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 باغ احداث –آموزش مهارت های اساسی  -1اوراق معلوماتی شماره 

 
 فهرست مطالب:

 

 مقدمه (1

 پالن تجارتیبرنامه و  (2

 ب و هوا و اقلیمآشرایط  –انتخاب ساحه  (3

 نوع خاک –انتخاب ساحه  (4

 آماده نمودن ساحه (5

 آماده سازی زمین (6

 انتخاب درخت و ورایتی ها (7

  روش های نهال شانی در باغو ، دیزاین، طرح (8

 فاصله بین درختان (9

 درختانغرس  (11

 

 ، به معرفی اوراق معلوماتی خوش آمدیدمقدمه .1

 
شما اولین اوراق معلوماتی آموزشهای اساسی را که مؤسسه انسان در غربت تهیه نموده است روی دست دارید. زمانیکه 

نهال ها، برنامه ریزی  باغ را باید یک مدت طوالنی قبل از غرس احداثی راپالنگذد، شویییک باغ م احداثشما به فکر 

( این اوراق معلوماتی برای نمائیدغرس درختان اول  باید پالنگذاری از )قبل کنید نباید همزمان این کار را شروع  .نمائید

از خواندن این اوراق معلوماتی مستفید شوید  امید است که یک باغ را در افغانستان ارایه مینماید. احداثشما معلومات عملی 

  .شریک سازید ما باخویش را  نظریات و لطفا  

 پالن تجارتی وبرنامه  .2

محصوالت برداشته  برای فروش  برنامه ریزی آیا شما . ئیمنما باغ احداث سیستم عصری و مدرن  بیایید نگاهی به

 مشاهدات این شامل انجام طرح تجارت تان.  – است اقتصاد یک باغ برای ایجاد اولین گام سپس؟  شده تان دارید

 .مصرفی یا سرمایه گذاری باالی تولید می باشد هزینه های و همچنینمیباشد  قیمت های فعلی بازار ها و

 بازار  شما بهانتقال محصوالت تولید شده  هزینه ؟فاصله داریدخوب یا مارکیت  بازار از یک شما تا چه حد

  ست؟ادارید کدام قیمت  شما انتظارکه  قیمت؟ چه مقدار خواهد بود زماناین  در

 ؟خیراست یا  در دسترسگر  کار آیا؟ نیروی کار )کارگر( را از کجا و به کدام قیمت در خواهید یافت 

 ؟ی شما چه مقدار خواهد بودعملیاتهزینه های ابتدایی 

بپرسید که  را شما باید این سوال تجارت است.  برنامه ریزی، بازاریابی و در اقتصاد یسطح فعالیت هایتنها  این

 شما )مصرف فامیل( خود برای مصرف باغ اگر خیر؟یا  در عرصه زراعت سود مند است شما سرمایه گذاری آیا

 .بگذرید این بخشاز توانید می پس است
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این  - نمائید استفاده  PIN ؤسسهم توسط شده تهیه مواد شما می توانید از تجارت تان با برنامه ریزی کمک توجه:  برای

انسان در غربت در  مؤسسهبرای دریافت این کتاب با کارمندان  . ها میباشد رهمنای آموزش تجارت در لیسه بنام کتاب

 .یافته است انکشاف  PIN توسط نیزها آموزش مهارت های اساسی:  تجارت در لیسه ارتباط شوید. 

 

  اقلیم شرایط  آب و هوا و  -انتخاب ساحه  .3

 
ی ذارمیباشد که یکجا با طرح و پالنگ باغ احداث اولین گام در تولید میوه برای نوع درست مناسب ویا ساحه  سایت انتخاب

تعیین کننده  و بارندگی سردی هوا، باد، نور آفتاب درجه حرارت، ارتفاع، از جمله، هواشرایط آب و  تجارت به پیش میرود.

 ود اندجنیز مو عوامل دیگری آب و هوا،در کنار شرایط  طقه تولید نمود. یک مندر  میوه را می توان نوعاین است که کدام 

 .آبوضعیت موجودیت  نوع خاک و، مانند شوند در نظر گرفته شتربی که باید

، که زمینهای پست از، به جز میباشد خشک و سرد با زمستانهای آب و هوای کوهستانی افغانستان دارایاز ساحات  بسیاری

 های باد با حاشیه پاکستان، ی بامرزهای  دره تعداد کمی از در کوه ها و است. خشک و نیمه خشک دارای آب و هوای

با خود  در تابستان را مرطوب بحری هوای گرمسیر ید و، می آجنوب شرقسمت  از معموال   که، را دارند موسمی هند

رجه حرارت در سرد. د های شدیدا   گرم و زمستان های تابستان ؛مشخص داردو های واضح  فصل افغانستان میاورد.

 C (15 ° F) ° 9- زمستانی اوسط درجه حرارت و ثبت شده است های شمالی درهدر   C (120 ° F) ° 49باالتر از تابستان

 سردترین متفاوت است بلند در ارتفاعات آب و هوا .است ثبت شده هندوکش در سطح فوت 6600)) متر  2000 در اطراف 

 .رخ می دهد کوه ها ارتفاعات در معموال   درجه حرارت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :درجه حرارت بر رویآن منفی  مثبت و تاثیرات و شیب زمین

 

نشان داده شده است که درختان مثمر خسته سنگی مثل بادام، زردآلو،آلوبالو و شفتالو، که زود تر گل میدهند در تصویر فوق 

و ناک که دیرتر گل میدهند باید درقسمتهای پایینتر ساحه باغ یا دره غرس  الو باید درارتفاعات بلند تر و درختان مثل سیب،

نها زود گل میدهند و هوای سرد باعث یخزدگی آد. برای درختان که زود گل میدهند ساحات سرد توصیه نمیگردد زیرا گردن

 گل میشود.

