
 کلکسیون ملی گیالس

اکسیژن گیالس  هالف صالا اللالف  02همراه  0202این کلکسیون در سال 

متردر مرکز تحقیقاتی هادام هاغ کاهل و مرکز  5x4.5های هف صا لف 

حداث گردیده است. کلکسیون ملی گیس  تحقیقاتی اردوخان هرات ا

هف سیستم مرکزی متغیر تالرهالیالف و هالاخالف هالری مالی گالردد.  کالتالا  

 چاپ و نشر خواهد گردید.  0202راجستر گیس  در اواخر سال 

 کلکسیون ملی سیب

اکسیژن سیب هف صا لف های  27همراه  0202این کلکسیون در سال 

6x5.5   متر در مرکز تحقیقاتی هادام هاغ و مرکالز تالحالقالیالقالاتالی کال الد

احداث گردیده است. کلکسیون ملی سیب هف روش مرکزی تالرهالیالف و 

 0202هاخف و هری میگردد. کتا  راجستر سالیالب در اواخالر سالال 

 چاپ و نشر خواهد گردید.

 کلکسیون ملی ناک

اکسیژن ناک هف صا لف هالای  52همراه  0202این کلکسیون در سال 

6x5.6  متر در مرکز مرکز تحقیقاتی هادام هاغ و مالرکالز تالحالقالیالقالاتالی

ک د  احداث گردیده است. کلکسیون ملی نالاک هالف سالیالسالتالم مالرکالزی 

 متغیر ترهیف و هاخف هری می گردد.

 معلومات عمومی

ها توجف هف تال الوگ گسالتالرده ورایالتالی هالای مالیالوه جالات در سالرتالاسالر 

اصغانستان، هف م ظور ه اسایی، جمع آوری وحفال  جالرمالمالس م مالیالوه 

جات کشور و همچ ین استفاده درهرنامف های نسلگیری و ا السحالی 

هف کمک مالی اتحادیف اروپا  0226هرنامف انکشاف هاغداری در سال 

 آغا  گردید. 

سالروی مالمالومالی  0222-0226هرنامف انکشاف هاغالداری در سالال 

هخاطر ه اسایی و جمع آوری تمالام انالواگ مالیالوه جالات کالف ا  نالگالاه 

مارکیت و ها ار ههترین کیالفالیالت را داهالت در سالراسالر اصالغالانسالتالان 

هروگ نموده و هرای نگهداهت این انواگ هومی کلکسیون هالای ماللالی 

میوه جات را در هش مرکز تحقیقات  رامتی )کاهل، هالرات، جالسل 

تاسیس نمود. در  0227آهاد، ک د ، مزارهریف و ک دهار(  در سال 

اکسیژن ا   انواگ  میوه جات مختاللالف در  722نتیجف سروی مذکور 

کلکسیون های ملی جمع آوری گردید. در کلکسیون های میالوه جالات 

درکلکسیون های ملی میوه % انواگ وارداتی نیز هامل می هاهد. 07

 52هالیالش ا   UPOVجات هر  اسا  تو یف نامف و دستورالعمل 

 فت ا  مراحل مختلف رهد ونمو درخت هالامالل مالرحاللالف گاللالدهالی، 

هعدا  گلدهی،  مان رسیدن مالیالوه ومالرحاللالف خالوا  درخالتالان مالورد 

 مطالعف قرار می گیرد. 
، اولالیالن کالار هالرای اجالرای جرممس م میوه جاته اسایی و جمع آوری 

هرنامف های نسلگیری و معرصی ورایتی هالای سالا گالار در هالر مال الطالقالف 

 است. 

 کلکسیون ملی زردالو 

اکسیژن  ردآلو هف صا لف های  022همراه  0227این کلکسیون در سال 

4.5x5   متر در مرکز تحقیقاتی  هادام هاغ کاهل و مرکز تحقیقاتی دهدایالی

کلکسالیالون ماللالی  ردآلالو هالف سالیالسالتالم مزار هریف  احداث گردیده است. 

