خاك محل احداث باغ مادري تعیین می گردد.شتاصول مورد کحنوع م بسته به       

براي  . استها مناسب داراز هستهو گوجه آلو  و داردانهمیوه هاي  گین براي احداث باغات مادري سننیمه  متوسط تا

، رواز این .)برسدتأیید کارشناس خاکشناسی  ید به(موارد فوق باد. شوهاي سبک تر توصیه می ها بافتداربقیه هسته

ضرورت دارد. محل باغ مادريدر وضعیت خاك شناخت دقیق 

خاك شیمی آزمون -9

ئیـت  او میزان شـوري و قلی  pH  ،ECقبل از احداث باغ مادري آزمون تجزیه کیفی خاك با هدف شناخت میزان         

pHدامنـه تحمـل درختـان میـوه بـه      . ندندسـ خنثی تا کمی اسیدي را مـی پ  pHخاك اهمیت دارد. اغلب درختان میوه 

،SAR میـزان  البتـه   دارد. نوع یونهاي موجود در عصاره اشـباع خـاك  ، گیاه  نوع، بستگی بهمحلولنمکهاي میزان و

، نـوع  کارشناسـی تـیم  و نظـر  تجزیه و تحلیل و تایج آزمون خاك بر پایه ن ، بنابراین، متفاوت است. هاپایهانواع تحمل 

  .دمی گرد محصول تعیینپایه و رقم 

  

  

آزمون سالمت خاك - 10          

عوامل د تا از عدم ابتالء آن به قبل از احداث باغ مادري نسبت به آزمایش سالمت خاك اقدام نمایمتقاضی باید        

باغات مادري  و  ،در استانداردهاي سالمت هسته هاي اولیه و پیش تکثیر ندرجم يخطرناك خاکز يخسارت زا

.شوداطمینان حاصل  نهالستان هاي محصوالت باغی کشور

يزوضعیت حاصلخی-11
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با رد. یگ قرار ارزیابی حاصلخیزي مورداز لحاظ وضعیت  ابتدا مورد نظر براي احداث باغ مادري باید زمین       

میزان قبل از احداث باغ مادريالزم است ،ي در رشد و نمو درختان میوهذمغزعناصر ریتوجه به اهمیت و نقش 

، کلسیم و فسفر ،یمازت، پتاس(مصرفغذایی پرعناصر منگنز و نیز و ، براز قبیل روي، مس، آهنریز مغذي عناصر 

با نظر ،نیازو در صورت قرار گیرد بررسی مورد خاك  pHامکان جذب آنها با توجه به از نظرمیزان و)منیزیم

د.بر طرف خواهد شآن و کمبودهاي اصالح  خاكکارشناسی 

آماده سازي بستر باغ مادري  -12

بلوك بندي،، د.شوباید زمین آماده  ابتداء، باغبانیبراي احداث باغات مادري نیز همانند سایر فعالیت هاي        

(فاصله درختان از هم و فاصله ردیفها  هاي کشتحفر چاله ،بر روي نقشه طوط کشتخیاري و تعیین احداث شبکه آب

  ضرورت دارد.مورد نظر محصول خاك و بر حسب نوعمناسببه عمق  )

  میزان آب مورد نیاز   -13

به بافت  بستهلیتر آب در ثانیه2تا  1باشد. میزان  در دسترسب سالم و کافی آبایدبراي احداث باغ مادري       

بسیار اهمیت سالمت آب، براي آبیاري باغ مادري می کند.  باغ مادري کفایتبراي یک هکتار  خاك و نوع محصول

 ،شهريهاي سطحی آباستفاده از  .شودباغات مادري استفاده بیاري آلذا باید حتی المقدور از آب چاه براي  .دارد

برخی عوامل بیماریزا باید  ورز انتقال بذور علف هاي ه وبدلیل آلودگی ،روستایی و پس آبهاي مزارع و باغات