 

 



                                                                            

باغ احداثآموزش مهارت های اساسی  | 4  

 

 

  باید در  گذار است و این چنین تاثیراتدوره استراحت اثر از درختان میوه شدن  بیرونمیالن و شیب ساحه باالی

 سمت تاریک() سمت شمال یها شیبدر  گرم میگردد اما در بهار زود ترجنوبی های دامنه  .نظر گرفته شود

این  یرندگشیب های سمت جنوب )رو به آفتاب( آفتاب خوب دارند و بیشترین آفتاب را میعمل می کند.  مخالف

دامنه ها در بهار بسیار زود گرم میگردند، در تابستان گرم و خشک میگردند و در خزان دیر تر سرد میگردند. 

 خواهند داشت.  طویل ترنباتات در شیب های جنوب فصل نمویی 

  شرق  و یاجنوب ) آب و هوای گرمتر در )سمت تاریک( مخالف عمل میکنند.میالن یا شیب های سمت شمال

 .سودمند باشد درختان برگریز برای کاشت می تواند شیب شمالی افغانستان(

 دامنه های جنوبی قرار دارند. اگر ما میالن رو به  شیب های شمال و در وسط شرق و غرب میالن رو به سمت

 افغانستاندر تحقیق  این .است به شرق شیب گرمتر از به غربشیب یم، ئا با میالن رو به شرق مقایسه نماغرب ر

  (ه استانجام شد احد عبداالحد توسط مزارع پنبه شرق و غرب بر بههای رو   در دامنهدر مورد درجه حرارت 

 

 نوع خاک –انتخاب ساحه  .4
 

 درختان مثمرهمه  اما ،دارند ییمواد غذا نور خورشید و خاک، نوع خاص از نیاز به یکصول حبرای تولید م درختان میوه

 وضعیت ندارند. عیننیاز به 

برای دریافت معلومات در مورد  در انترنیت و یا جستجو، کارمندان ترویج زراعتی قوریه های محلی مانند استفاده از منابع

مورد  درخت به طور خاص برای و خاک غرس نهالمنطقه نمودن  و آماده نمائیددرخت میوه که شما میخواهید آنرا غرس 

 کار شما این. از جمله موارد مهم پنداشته میشود (خاک با توجه به مشخصات تان مورد نظردرخت  نوعیا تغییر ) نظر تان

که سال به سال به شما میوه  و درخت را بدست بیاورید نمائیدحاصل اطمینان  تا از سالم بودن درخت  کمک خواهد کرد را

 خوب تولید نماید.

رشد   7.5و 5بین  خاک  pH با معموال  به خوبیگردد. نباتات  آوریجمع   pH تجزیه و تحلیل باید برای خاک سطحی نمونه

 گفته شده است که نباتات (شده باغداری در افغانستان نوشتهو احداث باغ احد بنام  عبداالحد)ما در کتاب که توسط امینمایند. 

 pH مناسب است. pHیک  محصوالت باغ برای اکثر 7 تا 6. همچنان رشد میکنند  8.5 و 5بین   pH  با به خوبی معموال  

 .زیر نشان داده شده در جدول درختان انواع مختلف مناسب برای
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 پی اچ خاک و درختان مناسب: 

 

 نوع خاک و درجه تعامل بین خاک و نبات

 

 

 پی اچ خاک

 

درخت 

 میوه

 سیب 6.8 – 5.0  اسیدی را ترجیح می دهند های خاک درختان سیب

 توت 6.5  –  5.5 نسبتا  اسیدی را ترجیح میدهندخاک های 

 های خاک در و به ندرت خنثی، هایخاک تا اسیدی هایدر خاک بهترین رشد را آلو درختان

 .مینمایند قلوی
 آلو 6.5 – 5.0

 زردالو 8.0 – 6.0 .را دوست دارد اسیدی ضعیف خاک  -قلوی ضعیف خاکدرختان زردالو

 بادام 6.5  .قلوی را تحمل میکند خنثی و اسیدی، خاک های  pHبادام 

 sandy loamهایخاک درختان . اینترجیح می دهنداسیدی را  اندک خاکهای شفتالو درختان

 .و خواهان زهکشی خوب میباشدد نرا دوست دار 
 شفتالو 6.5  – 6.0

 .را تحمل میکند 7.5تا  5.0درجه پی اچ  

 
 ناک 6.5 – 6.0

pH   مالته 7.5 – 6.0 .است تیزابی تا خنثیمالته اندک خاک برای 

 بیشتر اسیدی در شرایطآنها و نیز ، است انار بهترین خاک برای سبک های اسیدی خاک

 زنده مانده میتوانند. یا قلوی
 انار 7.0 – 5.5

 آن pH به با کمی تغییر در واقع درخت پسته ،لویکمی ق یک محیط با بهره گیری از

 .مقاومت کند باالتر ویقل صورت لزومدر  است و می تواند مقاوم
 پسته 7.8 – 7.1

زندگی میکنند و خاک های ریگی را ترجیح  در خاک های سبک درختان گیالس همه

 برای مناسب  pHفشرده اجتناب ورزید.  و میدهند. از غرس آن در خاک های سنگین

 .قابل قبول استبرایش   8.0تا  5.5 در محدوده در هر نقطه ، امامیباشد  6.5 گیالس

 گیالس 7.0- 6.5

خاک های د.  انجام میده لوم ریگی خاکهای و یا لومی در خاک هایرشد را  بهترین لیمو

 .رشد نبات را به بار آرند می تواند کاهش سرعت سنگین همه، خاک رس شور
 لیمو 6.5 – 5.5

