
1 

 

 

 
 
 

 

 گواهی بذر و نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و

 معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال

 

 

 

 

 

دستورالعمل بازدید از مراحل تولید نهال 

 درختان میوه در نهالستان

 فضای باز و بسته
 

 

 

 
 

 

 

 

 نهال تحقیقات کنترل و گواهی تهیه و تنظیم: معاونت

 1400 فروردین
 
 



2 

 

 و بستهرختان میوه در نهالستان فضای باز بازدید از مراحل تولید نهال د دستورالعملعنوان:  -1

استفاده  جهت فضای باز و بسته نتولید نهال درختان میوه در نهالستاکنترل و نظارت بر مراحل  این دستورالعملموضوع:  -1

 .استثبت و گواهی بذر و نهال تحقیقات موسسه  ناظرکارشناس 

 مراحل بازدید:  -2

 مرحله اول بازدید )پاییز یا زمستان(: -اول سال  -3-1

ل زیر انجام می مراح به ترتیب نهالستان کنترل و نظارت برو عقد قرارداد سالیانه  مجوز تولید نهال به تولید کننده پس از اعطای

 گیرد:

 مناسب تولید نهال در نهالستان مورد نظر، / گلخانهزمینقطعه  مشخص نمودن تعیین سطح زیر کاشت پایه: پس از -3-1-1

از ستفادها)طول و عرض( نهالستان با  و ثبت موقعیت جغرافیاییآن قطعه کارشناس نهال مؤسسه نسبت به مساحی دقیق 

GPS  نماید.اقدام 

 .ناظرل/ مسئوها توسط کارشناس با وضعیت رویشی پایه آب و خاک نهالستانآزمایشات تطابق نتایج و کنترل  -3-1-2

رایط ش و همچنین با در نظر گرفتن در کیفیت نهال درختان میوهبا توجه به اهمیت نقش پایه انتخاب پایه و رقم:  -3-1-3

 .شود انجامپیوندی پایه با رقم نوع تجانس انتخاب و خاک منطقه، آب و 

تعداد  در فضای باز و ردیفه یا دو ردیفه: با توجه به روش کاشت یک / گلخانه کنترل فواصل کاشت در نهالستان -3-1-4

فاصله کاشت  ،یمحصولگروه فواصل مندرج در استانداردهای هر و  هاسرشت گونه ،گلدان در واحد سطح گلخانه

 (1جدول .)شوددر نهالستان کنترل مناسب 
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 های فضای باز نهالستان سطح، واحدتراکم و فواصل کاشت استاندارد نهال در کنترل : 1جدول 

 تراکم استاندارد نهال در متر مربع فواصل استاندارد )سانتیمتر( روش کشت نوع پایه گروه محصولی

 بذری و رویشی دانه دارها

 یک ردیفه
 80بین ردیف: 

 12تا  8
 15تا  10روی ردیف: 

 دو ردیفه
 40تا  30بین دو ردیف مجاور: 

 120تا  90بین ردیف:  17تا  8

 15تا  10 روی ردیف:

 بذری و رویشی هسته دارها

 یک ردیفه
 100بین ردیف: 

 10تا  7
 15تا  10روی ردیف: 

 دو ردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 120بین ردیف:  12تا  8

 15تا  10روی ردیف: 

 بذری دانه خشک

 یک ردیفه
 100بین ردیف: 

 10تا  7
 15تا  10روی ردیف: 

 ردیفهدو 
 40بین دو ردیف مجاور: 

 120بین ردیف:  12تا  8

 15تا  10روی ردیف: 

 خود ریشه زا انار

 یک ردیفه
 80بین ردیف ها: 

12 
 10روی ردیف: 

 دوردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 100تا  80بین ردیف ها:  17تا  10

 15تا  10روی ردیف: 

 چهار ردیفه
 40دو ردیف مجاور: بین 

 100تا  80بین چهار ردیف با چهار ردیف مجاور:  20تا  12

 15تا  10روی ردیف: 

 خود ریشه زا انجیر

 یک ردیفه
 80بین ردیف ها: 

12 
 10روی ردیف: 

 دوردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 100تا  80بین ردیف ها:  17تا  10

 15تا  10روی ردیف: 

 چهار ردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 80بین چهار ردیف با چهار ردیف مجاور:  8تا  6

 30تا  25روی ردیف: 

