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 میبسم اهلل الرمحن الرح

 

 ست؟ــچی یــکوه ادامــب

 کاریم؟می را آن ونهـچگ و چرا

 

ر رشد در اکث تیمقاوم و خوداتکاء است که قابل ران،یا یبوم یدرخت یبادام کوه

 را دارد. یکم آب طیو شرا هاطیمح

و  دهدیم حیرا ترج یآهک یهاخاک یول کندیها رشد مدرخت در تمام خاک نیا

 .ندیبیم بیآس یزهکش ونبا رطوبت باال و بد یهااز خاک

است.  ایمتر از سطح در ۰۰۸۸تا  ۰۸۸مقاوم  اهیگ نیکاشت ا یارتفاع مناسب برا

 طیبوده که متناسب با شرا تریلیلیم ۰۵۸تا  ۰۵۸ یبادام کوه یبارش مطلوب برا

 و به صورت یاریخاطر بدون آب نیاست و به هم رانیخشک در اکثر مناطق ا مهین

 دارد. یو ثمر ده ستیز تیهم قابل مید

نزوالت  ۀریاز سطح، ذخ ریعالوه بر کنترل هرز آب، کاهش تبخ کیاستراتژ اهیگ نیا

 یریکربن و جلوگ بیهوا، ترس یخاک، رفع آلودگ شیاز فرسا یریجلوگ ،یآسمان

 خواهد شد. زین یشیرو ۀباعث باال رفتن درآمد ساکنان منطق ن،یزم شیاز گرما
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 کاریم؟چرا بادام کوهی می

برای کاشت انواع درختان مثمر و باید  ،شودکه ذکر می یتحقق اهداف بلند دیبه ام

 :گیاهان پایدار دست به کار شد

 خاک دیشد شیاز فرسا یریجلوگ .۰

 رفع بحران آب .۰

 هوا فیتلط .3

 زگردهایمبارزه با ر .4

 حرارت لیتعد .۵

 یاقتصاد یسودآور .6

 حشرات و پرندگان از یکوچک با برخ میاقل کی جادیا .۰

 گردش یسبز، شاد و مفرح برا یطیمح جادیا .۰

 انینیزم یرشد و تعال یبرا یبستر مناسب جادیو ا اتیح ۀنجات چرخ و در آخر:

 :میکاریرا م یبادام کوه یِر درخت بومیز لیبه دال همچنین

 فوق العاده کم یآب ازین .۰

 میبا انواع اقل یسازگار .۰

 ریفق یهاقانع بودن در خاک .3

 تند و هموار یهابیتحمل در ش .4

 متر  ۰۸۸۸ارتفاعات باالتر از  یو سرما دیشد یتحمل سرما .۵
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 م؟یبادام بکار دیبا هانیدر کدام زم

 در اکثر یزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب یکارو جنگل یدارجنگل ۀادار .۰

اند، مشخص کرده یطرح کاشت بادام کوه یرا برا ییهانیکشور زم یهااستان

 .میها مشارکت کنطرح نیاداره در ا نیبا مراجعه به ا میتوانیلذا م

 گرید یهاامکان را فراهم کند تا گونه نیا تواندیم یوندزنیپ جربهدانش و ت .۰

با  ییهانیدر زم اهیگ نیزد، پس کاشت ا وندیپ یبادم کوه یۀپا یبادام را رو

 .مقرون به صرفه است زین یخصوص تیمالک

 م؟یکن هیچگونه بذر ته

 ۀمنطق مانبذر از درختان موجود در ه یآوربذر، جمع هیته یروش برا نیبهتر .۰

 .کاشت است

 ییبا راهنما ،یاز منابع محل هیته ای یآورجمع یدر صورت عدم امکان برا .۰

 نگیاستان، بذر بادام را از مراکز معتبر سورت یزداریو آبخ یعیکل منابع طباداره

 .دیکن هیو فروش بذر ته

 :مینکیم شنهادیپ میکاشت د یرا برا ریز ۀمختلف بادام، دو گون یهاگونه انیاز م

و  یدر مقابل کم آب یشتریمقاومت ب (Amygdalus lycioides) تنگرس .۰

 .به آن دارد یترکم بیآس ییبودن، دام توانا دارغیت لیسرما دارد و بدل

 شنهادیپ یریدر مناطق گرمس زین (Amygdalus scoparia) ایاسکوپار .۰

 .شودیم
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 زمانی بذر را بکاریم؟چه 

 سرمای هواها و آواخر پاییز و هم زمان با شروع بارشدر 

 م؟یکاشت آماده کن یبذر را چگونه برا

و  ساندهیتا هفت روز در آب خ کیجوانه زدن بهتر است از  یبرا رابذرها  .۰

 .میسپس اقدام به کاشت آن کن

چند نوبت آب آن را  ستیبایم ساندن،یشدن مدت خ یدر صورت طوالن .۰

 عوض کرد.