 ملوکا 7.5 – 6.5 .خاک های حنثی را ترجیح میدهند

 زیتون 7.5 – 5.5 .دهندترجیح می   7.5تا  5.5زیتون پی اچ خاک ها را در محدوده حنثی  درختان

بسیار  را تحمل کند. اطمینان حاصل شود که خاک متوسط شوری می تواند این درختان

 تواند. را تحمل کرده نمی پایین  pH نباشد، درخت انجیر اسیدی
 انجیر 6.5 – 6.0

 چار مغز 7.2 - 6.8 .خنثی را ترجیح می دهند نزدیک به خاک چارمغز درختان
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 آماده نمودن ساحه .5
  

نشاندهنده  ذیلل مختلف را سپری مینماید. جدول احسال را دربرمیگیرد. در جریان این سالها یک باغ مر 5الی  3تولید میوه 

 غرس درختان عملی میگردد.ماه قبل از  4الی  3یک پالن انکشاف یک باغ را نشان میدهد که مراحل اساسی 

 

وماتی شماره دوم آموزش مهارت های اساسی تحت عنوان تنظیم یا معل انکشاف یک باغ  در اوراقتوجه: مراحل بعدی 

 اداره باغ تذکر یافته است.

 

 از غرس درختان مراحل اساسی انکشاف باغ قبل
 

 زمان مراحل اساسی مراحل فرعی فعالیت های اساسی

بین بردن گیاهان پاک کردن و از 

 هرزه

 پاکاری بته ها

 آماده سازی ساحه
ماه قبل از غرس  4الی  3

 نهال

 قلبه و نرم کاری زمین
 آماده سازی زمین

 اضافه نمودن کود حیوانی

 هموار کاری

 حصار نمودن ساحه

 طرح باغ

 ن نمودنینقشه و دیزا ،طرح

ساختن قطار ها و فاصله میان 

 نصب سیستم آبیاری درختان

 حفر نمودن چقرک ها و پرکاری

 2008  فغانستانا  ,ROPسندور، منبع: فرنس 
 

 آماده سازی زمین .6
 

   نرم و سست نمودن خاک ،قلبه نمودن
 

 خاک و در آماده سازی مهم ترین جنبه. نمائیدغرس نهال آماده قبل از  نرم کاری قلبه نمودن و توسط به طور کاملرا  خاک

نجام گردد اباید عمیق قلبه   خاک یا زمین قلبه نامیده میشود.خاک میباشد. مرحله سست نمودن و چپه کردن  سست شدن زمین

که دارای بافت خاک  شدیدو  خیلی عمیققلبه نمودن حذف گردد.  خاک، توسط قلبه بزرگی از قطعات  و خاک سست شودتا 

 مزکانییم باعث افزایش و تخریب مینمایدرا  خاک ساختار قلبه شدید بر این،عالوه  اند.شبه سطح باال میکخوب نباشد آنرا 

 در آن میشود. شستشوی

 

 کاربرد کود حیوانی
  

به ، با این حال، بکار برد 1m تا عمق خاک توان بهرا می و کود سبز کود حیوانی برای کود دهی قبل از کشت کمپوست،

 فاسدمرحله  طوری که اضافه گردد غرسپیش از  و باید اضافه نشود، کاشت در زمان غرس درختچقرک  طور مستقیم به

 .بوجود میاید پوسیدگی ریشه به احتمال زیاد در غیر آن ،شود تکمیلآن شدن 
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اجرا  ذاییمواد غ انتشار به موقع و تجزیه برای یا بهار، زمستان و باید در طول یوریا مانند ،نایتروجن عضوی منابع

 که این به شکل  .عضویآلی یا  کود  است نه  مصنوعی یک کود این، در واقع دبه کار گرفته شو ایتروجنن اگر. میگردد

حیوانات نیز  ادرار استفاده از مانند عضوی منابع آن به عنوان امکان استفاده از تولید می شود اما معدنی از منابع صنعتی

 موجود مواد غذایی مقدار کمی از و اضافه کردن ن خاکساختبرای  خاکدر  عضوی به عنوان یک منبع کود .موجود است

 .در طول فصل رشد در بهار یا نه ه میشودصیدر خزان تو تنها تازه کود بکار بردن به عبارت ساده،. است

 

 Levelingیا  یهموار کار

ستفاده میشود. آماده سازی کرت به منظور اندازه گیری آبیاری سطحی، آبیاری تشتی و آبیاری جویه ای ا نیهموار کاری زم

ان نواخت آب در زمین نگردد و اطمینی آبیاری طوری در نظر گرفته شود تا هیچ نقاط باال و پایین مزاحم توزیع یکبرا

 حرکت آب در سراسر زمین هنگام آبیاری یکسان است.        حاصل شود که 

 :مزایای هموار کاری چنین است به طور خالصه،

 

 بهبود یافته محصول یا نبات برقراری 

 در زمین آب پوشش 

 رسیدن به پختگی استادگی نبات و موضع 

 شاوهخ مورد نیاز برای نیروی کار فیصد از  75کاهش در نتیجهفیصد   40تا   هعلف های هرز کاهش 

  فیصد 7الی  5ساحه کشت به اندازه  افزایش 

 فیصد 15الی  10 زراعتی عملیات کاهش زمان 

 فیصد 20الی  10 محصول افزایش به طور متوسط 

 

 Fencingحصار نمودن یا 

 

جنگلداری میشود. درختان و  عملیات و شیوه های متعلق به فرسایش بادی اندازه گیری کنترل، حصار نمودن، بادشکن

رشد در طول دوره  جوان درختان میوه و به خصوص خاک حفاظت ازبرای  باغ در داخل و اطراف می تواند درختچه ها

  .داردوجود اساسی  و  روش هایها میتود برای حصار نمودن و حفاظت از درخت جوان  د.رس گردغ