 خود ریشه زا انگور

 یک ردیفه
 80بین ردیف ها: 

12 
 10روی ردیف: 

 دوردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 80بین پشته ها:  17تا  11

 15تا  10روی ردیف: 

 چهار ردیفه
 40بین دو ردیف مجاور: 

 80بین چهار ردیف با چهار ردیف مجاور:  20تا  14

 15تا  10روی ردیف: 
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 مرحله دوم بازدید )بهار و تابستان(: -سال اول  -3-2

تان به نهالس شامل نظارت بر اصول تخصصی و عمومی    می باشدو نهالستان درختان میوه   بر کنترل و نظارتاین مرحله مهم 

 :است روش زیر

 تخصصی: اصول -3-2-1

ظارت بر  کنترل( الف هال در واحد سطط      و ن ید       : تراکم ن با هال در واحد سططططح  عداد ن ندارد     ت تا با اسططط گروه هر  مطابق 

صول  شود  (1ی)جدول مح صورت در نظر گرفته  ست تولید کننده  نهال،تراکم باالبودن  . در   مطابق با نقطه نظرات موظف ا

شناس ناظر   صوص  کار ست در   صورت،   اقدام نماید. در غیر اینکاهش تراکم در خ شناس ناظر موظف ا شات  کار گزار

 .نماید منعکس موسسه به را موارد عدم رعایت تراکم ایدوره

شد   و نظارت بر کنترل( ب شاخه و برگ(   بخش هوایی در این مرحله از بازدید  :نهال وضعیت ر ساقه ،  شه بخش و )   یا ری

کنترل می شود. در این ارتباط   )ریشه های بد شکل، پیچیده، کالفی شده، فنری و ...(    های رشدی نهال از لحاظ ناهنجاری

یاهچه گها، عالئم کمبود مواد غذایی و احتمال بروز پیچیدگی ریشه به ویژه در خصوص   عالئم ابتال به انواع بیماریکنترل 

در بررسی وضعیت ریشه، کنترل تصادفی تعدادی از گیاهچه ها با کندن      .ضروری است  بسیار  کشت بافت  های حاصل از  

 .استالزامی  در هنگام بازدید و مشاهده آن بسترزمین/گلداناز نهال 

سال    : منبع تأمین پیوندک و نظارت بر کنترل ج(  سه ماه اول  شناس ناظر  به کار رامحل تهیه پیوندک تولید کننده ترجیحاً در 

ده ش اطمینان حاصل   و یکنواختی رقم مادری درختانسالمت عمومی  اصالت و  از  یکارشناس   بازدید پس از تا نماید اعالم

  و باغ های محل تامین پیوندک برای بررسی وضعیت قرنطینه ای به مدیریت حفظ نباتات معرفی شوند.

نطینه ای شرایط قر ،ها را برای بررسی محل تامین پیوندک نهالستان دارد فرصتواحد استانی حداکثر تا پایان خرداد ماه   توجه:

 استان اعالم نماید. کمیته فنی نهالبه 

تهیه  ت بر نظار تهیه نماید.     ،را از محلی که قبالً معرفی نموده   خود: تولید کننده نهال باید پیوندک       کنترل مراحل پیوندزنی   د(

سته بندی  سب  پیوندک، ب شاخه منا سب پایه و پیوندک، ارتفا   یهای پیوند، اتیکت گذاری  سازی پایه، رعایت تنا  ع، آماده 

 سئول/م و کارشناس است فنی نهالستانمدیر بر عهده (**/خواب*)پیوند بهارهزمان پیوند، پیوند از سطح خاکمحل مناسب 

 باید صحت این امور را کنترل نموده و گزارشات نظارتی را تنظیم نماید. ناظر مؤسسه

صل  شود گفته می به پیوندی پیوند بهاره:* - شد   که در ف صوالت پر ر ...( انجام و )بادام، هلو، گردو، توتبهار در برخی از مح

ا پایان ت نهال وشود  میشود و پیوندک پس از گیرایی و استقرار بالفاصله با عمل سربرداری در همان فصل وادار به رشد       می

 .شودسال آماده فروش می
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ستان ** - ستان    در که  شود گفته میپیوندی  به:  (پاییزه/پیوند خواب)تاب ابل انجام است.  قتا اوایل فصل پاییز  اواسط فصل تاب