 باشند. خچالیمانند  یسرد طیدر مح دیبا ساندنیبذرها در زمان خ .3

 نینشد بهتر است پس از کاشت، زم راهمبذرها ف یبرا ساندنیخ طیاگر شرا نکته:

 .میکن یاریرا آب

 م؟یکن جادیکاشت بذر ا یچاله برا ایچگونه گوده 

تخته  کی ایها بوته ای یدرخت مادر یاله را در باالچ ایبهتر است گوده  .۰

 .میکن جادیسنگ ا

ر کرده و د دایبزرگ را پ یهااگر محل کاشت بذر در کوه باشد، سنگ نکته:

. میکنیبودن است( چاله را آماده م ریآبگ ۀنشان شتریب ۀ)رشد سبز ریآبگ ۀنقط

 ینیبودن است و هم جهت سنگ چ ریبزرگ هم در آبگ یهاسنگ تیمز

 .کندیحفاظت از دام کار ما را آسانتر م یبرا
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خاک  یبر رو متریسانت 4۸تا  3۸به قطر  یفرض رهیدا کیچاله  جادیا یبرا .۰

 .میکنیم میترس

 میتقس یآن را به دو قسمت مساو نیزم یرو رهیقطر دا میبا ترس سپس .3

 مین کیشدن آب،  یجار ریو مس نیزم بیکه نسبت به ش یبه صورت میکنیم

 .ردیقرار بگ نییپا گرید میباال و ن رهیدا

 یاوشهدر گ لچهیاز سطح خاک چاله را با کلنگ کنده و با ب متریسانت ۵حدود  .4

تا موقع کاشت بذر از خاک سطح االرض استفاده  میدهیاز چاله قرار م رونیب

 .میکن

 و خاک میکنیبا کلنگ م متریسانت 3۸ تا ۰۸را به عمق  رهیقطر دا ینییپا مهین .۵

 پشته در قسمت کیو با آن  هیاز گوده تخل رونیو ب نییآن را در قسمت پا

ب آ روجکوچک مانع خ زیخاکر کیتا به مانند  میکنیچاله درست م ینییپا

 از گودال شود.

 متریسانت 3۸تا  ۰۸را به عمق  رهیقطر دا ییدر مرحله بعد خاک قسمت باال .6

 میزیریم میاکه از قبل آن را گود کرده رهیقطر دا ینییو در قسمت پا میکنیم

 شود. جادیا کنواختی یاتا چاله

 بزبذر س نکهیکنده شود؛ بعد از ا شتریهر چه عمق خاک کف گوده ب نکته:

در مدت زمان  تواندیو نهال م شودیم شتریبذر ب یدوان شهیشد امکان ر

 داشته باشد. یشتریب یدوان شهیماه زمستان( ر 3) یترکوتاه
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که نهال نورس، قبل از فرا  شودیباعث م ادیو ز عیسر یدوان شهیر نیو ا

 یاصل خود را در خاک یهاشهیر یگرما و وقوع تنش خشک ۀدور دنیرس

 .کند دایمستقر و از خطر خشک شدن در تابستان نجات پ

 دیپر نشده و پشته شکسته نشود، با دیشد یهایکه گوده در بارندگ نیا یبرا .۰

 .میکن جادیا متریسانت ۰تا  ۵آبراه به عمق  کی رهیباالتر از قطر دا یکم

اف ص سنگتکه  کینرود،  ترنییپا متریسانت ۵که عمق آبراهه از  نیا یبرا .۰

 نکند و ارتفاع شتریآبراهه را ب یتا آب، عمق ورود دیداخل کف آبراه قرار ده

 .نشود گوده کم یریآبگ

 م؟یچگونه بذر را بکار

نقطه را  4 متریسانت ۰۸با ضلع  یمربع فرض کی یهاهیدر عمق چاله در زاو .۰

تا  میدهیعدد بذر بادام در آن قرار م 4بند انگشت گود کرده و  کی ۀبه انداز

 .فاصله داشته باشد متریسانت ۰۸هر بذر با بذر مقابل 

 .ها به سمت باال باشدبهتر است نوک بادام .۰

طح س یکه قبالً از رو یاز خاک سطح االرض متریسانت ۵کف چاله را به ارتفاع  .3

 .میکنیپر م میکندن چاله برداشته بود یبرا نیزم

ع تا با محکم کردن خاک مان میزنیم بهپشته ضر یبا دست به کف گوده و رو .4

اما نه آن قدر محکم که بذر نتواند از  میو شسته شدن خاک شو شیسااز فر

 .آن سبز شود
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 ۰۸به ارتفاع  نییعمق و در قسمت پا متریسانت ۰۸حداقل  ستیبایچاله م .۵

 !یاتورینیسد م کیپشته داشته باشد، مثل  متریسانت

ف خشک موجود در طرا یهاچاله را با انواع برگ و ساقه ایگوده  یحاال رو .6

و تابش  واناتیاز گزند ح ندهیآ یهاو جوانه یفعل یتا بذرها میپوشانیم

 .در امان باشند دیخورش میمستق

 

 

 

 ؛میاکربذر بادام یم ران،یا نیسرزم یهادر دامنه

 ها،قاومت، رهمبان با آب و خاک و مقاوم در برابر سخیتبذر رهم و م

 ی_قورانیا# ی_سرسزب ، برارانیا# دیبه ام

 یباغبان_جهاد#در قالب  ینیبا نقش آفر مردم خوب ایران اسالیممهت  به
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