 

 انتخاب درختان و ورایتی ها .7

 

 بستگی نیز انتخاب. در نظر گرفته شوددرختان  رشد و شرایطتقاضای بازار  باید بسیار مهم است ویا ورایتی  انواع انتخاب

تفکیک ها با  میوهبرخی از انواع ) یا باران یخزدگی حساسیت به ،درجه پایین سردی به طور مثال آب و هوا دارد ،منطقه به

است که  و به همین ترتیب از کار می افتند به سرعت از میوه جات خسته سنگیبرخی (. هستند یگوشت یا وخسته سنگی  از

  بوجود میاید. کاشت مجدد گردیده و نیاز به هر چند سالدر  ارقام تجدید بررسی و نیاز به

 

از زمین شما یک باغ استفاده برای یک  یاآ ین است که کدام نوع باید کشت گردد.برای اولین بار ا، تصمیم واضح است

کوتاه مدت مناسب  سرمایه گذاری و یابی بازاررای بنموده اید طرح منطقه ای را که شما برای باغ  و یااستفاده خوب است ؟ 

 ؟ است
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سیب،  بادام، تولید باالی شما آیا ،یک باغ میوه و یا دیگر درختان مغزی را مدیریت میکنید که هستید مطمئناگر شما 

  ؟کرده اید تمرکز میوه هادیگر  و یا، آلو املوک ،ناک، شفتالو، میوه جات ستروس، گیالس، انگور، زردآلو

 

 Chilling Requirementsسردی یا  به نیاز

    

توسعه  در تابستانخود را  سال آیندههای  جوانه آب و هوای معتدل مربوط به  نباتات از دیگر و برخی خسته سنگیدرختان 

 ترد باعث میشود تا به دروه استراحمواجه شدن به درجه حرارت س، استراحت میروندبه دوره میدهند. در خزان شگوفه ها 

 جدول زیرگلدهی و تولید میوه بوجود میاید.  ،تولید برگحالت به طور عام  تاخیر در  چنین ه شدن بامواجعدم در  د.نبرو

 درجه سانتی گراد برای میوه جات در افغانستان معمول است. 7حرارت تحت قرار گرفتن چند ساعت که  دهدنشان می

 تبصره
 حساسیت به

 بهارهوای سرد 

سردی هوا 

   C 7 °تحت 
 میوه 

میشود  گسترده باعث آسیب درجه سانتی گراد 4کمتر از  سردی بهار

رطوبت باال  تحت شرایط رطوبت پایین خوبتر رشد میکند نسبت به زردآلو

 بیماری در آن زمان موجود است.  بروز در تابستان که افزایش و

 زردالو 900-300 بلند

پایین به درجه حرارت  تبنس، دارد آب و هوای مرطوب نیاز به شفتالو

دره  آسیب میبینند. 6.5فی نه در درجه مهای برجست جوانه. حساس است

 در آنجا جا دارد.  هوای سرد زیرا مناسب  نیستسایت  های عمیق

 فتالوش 800-600 بلند

وفه های گیالس گش، با این حال آب و هوای سرد دارد نیاز به گیالس

عاری از  سایت های بنابراین بسیار حساس اند. بهار زدگییخ نسبت به 

ترجیح  هوای سرد برای ها با داشتن راه خروجی و دره تپه سردی شیب

 .داده می شوند

 گیالس 1500-800 بلند

تا حد  مناسب  شرایط درجه حرارت و متوسط داردهوای سرد  نیاز به آلو

 .متفاوت است آلو انواع در زیادی
 آلو 1000-800 بلند

وباال تر  تحملرا هنگام استراحت   C ° 26- می تواند درجه حرارت ناک

دوره رشد تحمل کند. یخزدگی بهاری تعین کننده  در طول  C ° 45از 

یا درجه حرارت پایین تر از این گلهای   C ° 3.3- در تولید ناک است و 

 .اجتناب شود آن برای کاشت باید های پست زمیناز  باز را از بین میبرد.

 ناک 1500-800 متوسط

 در طول دوره  C 24- 21 باید در حدود در تابستان حرارتاوسط درجه 

نیز  تپه ها نوک به خصوص بادهای تند در معرض باشد. مناطق رشد فعال

 کشت سیب مناسب نیست.  رایب

 سیب 1500-1000 متوسط

 رشد می کند اینخوب  سرد و زمستانهای تابستانهای گرم در مناطق با انار

 اند. ساسحدر مقابل هوای سرد بیشتر  نسبت به هوای گرم درختان
 انار 200-100 متوسط

 معتدل انجام میدهد و تابستانهای گرم و زمستانهای دربهترین رشد را  بادام

رشد  در هوای سرد معموال   دیگر شرایط خوب توافق نمیکند. بادام به

 نمیکند.

 بادام 600-500 بلند

 پسته 1000 متوسط آسیب دیده میتوانند. یا کمتر  C ° 9- درجه حرارت با پسته درختان
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 منبع: دیپارتمنت زراعت ایاالت متحده امریکا، پوهنتون فلوریدا

 

و  درختان در حال رشد دیدن فرصت می تواند به شما باغ ها و قوریه ها قطعات نمایشی تحقیقاتی و یا یک مزرعه بازدید از

 آفات و بیماری ها مانند تولید در مورد چالش های نیدامیتومرکز تولیدات را فراهم سازد که  مدیر باصحبت نمودن  فرصت

  را هم بچشید. میوه طعم و حتی صحبت کنید،

 

آموزش مهارت های  4ه ررا در چارت شما درختان میوه و ورایتی های گونه ها برخی از ینمونه ها شما می توانید: توجه

 باز دیدبرای  در افغانستانها و ارگان ها  سازمان از بهترینبرخی  .ببینید اساسی تحت عنوان انتخاب قلمه و پایه مادری

 :از عبارتند

 

 Afghanistan National Horticulture Development(  ANHDOارگان انکشاف ملی باغداری افغانستان  )

Organization ان از ویبسایت رگبیشتر را در مورد این اتوانید معلومات یشما مhttp://afghanistanhorticulture.org/ 

 بدست بیاورید.

