
 

 

 

 دکتریارمحمد کارشناس محیط زیست

ماباد گل  شکوفه جشن    
سپس بادام از آسیا با اروپا  واز آن جا به شمال  .گونه ازنبات بومی نواحی وسیع  افغانستان می باشد بادام

بزرگترین کشور تولید کنند بادم در دنیا  آفریقا و بعدها در اواسط سده نوزدهم به امرکا برده شده است.  

بادم  چون .ایاالت متحده  امریکا ، اسپانیا ، افغانستان ، تاجیکستان ، ترکیه در جای پنچم  ایران  قراردارد

بادام نوید بخش بهار است که باپوشانیدن روسری پر از شکوفه  گل  شکوفه نبات بومی افغانستان است و هم 

 جشن شکوفه گل بادام  باید ازطرف وزارت زارعت تهداب  های سفید خویش بهار را به ارمغان می آورد.

 ما از برگزاری جشن  هدفارگردد.زمان بافصل شکوفه گل بادام  برگزدر جهت تشویق باغداران هر ساله هم

 دانهشان  اهالیفرآوردهای باغداری که  الیاتونواحی  معرفی طبعت زبیا شکوفه گل بلدام  در قدم اول 

حمایت محیط زیست سازمان ملل برای  دریافت کمک  توجه خاص   قدام  ثانیدر   .می باشد بادام فراوان

در اقلیم نیمه خشک سنگ ریز می روید و دربرابر گرما  درخت بادام   برای مردم  صورت گیرد. متحد



درخت بادام را میتوان  بدون شک  با   درجه حرارات  و کم آبی محیط مقاوم  و سازگار به خشکی  می باشد.

تالش با کاشت دانه قوریه پروش و خوابانیدن شاخه تکثر کرد و ساحه  جنگلی را  به راه انداخت که   اندکی

را مناطق گرم خشک را با پرورش این درخت زیبا پوشش داد. و به این  شیوه  با   کوه های  می توان دامنه

         نهال شانی  منطقه  را  جلو گیر از فرسایش و ایجاد روان آبها   و خطر سیالب ها کرد                 

رار می ن قآن در درون پوشش سخت آ م داری پوست بیرونی ویک پوشش درونی سخت است که مغزبادا 

والیت سمنگان ودایکندی  باخطر مرغوب بودن آن در مارکیت های داخلی وخرجی خریدار  . بادامگیرد

کاشت قوریه درخت بادم در باغچه خانه ها  حصار شده راحت است. دانه  بادام  را می  زیادی دارد. 

دانه دار زمستان را  در زمین  توانیدآن را در فصل تیرماه  پیش از یخبندان خسته دانه آن را  کاشت و  خسته

یخ سپری نماید و  تا بهار خسته آن  چاک و دانه آن جوانه بزند. مراقب جوانه نهالچه  سبز آن باشید که نبات 

تان باید نور آفتاب ببیند و در فصل گرما تابستان هفته ای یک با ر آبیاری شود. مراقب باشید که  قوریه های 

 8الی   6وبت  قرار نگیرد. خسته دانه  بادام برای رسانیدن میوه خود نیاز به بادام تان در معرض کم  رط 

. متر است 01تا  4ارتفاع درخت بادم  ن خواهان هوای گرم وخشک می باشد.ماه فصل رشد دارد و در تابستا

.هار را به ارمغان می آورداز شکوفه های سفید خویش ب نوید بخش بهار است که باپوشانیدن روسری پر  

 

نبات  بومی آفغانستان است وهم درنواحی وسیع کشور ما  رشد نمو دارد  ومردم ما  هم هرساله   چون بادام

درخت بادام را میتوان  بدون شک  با اندکی  تالش با کاشت دانه قوریه پروش  حاصل خوب بدست می آورند.

بادام  به وسیله دانه، شکست یا چاک برای موفقیت در کشت  کرد  وساحه جنگلی  را انکشاف  داد  و تکثیر 

ساعت کمتر از منفی  011الی  011به شرایط محیطی مطلوب و سرمای زمستان  یازشدن  خسته دانه بادام  ن

هفت درجه سانتی گراد می شود.  درجه سرماه  مهم ترین فاکتور اقلیمی برای بدست آوردن بدون شک  

آن به سرمای  زمستان در حد متوسطی است.  قوریه بادام  و پروش آن  است و نیز مقاومت  

 