ساس پیوندک در حالت خواب یا غیر فعال باقی   شد و  مانده و بر این ا سال بعد   آننمو ر سربرداری  و پس به   در اوایلاز 

 د.شخواهد موکول فروردین 

 معیار انتخاب زمان صحیح پیوند، پوست دهی مطلوب پایه و پیوندک است. - 

 عمومی: اصول -3-2-2

ویژه در مل بیماریزا در مراحل تولید نهال به      عوا 2و ناقل    1های هرز رقیب   کنترل علف: های هرز نهالسططتان    کنترل علف( الف 

ستان(  سال اول تولید نهال   سیار )بهار و تاب ست   ب ستا مدیر  .ضروری ا سبت به مبارزه با علف فنی نهال ای هرز در هن باید ن

ستان بگونه  صل  عمل نماید که اینهال صل  ها و بین ردیف فوا علف های هرز هرگونه  عاری از روی ردیف هابین نهالفوا

 نهالستان  و مدیر فنی ناظر مؤسسه باید وضعیت کنترل علف های هرز نهالستان را به تولید کننده    مسئول/  باشد. کارشناس   

در قالب گزارش فنی را مذکور  مواردباید  مسططئولکارشططناس  ،یدر ادوار نظارت در غیر این صططورتاعالم نماید.  مکتوب

 .دنمای گزارشمکتوب بصورت  ،گیریبرای تصمیم کمیته فنی نهال استان و مؤسسهبه همزمان 

سه      :ایآفات و بیماریهای قرن ینه کنترل( ب س شناس ناظر مؤ شاهده عالئم آلودگی    کار صورت م ستان  در  ا موارد ر در نهال

تان بررسی  اس  کمیته فنی نهالتا در  گزارش نماید کارشناس مسئول کنترل و گواهی بذر و نهال استان    به مکتوببصورت  

 اتخاذ شود. و تصمیمات الزم

ستان   ( ج ضعیت آبیاری نهال ستان با توجه به گلخانه/و شد شاخص  ،اقلیم منطقه : دوره آبیاری نهال  ،(قطر )ارتفاع ونهال های ر

میزان آب  عدم آلودگی به کنه تار عنکبوتی که از شططاخص های کم آبی در گیاه اسططت  عالیم شططادابی و طراوت نهال و

 .شودمصرفی در هر دور آبیاری تعیین می

شت حریم کنترل  د( ستان  بهدا شناس ناظر نهال ستان ،   از کنترل علفهای هرز در : کار  دمع بقایای گیاهی وحذف محدوده نهال

 .نمایداطمینان حاصل  سبزی و صیفیمحصوالت کشت 

  ال دومس -3-3

 تخصصی اصول -3-3-1

پیوند  انستنهال قطعهسطح  ،ها هنگام بازدید از مرحله سربرداری نهالستان اول بهار: ها ستانکشت نهالس   زیرتعیین  (الف

 مرحلهاین در  الزم است .شودتعیینتوسط کارشناس ناظر GPSبا استفاده از  (زاخودریشه قلمستان) قطعهسطح همچنین  و شده

                                                 

 و ... انیبنیریشنی، مرغ، قیاق، ورک، خارشتر، پیچک، اویار سالم،  -1

 سلمه تره، سس و... ،پیچک صحرایی، تاجریزی سیاه و زرد، اویار سالم -2
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فرم تعهد شرایط تکمیل و قبض تعرفه مرحله اول بر اساس آن و برآورد ( 1جدولبا استفاده از)هر نهالستان تعداد نهال تولیدی 

  اقدام شود. به مؤسسه تعرفه کنترل و نظارتآمار و قبض پرداخت نسبت به ارسال  صادر وبرای تولید کننده 

وند. سانتیمتر باالتر از محل پی  به فاصله یک  پیوندی بخش هوایی نهالحذف عبارت است از  سربرداری   :سربرداری نهال  (ب

صورت  شد جوانه پیوندی  این عمل ب ستفاده از قیچی باغبانی تیز  اُریب و به موازات جهت ر شی  ه ب)با ا به باز  این برش کهرو

ستیکی کمک    شود.  شدن نوار پال ستان کند( انجام  ست     مدیر فنی نهال صحیح این عملیات ا سئول انجام  شناس ناظ  م ر بر و کار