 

 که سکتور خصوصی را با سکتور عمومی ارتباط در افغانستان باغبانی توسعه حمایت و سازمان ماموریت ،

 را تمویل مینماید.(   post harvestعملیات بعد از جمع آوری ) زنجیره ارزشخدمات  ،میدهد، و همچنان

 

 ارگان انکشاف ملی باغداری افغانستان  Afghanistan National Horticulture Development 

Organization (ANHDO)   پروژهکه قبال  بنام Perennial Horticulture Development Project 

(PHDP) بیشترین ورایتی های میوه در افغانستان است.با ستیشن شش با داشتن  یاد میشد 

 

 

 

 توت 400 متوسط .مناسب استبرای رشد توت   C ° 30 - 20  بین درجه حرارت

درخت چارمغز را در سانتی گراد درجه  -15درجه حرارت پایین تر از 

 زمستان آسیب پزیر میسازد.
 چارمغز 700-600 پایین

، با این سانتی گراد دارد  35-7محدوده درجه حرارت نیاز به زیتون کشت

زیتون می تواند به  و میوه زیتون مناسب است. درختان  C ° 20-15حال 

 روبرو گردد. C ° 9- به  C ° 2- درجه حرارت در شدید صدمه

 زیتون 300-200 بلند

 برای رشد مناسب دارد. در درجه سانتی گراد  37الی 12به  نیاز مالته

 .میبیندآسیب  و پایین  C ° 6- درجه حرارت
 مالته 0 متوسط

درجه سانتی گراد    37و 13بین  با درجه حرارت مناطق مرطوب در لیمو

دیده خواهند آسیب   C ° 3- در درجه حرارت کشت میگردند. درختان لیمو

  د.ش

 لیمو 0 بلند

 گرم و، آفتابی، زهکشی شده باشد به خوبی که در خاکدرخت انجیر 

 میکند.زندگی باشد خوب  خشک
 انجیر 200-100 متوسط

http://afghanistanhorticulture.org/
http://mail.gov.af/en/page/3253/4997
http://mail.gov.af/en/page/3253/4997
http://mail.gov.af/en/page/3253/4997
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 (ANHDO)   ارگان انکشاف ملی باغداری افغانستان               
  

 بادآ جالل
 مباد سرک تورخآ فارم جدید فارم تحقیقاتی جالل

 دفتر مرکزی کابل
 فارم تحقیقتاتی بادام باغ کابل افغانستان

 هرات

 فارم تحقیقاتی اردو خان ولسوالی انجیل

 کندهار
 فارم تحقیمقاتی کوهرم شهر کندهار

 

 کندز

 اعت شهر کندزرفارم تحقیقاتی ز

 مزار شریف
 فارم تحقیقاتی دهدادی ولسوالی دهدادی

 

 

 کتاب های وردن آهت بدست جANHDO از این ویبسایت در مورد قوریه ها انکشاف ملی باغداری افغانستان  یا

     http://www.afghanistanhorticulture.org/phdp/Publications.aspx:نمائیداستفاده 

 

 PHDP این ورایتی ارزیابی گردید و زمانیکه نیز باالی تعداد زیادی از ورایتی های تازه وارد شده کار میکند 

 به خاطر کشت در دسترس قرار خواهد گرفت. ANNGOتوسط اعضای 

 

  /ANNGO   http://anngo.org.af یا ارگان ملی قوریه داران افغانستانویبسایت 

  

 ANNGO پروژه به عنوان بخشی ازPHDP   در  های محلی قوریه تولید کنندگان انجمن 25حدود و تاسیس شد

 .است را جمع آوری کرده افغانستان والیت 22

 

 (ANNGO)منبع  انجمن های قوریه داران محلی ضایره های تماس اعو شما ادرس

 والیت  اسم  دفتر  شماره تماس

 غزنی حکیم ثنایی انجمن قوریه داران ملی ایستگاه اسبق ملی بس 0799471746

 تخار تخار انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 7007003800

 میدان وردک میدان انجمن قوریه داران ملی گلزار مارکیت 7751812370

 هلمند هلمند انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 7069068100

 زابل شهر صفا انجمن قوریه داران ملی قریه جالل خان 7003827370

 بلخ انجمن قوریه داران ملیخلم  ولسوالی خلم 7994857490

 کنر کنرها انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 7009943740

 بغالن  چون غر انجمن قوریه داران ملی پل خمری 7778819090

 پکتیا پکتیا انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 7990534460

 سمنگان ایبک انجمن قوریه داران ملی سرک گودام 7991023970

http://www.afghanistanhorticulture.org/phdp/Publications.aspx
http://anngo.org.af/
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 والیت  اسم  دفتر  شماره تماس

 لغمان لغمان انجمن قوریه داران ملی قریه چهار دهی  7996706600

 بدخشان بدخشان انجمن قوریه داران ملی شهر بهارک 7753867080

 هرات هرات انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 7084624220

 بامیان کوه مر انجمن قوریه داران ملی شهر کوه مر 7758516900

 پروان سید خیل انجمن قوریه داران ملی سید خیل 0799752889

 ننگرهار ننگرهار انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 0775450552