مرکز خالی ترهیف و هاخف هری می گردد. کتا  راجستر  ردآلو در سال 

 چاپ و نشر گردیده است.  0205
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 شماره نوع تعداد اکسیژن موقعیت

 0 هادام 022 ک دو  -مزار 

 0  ردآلو 022 مزار -کاهل 

 2 سیب 27 ک دور -کاهل 

 4 ناک 52 ک دو  -کاهل 

 5 گیس  02 هرات -کاهل 

 6 آلو 22 کاهل -ک دهار -هرات 

 2 هفتالو 006 ک دهار -هرات 

 2 انگور 027 ک دهار -هرات 

 7 انار 27 جسل آهاد –ک دهار 

 02 انجیر 06 جسل آهاد –ک دهار 

 00 سترو  66 جسل آهاد

 00 خرما 6 جسل آهاد

 02 لوکات 00 جسل آهاد –ک دهار 

 04 خرمالو 04 جسل آهاد

 05  یتون 02 جسل آهاد

   جمع کل 722  

 فهرست اکسیژن های کلکسیون های ملی میوه جات

 نمونف مکس ا  مراحل مختلف ورایتی در کتا  راجستر



 

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات میوه جات

معــــــلومات مختـصــــــر راجـــع به فعــــالیت 

 باغداری مراکزانکشافهای کلکسیون های 

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس: 

 www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمیل آدرس: 

 1977919970شماره تماس:

 مراکز انکشاف هاغداری تهیه کننده:

کمیتف نشرات  آریا ) قدرت هللا  وصی  اده، صردو  هروم د،  تصحیح کننده:

 محمد ح یف اصضلی و سید طایف قاسمی(

 کلکسیون ملی الو

اکسالیالژن آلالوهالای  22هالمالراه  0204-0227این کلکسیون در سال 

در مرکز  متر 4x5جاپانی، اروپایی و انواگ دو رگف هف صا لف های 

تحقیقاتی هادام هاغ کاهل، مرکز تحقیقاتی اردوخالان هالرات و مالرکالز 

تحقیقاتی کوکران ق دهار احداث گردیده است. کلکسیون ملی آلالو هالف 

سیستم مرکزی و مرکز خالی ترهیف و هاخف هالری مالیالگالردد. کالتالا  

 ترتیب و نشر خواهد گردید.  0202راجستر آلو الی ختم سال 

 کلکسیون ملی شفتالو

اکسیژن هفاتلو هف صالا اللالف  006همراه  0227این کلکسیون در سال 

مالتالر در مالرکالز تالحالقالیالقالاتالی اردوخالان هالرات و مالرکالز  4x5های 

تحقیقاتی کوکران ق دهار احداث گردیده است. کلکسیون ملی هفتالالو 

 هف روش مرکز خالی ترهیف و هاخف و هری میگردد. 

 کلکسیون ملی انگور

اکسیژن انگور هف صالا اللالف  027همراه  0227این کلکسیون در سال 

مالتالر در مالرکالز تالحالقالیالقالاتالی اردوخالان هالرات و مالرکالز  2x2های 

تحقیقاتی کوکران ق دهار احداث گردیده است. کلکسیون ملی انگالور 

هف سیستم چیلف نوگ تی ترهیف و هف هکل کوتاه و هل د هاخف هری مالی 

 گردد. 

 کلکسیون ملی انار

اکسیژن انار هف صا لف های  27همراه  0227این کلکسیون در سال 

2x4  متر در مرکز تحقیقاتی کوکران ق دهالار و مالرکالز تالخالقالیالقالاتالی

 جسل آهاد احداث گردیده است. جدید 

 کلکسیون ملی بادام

اکسیژن هالادام هالف صالا اللالف  022همراه  0227این کلکسیون در سال 

متر در مرکز تحقیقاتالی دهالدایالی مالزارهالریالف و مالرکالز  4x5های 

 تحقیقاتی ک د  احداث گردیده است. 
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