 .شود و ارسال را تکمیل ههای مربوطنموده و فرم مرحله سربرداری نظارت

 .شودتوجه: ابزار سربرداری با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب در حین کار بصورت مداوم ضد عفونی 

 تر از محلهای خفته پائینزیادی از جوانه )سطططربرداری( تعدادبر اثر حذف بخش هوایی :*گیریمراحل جوش  نظارت بر  (ج

شد می   ب )پایه(پیوند شروع به ر شوند ت  پس از ظهور کوتاهترین زمان ممکندر باید  هااین جوانه .دنکنه مرور فعال و   احذف 

 است نوبت در چند مسئول انجام صحیح این عملیات . مدیر فنی نهالستانوجود نیایدهمشکلی ب در رشد و کیفیت نهال پیوندی

 را تکمیل هفرم مربوطجوشگیری  عملیات پایان در و مستمر داشته   و کارشناس ناظر مؤسسه باید بر مرحله جوشگیری نظارت     

شد       صورتیکه پیوند  در نماید. و گزارش شته با شد دا شد و یا به دالیلی تأخیر در ر ه محل پیوند ب ترین جوانهنزدیک ،نگرفته با

شناس ناظر   مدیر فنی و ،. هنگام بازدیدشود  جایگزین جوانه پیوندی می اسریع  ستاده و به دقت ب باید کار ه در ابتدای خط ای

شت نگاه کنند  شاهده  شاخه  . بدین ترتیب،خطوط کا ست های خارج از تیپ بخوبی قابل م های خارج از تیپ در نهال حذف. ا

 .استدر این مرحله دقیق نظارت مسئول و کارشناس ناظر  است نهالستان مدیر فنی عهدهبر و این مرحله بسیار مهم 

 :عبارتند از گیریزمان و مراحل جوش *

 هفته پس از سر برداری. 2تا  1مرحله اول: 

 مرحله دوم: دو تا سه هفته بعد از مرحله اول.

 مرحله سوم: سه تا چهار هفته پس از مرحله دوم.

کارشططناس ناظر باید ای : از اواخر فصططل بهار تا اواخر فصططل تابسططتان، هنگام بازدیدهای دوره  یکنواختی رقم نظارت بر (د

دسطتور به   ،و در صطورت مشطاهده غیر یکنواختی در رقم  کند ل رکنتبه طور مداوم  در خطوط کاشطت را رقم  رشطد  یکنواختی

 )در هنگام پیوند زنی( و عدم گیرایی پیوندک مارقااختالط  ممکن است ناشی ازیکنواختی غیر. نمایدنهال خارج از تیپ  حذف

عالم به تولید کننده او حذف نهال های خارج از تیپ،  . الزم است کارشناس ناظر تاکید کافی را برای اصالح   در نهالستان باشد  

 ه منعکسمؤسس  کمیته فنی و مکتوب و در قالب گزارش فنی به  طورب ، مواردتوسط تولید کننده نماید. در صورت عدم اصالح   

 .شود
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ستان    کنترل نهایی تعداد نهال:( ه سط تاب ستان     ،از اوا ضور کمیته فنی در نهال ستاندارد از هر رقم با ح صول  و تعداد نهال ا  مح

  د شد.نخواهتکمیل اکسل  4و  2و  1های شماره فرم برآورد شده و

 اصول عمومی -3-3-2

در صططورت و کنترل علف هرز در نهالسططتان از اهمیت خاصططی برخوردار اسططت. مبارزه عملیات  های هرز:کنترل علف (الف

صحیح  ستان   هرز علف مدیریت  سال اول زراعی نهال سب    و  در  شد منا سال دوم   علفهزینه کنترل ها، نهالر های هرز در 

ستان را نظارت نموده و   وضعیت کنترل علف . کارشناس نهال باید  خواهد یافتکاهش   را در آنو تراکم نوع های هرز در نهال

 منعکس نماید. خود گزارشهای

 .استکشت هرگونه سبزی و صیفی در محدوده داخلی نهالستان ممنوع توجه: 

شکوک به      :ایهای قرن ینهآفات و بیماری (ب شاهده موارد م صورت م شناس     ایهای قرنطینهبیماری آفات و در  سط کار تو

 ایط قرنطینهضواب مطابقتا شود  استان گزارش کمیته فنی نهال کارشناس مسئول کنترل و گواهی نهال استان و موضوع به ،ناظر

 اقدام الزم صورت پذیرد.