 کندز کندز انجمن قوریه داران ملی ریاست زراعت 0786166625

 پروان  باگرام انجمن قوریه داران ملی قریه رباط 0700029628

 بغالن امام قطبی انجمن قوریه داران ملی مارکیتاریا  0778812435

 بلخ ام البالد انجمن قوریه داران ملی مزارشریف 0700049952

 بغالن اندراب انجمن قوریه داران ملی شهر ده سالح 0707923932

 میدان وردک داکتر وکیل انجمن قوریه داران ملی قریه سنگ سیاه 0700249579

 کندهار کندهار انجمن قوریه داران ملی سرک گادیانو 0700305406

 کابل پغمان انجمن قوریه داران ملی قریه دوده ماست 0700280657

 لوگر لوگر انجمن قوریه داران ملی شهر پل آلم 0708370934

 کابل شکر دره انجمن قوریه داران ملی قریه کوچی ها 0798718114

 

کسون ملی حفظ شده اند.این کل درو در حال حاضر  ندافغانستان موجود ادر  درختان میوه مختلف بسیاری از گونه های

 ( موجود اند.Perennial Horticulture Development Centersورایتی ها در مرکز انکشاف باغداری )

 

 .نمائیدبحث  انواع و مشخصات دیدار نموده و با مسوولین این مراکز در مورد کیفیت مراکزاز این  شما می توانید 

 

 ادامـب

   ورایتی بادام در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   90مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در

 مزارشریف و کندز موجود اند

 منشاء تییاور

 سمنگان کجک سمنگان

 کندز ار درهچکاغذی 

 ننگرهار کاغذی میده

 بلخ پسته بادام

 بلخ بخملیستار بای 

 هرات کاغذی دوپوسته

 کندهار چنگکی
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 بـسی

   ورایتی سیب در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   86مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در کابل

 و کندز موجود اند

 منشاء تییاور

 پروان  حبیبی

 بلخ گوا رخش

 پنجشیر نازک بدن

 وردک محلی

 بدخشان رخش

 سرپل قندک

 تخار زرد بیگی

 

 وـزردال

   ورایتی زردالو در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   129مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در

 کابل و مزار شریف موجود اند

 منشاء تییاور

 کندز، پنجشیر، و پروان، کابل، بلخ، ننگرهار، وردگ امیری

 بلخ پیرنقشی 

 ، پنجشیر، ننگرهار و هراتپروان، وردگ قیسی

 ، ننگرهار، هرات و کندهارکنرها، وردگ چار مغزی

 کندهار نری سپین

 و وردگ یانبام ساقی

 لوگر قندک

 

 

 تروسـس

   در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   زردالوورایتی  54مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در

 جالالباد موجود اند

 

 منشاء تییاور

 ننگرهار محلی

 ننگرهار شیشم باغی

 ننگرهار لیسبن

 کنرها میتا

 ننگرهار چینو تو

 ننگرهار کاغذی

 ننگرهار لیسبن
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 فتالوـش

   ورایتی شفتالو در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   110مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در

 موجود اند هرات و کندهار

 منشاء تییاور

 ننگرهار و کندهار گرمه

 بلخ، سمنگان و بغالن جوزایی

 هار، کندز، سمنگان و بغالندکن سرده

 هرات و کابل رنگشلیل شب 

 کندهار شلیل زرد

 بلخ جوی شیرین

 کندز، سمنگان و بغالن سرطانی

 

 ارـان

   ورایتی شفتالو در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   79مجموعاPerennial Horticulture Development Centers  در

 کندهار و جالالباد موجود اند

 منشاء تییاور

 بلخ و ننگرهار شیرنک

 کاپیسا مایه خوش سپین

 فراه  سزک دانی سرخ

 ننگرهار و بلخ تاشقرغانی

 کاپیسا کگه شین

 بلخ، ننگرهار و کاپیسا کندهاری

 سرپل مایه خوش

 

 

 آلوی جاپانی

   ورایتی آلو جاپانی در کلکسون ملی موجود است. که در مرکز توسعه باغداری   54مجموعاPerennial Horticulture Development Centers 

 در کندهار و هرات موجود اند

 منشاء تییاور

 بلخ کندزی زرد

 ننگرهار سلطانپوری

 هرات و کابل سرخ

 کنرها رید فلش

 هرات و لغمان زرد

 ، کابل، بلخ و پنجشیروردگ فارموسا

 فارموسا سرخ کندز
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 باغ و روش های نهال شانی در نیا، دیزطرح .8

 

طرح باغ باالی سالمتی طویل المدت درختان تاثیر خود را دارد و همچنان عملیاتی که در باغ صورت میگیرد آنرا سهولت 

شما  مسایل مربوطه. تصمیم گیریدیگر آفات و ، کنترول گیاهان هرزهمیبخشد مانند عملیات شاخه بری، آبیاری، کود دهی، 

 .تاثیر دارد بر روی همه چیز از کنترول امراض الی عملیات جمع آوری ردیفدر  درختان و بین ردیف فاصله بین در مورد

 

این روش ها میتوانند بر اساس دیزاین های مختلف طرح شوند. مانند  ،میباشد منظمروش  به دنبال یک باغ طرح معموال  

اران . باغدوجود دارد این روش و طرح ها اصلی برای دو گروه . و غیره  پائی پنج روش ، مثلث،مستطیل ،روش مربع

روش ها و طرح ، در عین حال مینمایند یا مستطیل شکل مربع طرح های استفاده از ند(راکوچک )باغدارن که زمین کم د

و پایه مادری است.  مناسببرای باغدارن یا کسانیکه دارای زمین بیشتر برای تولید محصوالت زیاد دارند  پائی پنج های

  :این روش ها را ببینید و منفی جوانب مثبت و طرح ها شما می توانید  میباشد.مؤثر  کاشت در روش نیز شکل دهی روش

 

 ( Square patternروش مربع )

 ندو قطار با هم مساوی ا انساده ترین روش است در این روش  فاصله بین درخت روش مربع . 