د.شواجتناب 

طوري طراحی سیستم آبیاري باید  وبراي احداث باغات مادري اجباري است ...)اي، تیپ وقطره(سیستم آبیاري ایجاد 

  اي درخت محدود نشود.توسعه سیستم ریشهگرفته وآب کافی در اختیار هر درخت قرار که  شود

آزمون تجزیه کیفی آب  -14

  :گرددمی موارد زیر مشخص و ارزیابیقبل از احداث باغ مادري کیفیت آب آبیاري    

دار باید زیر  دار و هستهدر مورد محصوالت دانههدایت الکتریکی آب آبیاري  : آبیاريآب )EC(هدایت الکتریکی - الف

  باشد.زیمنس بر متر دسی 1000

  می گردد.تعیینمقاومت پایه مورد استفاده بسته بهمیزان این عامل آب آبیاري:سدیم قابل جذب ) SAR (میزان  - ب

  تعیین می گردد. مقاومت پایه مورد استفاده بسته بهآبیاري: سنگینی آب  - ج

  تامین ماده گیاهی -3

تجاري و سازگار با شرایط اقلیمیرقم .1
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با هدف احداث باغ مادري آنها،و نتایج سازگاري  محیطبا توجه به شرایط هر منطقه  درارقام تجاري و سازگار       

(بعنوان متولی  حمایت و هدایت معاونت تولیدات گیاهی، برنامه ریزي ، اريذسیاست گ انتخاب می شوند. این امر با 

محقق در جهت توسعه باغبانی کشور تجربی مؤسسات تحقیقاتی -لمیو استفاده از پشتوانه ع تولید میوه در کشور)

  د.ردمی گ

انتخاب پایه مناسب .2

ت به مو، مقاآنها  قدرت استقراربردخاک هوابرد و بیماریهاي نوع رقم ، مقاومت به ،سازگاري میزان بر اساس     

پایه مناسب انتخاب می گردد.شوري و... خشکی،

وارداتیتجاري ارقام .3

. اي برخوردار استویژهاهمیت  ازمین مواد گیاهی سالم و اصیل أتهیه و ت درختان میوه، براي احداث باغ مادري        

یت هاي دیگر با رعای توانند از طریق واردات از کشورهدف ایجاد باغ مادري مارقام مهم و تجاري محصوالت باغی با

هی و مدیریت متقاضی می تواند با هماهنگی معاونت امور تولیدات گیااي تهیه شوند. مقررات و ضوابط فنی و قرنطینه

لیست ارقام سازگار و تجاري محصوالت را با کمک مؤسسات تحقیقاتی ذیربط تهیه نموده و سپس تحت  ،باغبانی استان

مواد گیاهی اقدام نماید.  هاآن نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان حفظ نباتات نسبت به واردات

 ناك رمت در برابر بیماریهاي مهم و خطکافی در خصوص اصالت رقم و سال وارداتی باید داراي مدارك و مستندات

)(از مواد پایه حتی المقدور این مواد باید باشند. موجود در کشورهاي مبدأ و مقصد Basic materials.اخذ تهیه شوند

) و DUSواختی و پایداري (یکن،تمایزهاي ملی آزمونام بر پایه دستورالعمل اطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارق

و عرضه از صاحب ) patent(نیز ارائه مدارك الزم مبتنی بر سپري شدن دوره حمایت یا اجازه تکثیر و بهره برداري 

  رقم الزامی می باشد. 

تجاري محلیو ارقام بومی .4

ارقام و جمع آوري یی ساشنامستلزم  براي کاشت در باغات مادري تجاري ارقام بومی و محلی استفاده از         

 و)DUSیکنواختی و پایداري (،هاي ملی تمایزدستورالعمل آزمون مبتنی بر آنهافیزیولوژیکی مرفولوژیکی واطالعات 

این هاي اولیه ایجاد هستهالزم به ذکر است که براي باشد.ملی می نها بر اساس استاندارد هايآهاي اولیه ایجاد هسته