ه تفکیک ، باستاندارد تعداد نهال  در مرحله تایید نهایی با حضور کمیته فنی نهال استان در هر نهالستان    درخواست شناسه:    -4

و قرارداد منعقد  پرداخت شططده تعرفهتکمیل و به همراه قبض  اکسططل 4و  2 و 1 فرم های سطط س .شططودتعیین  پایهنوع رقم و 

 .شودارسال  به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالجهت صدور شناسه شده 

ید از جابجایی نهال از نهالستان است. تول   پس از توقف رشد و قبل بهترین زمان الصاق شناسه،    نظارت بر نصب شناسه:     -5

صاق        سبت به ال سه ن شنا ست پس از دریافت  سه     کننده نهال موظف ا شرح زیر شنا سئولیت مدیر فنی  ب ست  با م و تحت  اننهال

 :اقدام نماید استان نظارت کارشناس ناظر نهال

 .شوددر هر ردیف بر روی نهال قبل از جابجایی الصاق شناسه  -5-1

 .استسانتیمتر باالتر از محل پیوند  20 اًنصب شناسه بر روی نهال حدودمحل  -5-2

 راحتی خوانده شود.ه بر روی آن ب که اطالعات مندرج ای نصب شودبه گونهشناسه  -5-3

هال و پایه نرقم تطبیق شناسه با . شناسه باید بر روی نهالی الصاق شود که در متن شناسه، نام آن رقم درج شده است -5-4

ست       ساس ا ضروری و ح سیار  ستان     .ب سئولیت این کار بر عهده مدیر فنی نهال س   آن بر عهده و نظارت دقیق م س  هناظر مؤ

  .است

 نهال:فرآوری و بر برداشت نظارت  -6

 کندن نهال: -6-1
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           فرآوری آماده و شططده (برداشططتکنده )دسططتی یا ماشططینی از زمین  صططورتنهال به  ،پس از توقف رشططد و آغاز دوره رکود 

 ضوابط برداشت نهال به شرح ذیل است: .شودمی 

استانداردهای نهال و نهالستان موسسه ثبت و      )به های اصلی و فرعی باشد  نهال باید دارای حجم مناسبی از ریشه   -6-1-1

 (.رجوع شودنهال و بذر و گواهی 

سیبی وارد      -6-1-2 شه و بخش هوایی نهال آ شت به ری شود در هنگام بردا سالمت ظاهری    ؛ ن ست ناظرین  بنابراین الزم ا

 ریشه و بخش هوایی( را بدقت کنترل نمایند.)نهال 

 هرس ریشه -6-2

ستفاده از قیچی باغبانی هرس       سیب دیده با ا شه های آ ضد عفونی مداوم قیچی و ابزار     شوند. ری صول  توجه به رعایت ا

 هرس ضروری است.

 نهال به زمین نفوذ نکرده باشد.توجه: در خصوص تولیدات گلدانی ریشه 

 )فضای باز( بسته بندی -6-3

سته   ساقه      25تعداد نهال در هر ب ستاندارد، نهال با  صله خواهد بود. از قراردادن نهال های غیر ا شه  ا کج و معوج، نهال با ری

 ود.شمحکم بسته می، پیچ خورده و کالف شده در بسته ها خود داری شود. هر بسته در دو ناحیه ریشه و ساقه چنگالی

 ضدعفونی شستشو و -6-4

 کامال شسته شودبخوبی شستشو شده بطوری که خاک همراه ریشه نهال ناحیه ریشه  -6-4-1 

 بعد از شستشو ناحیه ریشه در محلول ضدعفونی کننده قرار گیرد. -6-4-2

 صدور فاکتور فروش: -6-5

تولید کننده موظف اسططت برای هر خریدار فاکتور نهال جداگانه صططادر نماید. فاکتور فروش براسططاس تعداد بسططته ها، 

 .شودصادر محصول، نوع پایه و رقم 

دار و تعداد شناسه باقیمانده هر تولید کننده را به مؤسسه     توجه: کارشناس ناظر نهال استان باید گزارش آمار توزیع نهال شناسه    

  ای به مؤسسه برگرداند.را طی صورتجلسه سنواتیثبت و گواهی بذر و نهال اعالم و شناسه 
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 :2ضمیمه 

 