  .وسط درختان خالی است در این سیستم  برای کشت محصوالت دیگر  نیز در بین درختان اجازه داده میشود 

 را به اسانی در دآن  فواید روش مربع این است که به سهولت دیزان میشود و همچنان میتوانیم که ماشین آالت

 .یمئاستفاده نما

 طق گرمسیر اندازند و بدینترتیب، این روش برای منا در این روش صبح وعصر درختان یکی باالی دیگرسایه می

ن قرار جنوب افغانستان با زمین های که در پایی و مانند شرق زیادتر قابل استفاده است ستکه دارای نور بیشتر ا

 د.دار

  در مانند مرکز و شمال افغانستان که  مناطق سرد سیر که  از تابش نورکمتر برخوردار اند مناسب نمیباشددر اما

 .بلندی قرار دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Square patternروش مربع )
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 ( Rectangular Pattern) روش مستطیل

 ،فاصله  بیشتر از ردیف میشود. فاصله بین هر دو کشت یک مستطیل گوشه ای از در هر درختان در این سیستم

 ندارد.وجود  است، فاصله مساوی بین درخت و قطار در یک ردیف دو درخت بین هر

 ماشین آالت  حتی استفاده از را داده و عملیات اجازه است به سهولت موجود ردیف درختان گسترده که بین یفضا

  حاصل را سهولت میبخشد. برداشت ادویه پاشی و، شاخه بری ، آبیاری مانند عملیات و دیگر

   اگر در این روش سمت طوالنی مستطیل در امتداد شرق و غرب، واقع گردد سایه درختان از طرف صبح و بعد

از ظهر کمتر باالی یکدیگر می افتد و هر یک از درختان بیشتر از نور خورشید بهره مند میشوند در نتیجه این 

 روش برای مناطق سرد مناسب است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Quincunx or Diagonal System)روش پنچ پایه ای 

 مربع، یک درخت  سیب یا ناک )درختان میوه در هر رأس یک  این روش مشابه به سیستم مربع است در این روش

کاشت. درختان د می توان کنیمیوه تولید م شت. در وسط مربع، درخت را که زودبا عمر طوالنی( را می توان کا

 .رسند حذف  شوندهنگامی که درختان اصلی به ثمر ب پر کننده باید پس از چند سال

 
 

 

 

 

 

 

 ( Quincunx or Diagonal System)روش پنچ پایه ای 

 

 (Rectangular Pattern) روش مستطیل
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 (Contour System)   سیستم کانتور

  میباشد.به طور کلی بر روی تپه ها و دامنه های شیب دار  قابل استفاده روش حلقوی یا کانتور 

     در امتداد کانتور یا حلقه ها در سراسر شیب یا میالن غرس میگردند.  درختاندر این روش 

  این سیستم مناسب مکانی است، که در آن بیشتر خطر فرسایش خاک وجود داشته و همچنان آبیاری  در این ساحات

 .دشوار باشد

  ب این روش را در شمال افغانستان در ساحات که پسته و مثال های خو این روش برای افغانستان نیز مناسب است

 .غرس شده مشاهده کرده میتوانید

 

   فاصله غرس میان درختان .9

جمع پاشی، شاخه بری،  دوا، آالت ماشین مانند استفاده از یک باغ در عملیات زراعتی، نه تنها درختان میوه فاصله بین

 د. فاصلهرانور آفتاب نیز تاثیر د و هاآفات، بیماری  حاصلخیزی خاک،، بلکه باالی سهولت میبخشدو غیره را  آوری حاصل

 به یکدیگر نزدیک بیش از حد درختان و نشود در نظر گرفته فاصله اگرمهم است.  درختان میوه طول عمر برای درختبین 

که عبارت از  نیز باالی حاصل تاثیر می گذارد درختان بیش از حد بین در نتیجه حاصالت کاهش میابد. فاصله کاشته شوند

 .زمین است به هدر رفتن

میسازد.  سهلساحه  را در یک درختان برای ما محاسبه تعداد ردیف ها را بدانیم، درختان و ما فاصله بین همچنین، اگر

 :استفاده می کنیمرا  ورمولفاین  تعداد درختان برای محاسبه

=   تعداد درختان در یک ساحه   
ساحه تحت  کشت

× فاصله بین دو  قطار  فاصله بین دو نبات 
 

متر و  5نبات  دو فاصله بین که کنیم احداثکه یک باغ  بخواهیم زمین داشته باشیم و متر مربع 2000 اگر ما طور مثال

 ؟چه تعداد نهالی نیاز داریمبه مذکوردر ساحه  ،باشد متر 4فاصله بین دو قطار 

 

 
2000 𝑀2

5 × 4
= 100 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛  2000 𝑀2 

 والیت بلخ، Shadian تنگی در نمایشی باغ  WFP ازتصویر سمت چپ  کانتور سیستم
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درختان و قطار بین جدول فاصله            

 

در این جدول فاصله بین قطار و نبات زیاد است. ولی یک اشتباه بزرگ پنداشته نمیشود، فاصله زیاد بین درخت و قطار یک 

ختان در افغانستان معمول است. اما اگر فاصله رجدول چنین در میابیم که  فاصله زیاد در بین دسیستم عنعنوی است از این 

بین درختان و قطار کم باشد به این معنی است که ما در یک هکتار یا یک جریب زمین میتوانیم تعداد زیاد درخت داشته 

یم بسیار به آسانی آنهار را شاخه بری نموده و باشیم، در اینصورت درختان از لحاظ جسامت زیاد بزرگ نشده و میتوان

. و حتی اگر حاصل جمع شده در فی درخت زیاد هم نباشد نمائیمهمچنان میتوانیم حاصل درختان را به آسانی جمع آوری 