و یید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تأ بهو سالمت آنها ودشطی  )sanitationازي(باید مسیر سالم س ،ارقام

.دبرسدر صورت نیاز سازمان حفظ نباتات 

کاشت نحوه-4
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بنديبلوك -1

ر در باغ مادري به منظور کنترل کمی و کیفی تولید اندام تکثیري ضرورت دارد که ارقام بر اساس نظم خاصی ب       

کاشته  با فاصله مناسب گانهاکاشت در خط و ردیف و در بلوك هاي جدمناسب تناسب فاصله به   و نوع گونهحسب 

 رویشی ضرورت دارد که بلوك پایه ، و پیوندك بطور هم زمان تولیدمی شوند رویشی در یک باغ مادري  پایه اگر. شوند

حاوي کلیه اطالعات الزم   تابلويهر بلوك باید داراي  ،پیوندك مجزا باشد.  با هدف جلوگیري از اختالط ارقامبلوك از 

  باشند. دار شناسهشده باید  سدرختان غرتک تک و بوده 

تولید رقم و گرده زا-2

باید به این نکته توجه داشته باشد که براي هر رقم تجاري که به تولید پیوندك آن همت مادري متقاضی احداث باغ 

و در کرده کافی تولید گرده افشان مناسب آن را هم به تعدادرقم خاص)  افشان گردهبه  در صورت نیاز(می گمارد

  اختیار متقاضی قرار دهد.

فاصله کاشت-3

ها با همدیگر حالت رشد کامل امکان تماس سرشاخهطوري کاشته شوند که در ها باید ، نهالدر هر بلوك باغ مادري        

اي وجود دارد فاصله کاشت در خط و ردیـف  از میزان توسعه سیستم ریشهتی که همچنین با شناخوجود نداشته باشد. 

(رعایت تمام نکـات منـدرج در اسـتاندارد     وجود نداشته باشدنیز اي که امکان تماس ریشه باشدبراي هرمحصول بنحوي 

هاي باغات مادري الزامی است).

  

  نگهداري و مدیریت-5

تشکیل میوه جلوگیري از-1

آنجائیکه وظیفه هر باغ مادري تولید اندام تکثیري است ، باید طوري مدیریت شود که جز در موارد خاص درختان از        

، انجام پیوند زماندر آید.ها به فاز زایشی جلوگیري بعمل از ورود جوانه شاخه ساالنهبرداشت با  یعنی.به گل نروند

ها فرستاده ت شده و براي پیوند زنی به نهالستانبرداش هستندکامل  که داراي جوانه از لحاظ فیزیولوژیکی بالغهاي شاخه

  می شوند. 

محصور بودن باغ مادري-2

حـریم بـاغ    تـا  ضـرورت دارد ،به منظور کنترل ورود حیات وحش به محدوده باغ مادري و انتقال برخـی بیماریهـا            

متر محصور گردد. 5/2توري به ارتفاع حصار پایه هاي فلزي و  نصبحفر خندق یا مادري با استفاده از
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بررسی و پایش -3

توسط مدیر فنی مورد (هر ماه یکبار در فصل رشد) درختان کاشته شده در باغات مادري باید همواره -الف       

تغذیه اریهاي احتمالی، فات و بیمآ، رشد وضعیتعمومی آنها ثبت گردد. سالمت و اصالت ارزیابی قرار گرفته و وضعیت 

  . یادداشت گرددهاي باغداري توسط مدیر فنی و آبیاري و سایر فاکتور

سازمان با مشارکت و  و گواهی بذر و نهالسط کارشناسان مؤسسه تحقیقات ثبت توتک تک درختان باغ مادري -ب      

یکبار در سال از لحاظ سالمت مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته و دو الی سه بار بصورت مشاهده اي  حفظ نباتات

ت هزینه هاي آزمایشات بر عهده مالک باغ مادري خواهد بود که بر اساس بدیهی اس و اصالت خواهند شد.کنترل سالمت 

تعرفه هاي مصوب پرداحت می گردد.

یروي انسانین- 6

باغبانی ارشد حداقل کارشناسی با تخصص تمام وقت  یک مدیر فنی هکتار  20تا مساحت  باهر باغ مادري مدیر فنی

از پرسنل کافی براي انجـام امـور باغـداري    باید عالوه بر مدیر فنی باغ مادري، به تناسب سطح  گیاهپزشکی نیاز دارد. –

  در مراحل مختلف برخوردار باشد.

  

  

بهره برداري-7

وسایل مورد استفادهکیفیت -1

لودگی باشند.آعاري از  واستاندارد  وسایل و ابزار باغبانی مورد استفاده در بهره برداري از باغات مادري باید      

با توجه به انتقال تعدادي از پاتوژنهاي ویروسی و شوند. نیب بافت گیاهی باعث تخردر حین کارابزار باید تیز باشند تا

درخت  هربراياستفاده این وسایل را باید پس از  پروکاریوتی و قارچی با استفاده از ابزارهاي باغبانی،شبه ویروسی، 

 ید از وسایل باغبانی بصورت مشتركنبا ضد عفونی نمود.مناسب با مواد شیمیایی و قبل از کاربرد براي درخت دیگر 

.   دنمواستفاده قبل از ضد عفونی،  و

)قلمه، پیوندك کثیري (نحوه برداشت ماده ت-2

در گردد. یمشخص مبه مصرف کننده  آنزمان مناسب برداشت و عرضه  )قلمه، پیوندك(بسته به نوع ماده تکثیري        

، بسته معرف رقم بر روي هر بسته شناسه از جمله نصب مواد تکثیري رعایت ضوابط و احتیاط هاي الزم تهیهزمان 
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و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  استانداردهاي مصوببا توجه به بندي و ارائه آن به متقاضی 

.ضروري است

بسته بندي و ضد عفونی-3

 ضـد عفـونی و   در صـورت نیـاز   و مواد تکثیري با رعایت ضوابط فنی از هر درخت برداشت ، شناسه داردر باغ مادري 

  می گردد.بندي بسته

توزیع -8

و با  معتبر دار شدن با فا کتور فروشباید پس از شناسه ( پیوندك و قلمه)  حاصل از باغ مادريمواد گیاهی تکثیري    

به خریدار استاندارهاي ملی  45به شرح مندرج در بند ، پیوندك و...) تعداد، رقم، گرده افشان، پایهدرج کلیه اطالعات الزم (

  قرار گیرد.ردیابی مورد تا درصورت نیاز می شود ن مجموعه نگهداري و اطالعات آن در بانک اطالعات آ تحویل

تاسیسات، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز-9

در صورت نیازگلخانه (اسکرین هاوس)-1

انبار-2

پارکینگ ماشین آالت-3

ادوات و ابزار ضد عفونی امکانات-4

اتاق نگهبانی-5

اتاق کار مدیر فنی-6

ماشین آالت باغبانی-7

و اتاق بسته بنديسرد خانه -8

تجهیزات مرتبط با آبیاري، سمپاشی، شخم زنی و ...-9

  گردش کار- 10

  مدیریت باغبانی استان بهدرخواست متقاضی ارائه -1

در کمیته فنی نهال استانموضوع درخواست طرح -2

  از محل ارائه شده ، بررسی وامکان سنجی با توجه به نتایج آزمایشات آب و خاك فنی نهال بازدید کمیته -3

  انعکاس موضوع به معاونت تولیدات گیاهی-4

  صدور مجوز احداث ، نهایی جهت بررسی و تایید تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمؤسسه ارجاع درخواست به-5
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  تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمؤسسه و  کمیته فنی نهالتحت نظارتآماده سازي زمین -6

  تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالتامین ماده گیاهی -7

  تحت نظارت مدیریت باغبانی استان و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالبا رعایت ضوابط فنی احداث باغ-8

ؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالبا هماهنگی مدیریت باغبانی استان و تحت نظارت منگهداري و برداشت -9