ی ترکییب این نوع باغ با فاصله کمتر و درختان بیشتر میتواند حاصل زیاد تولید کند. در فارم های تحقیقاتی و فارم ها

  کوچک دیگر فاصله بین درخت و قطار میتواند کمتر باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 درختان میوه فاصله بین درخت و قطار به متر

 فاصله بین درخت فاصله بین قطار

 سیب 5 6

 ناک 4 6

 زردالو 6 6

 شفتالو 6 6

 آلو 5 6

 آلوبالو 6 6

 مالته 5 6

 انار 4 5

 لیمو 4 5

 املوک 7 8

 توت 10 10

 انجیر 5 5

 زیتون 7 7

 چار مغز 15 15

 پسته 7 8

 بادام 5 6

 فارم تحقیقاتی دهدادی مزار شریف  با فاصله کمتر بین قطار و درخت
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 رس درختانـغ .11

، ورایتی هاانتخاب ، آماده سازی زمین، یا ساحه  سایتنتخاب اکه در فوق ذکر گردید ماننده ) آماده سازی مراحل بعد از تمام

 .نمائیدنمودن نهال ها شروع به غرس شما می توانید غیره  و باغطرح 

 

  چقرک ها آماده سازی

چنان که در  نمائید. جهت این کار از تخته غرس نهال استفاده نمائیدنشانی  باغ طرح با توجه به برای درختان مکان رااوال  

 تصاویر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

)AAEP) طریق استفاده از تخته غرس نهال  منبع      

، قسمت نمائیدد. قبل از اینکه شروع به کندن چقرک ودیتوسط یک چوب یا سیخ  نشانی نمنهالی را جای غرس  بعد از اینکه

دیده میشود اویر فوق طوریکه در تص  .نمائیدتخته غرس را با چوب یا سیخ فرو رفته به زمین برابر  وسطیخالی یا جری 

بگذارید و آنها را به زمین فرو ببرید. حال تخته نهال دو سیخ یا چوب دیگر را  نیز در جری های دو طرف تخته غرس 

نهال را غرس  زمانیکه .نمائیدغرس نهال را  دور نموده و شروع به کندن چقرک بین دو چوب یا سیخ فرو رفته به زمین 

که این  تخته غرس را دوباره بین دو چوب یا سیخ اطراف چقرک بگذارید و نهال را در بین جری تخته قرار دهید. نمائید می

 شما را در مستقیم نگهداشتن قطار های درخت همکاری مینماید.  کار

 60 باید حدود چقرک غرس نهالCM X 60CM X 60CM   و یا هم  نمائیدباشد. چقرک را بعد از بارش حفر

 .نمائیدز خفر نمودن به خاک آب اضافه قبل ا

 را خاک زیکیخواص ف اضافی مقدار ماده آلی یا عضوی است، زیرا آماده سازی بخش مهمی تمام و کود کمپوست 

 مواد غذایی خوب را برای نبات فراهم میسازد.  و بهبود می بخشد

 لوگرام کمپوست دارد.یک 10الی  5نیم کراچی یا  چقرک نیاز به هر 

 نمائیدحی را از خاک تحتانی جدا خاک سط زمانیکه چقرک را حفر نمودید. 

 همچنان میتوانید نمائیداضافه  کقرک سطحی یکجا نموده و در پایین چزمانیکه چقرک آماده شد کمپوست را با خا (

 ولی بسیار ضروری نیست. نمائیداضافه  single super phosphateگرام  25به اندازه 

 اما این طبیعی استباشد سطح زمین باالتر از سطح . خاکنمائیدباقی مانده پر  خاک با قرک راچ ،. 

 خاک  اجازه می دهد تا این دوره. نهال قبل از کاشتهفته   3-2 حداقلچوب یا  میخ با یک سوراخ عالمت گذاری

ما میتوانیم که نکنیم کدام مشکل نیست صبر  هفته  3-2 اگر مادر پایین جا بگیرد و کمپوست هم خوب تجزیه شود. 

 دفعتا  کمپوست و کود را مخلوط نمائیم.
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 (AAEP)منبع  باشد  60CM X 60CM X 60CM باید حدود چقرک غرس نهال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاک فوقانی یک طرف و خاک تحتانی به طرف دیگر چقرک

 

خاک  با کمپوست را

 و آن را مخلوط سطحی

سوراخ جابجا  پایین به

شما همچنان می سازید )

گرام   25اندازه بهتوانید 

 ازسوپر فاسفیتترکیبی 

 کامال اضافه کنید، اما

 .) ضروری نیست

 AAEP) تصویر منبع)
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نمائیدب اضافه آفورا  بعد از غرس   

 

 تکیه گذاشتن برای ثبات نهال

 

را مستقیم  درختان کمک میکند و خطوط درخت مستقیم استفاده تخته غرس نهال شما را برای حفظ

 (AAEP) تصویر منبع گیرند.نگهمیدارد تا در جای درست قرار 

 



                                                                            

باغ احداثآموزش مهارت های اساسی  | 21  

 

 

 

 

 

 

بین المللی  یک سازمان غیر دولتی  (PIN) سسه انسان در غربتؤم

کمک های  امدادی  و است که  کمک های جمهوری چک مستقر در

 فراهم می سازد. انکشافی را در سراسر جهان

 

لیسه های مسلکی  کیفیت آموزش در برای بهبود اوراق معلوماتی این

 منتشر شده است.چک  جمهوریهای انکشافی  همکاری زراعت توسط

 

 

 هضت هللا نهضت ـده: نـسنـویـن

 یـتعلیمات زراعت تیم  :وسطـتصحیح ت

 مترجم: نجیب هللا فروتن

 


