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 سریزه، د مالوماتي پاڼو پيژندنې ته ښه راغالست .1

 

دي. کله  يشو چمتوسسې لخوا وکې م ګسهتنانسان په د چې  کومه ئالس کې لربرخه  لومړنۍپه  ولوماتي پاڼام دتاسې 

جوړ کړئ. دواړه  ئنوینیالګي کښلو پالن مخکې له دې چې چې تاسې د یوه باغ د جوړولو نیت کوي نو باید د بڼ د جوړ

غه پاڼي تاسې ته په  (. ديو ې باید پالن جوړ) د نیالګیو له اېښودو مخک کړئنپه یوه وخت کې پیل کارونه باید 

کوي. هیله ده چې د دغه مالوماتي پاڼو له لوستلو ګټه واخلۍ  ېباغ د جوړولو عملي مالومات وړاندد یوه  ېافغانستان ک

 او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ.

 پالن سوداګریز .１

محصوالتو  زراعتي شویوترالسه  سې خپلستم ته وګورو. آیا تایراځئ چې یوځل د بڼ جوړونې عصري او مدرن س

بازارونو  تاسې د سوداګرۍ د طرحې پای دس -اقتصاد دی؟ نو د یوه بڼ د جوړولو لومړی ګام یپلورلو ته کوم پالن لر

 اړه لري. نه چې پر تولید باندې شوې دهووراز هغه پانګ رې او همداپو د کتنېقیمتونو د او 

 والتو پر انتقال مو څومره مصرف ؟ بازار ته د محصئیوه ښه بازار څخه څومره واټن لر ټ یایتاسې له یوه مارک

 قیمت چې تاسې یې تمه لرئ څومره دی.؟ هغهږي؟ یک

 ې لومړنۍ عملیاتي لګښت کارګر له کومه او په کوم قیمت موندالشئ؟ آیا کارګر ته الس رسی آسانه دی کنه؟ ستاس

 څومره دی؟

ږي. تاسې باید دا پوښتنه وکړئ چې آیا یې د بازار موندنې لپاره تر سره کۍ کګرادي چې په سود ېهڅ لومړنۍدا یوازې 

لپاره ( وې  رته بڼ ستاسې د شخصي مصرف لپاره) د کورنۍ د مصرفینه په کرنه کې ګټه لري کنه؟ که چې پانګه وستاس

 ر شئ.یتڅخه نو بیا له دې برخې 
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کتاب  دغهادو څخه ګټه واخلئ. مو یولخوا د چمتو شو PINد سوداګرۍ د پالن کولو لپاره تاسې کوالی شئ چې د  پاملرنه:

. د دغه کتاب د ترالسه کولو لپاره د کتاب په توګه تاسو ته برابر شوي ده د الرښودد زدکړو د سوداګرۍ کې  وپه ليس

د تجارت یا سوداګرۍ د بڼسټيزو مهارتونو د زدکړي کتاب  .سئيموسسې له کارکوونکو سره اړیکه ونکې  تنګسهانسان په 

 .لخوا چمتو شوی PINد تاسو ته  

 

 او اقليم حاالتد هوا  -د ساحې ټاکنه .２

 

دی، چې د سوداګرۍ د طرحې او پالن  ګامی نوې  د ښه  ډول ټاکنه د یوه بڼ د جوړولو لومړید سایت یا مناسبې ساحې او د م

ښت دا په ګوته کوي، ، د هوا سوړوالی او وروړانګېدرجه، د لمر  تودوخې، ارتفاع، د هوا حاالتسره یو ځای پرمخ ځي. د 

ول یون په پام کېال زیات نور عوامل هم شته چې باید ر یترڅنګ یو شم د هوا د حاالتو. کړو وه چیرته تولیدیچې کوم ډول م

 .شتونشي، لکه د خاورې ډول او د اوبو 

 

لږ  چې وچه او نیمه وچه هوا لري. ډیرېمې غرنیزه هوا، سوړ او وچ ژمی لري، پرته له ټیټو ځمکو ید افغانستان ډیری س

مني دي، چې معموال د سویل ختیځ له پلو راځي ي دي د هند له موسمي بادونو برخپولې پرت هغه درې چې له پاکستان سره په

 نه لري، ګرم دوبی او ډیر سوړ ژمیوافغانستان واضح او مشخص فصل او د سمندر لنده او ګرمه هوا له ځانه سره راوړي.

پوري ثبت شوې ده. د ژمني هوا سوړ والي   C (120 ° F) ° 49. په دوبې کې د حرارت درجه په شمالي درو کې ترلري

 وهندوکش کې معمول ده. هوا په لوړ په لوړوالی( فوټه ۶۶۰۰مترۍ ) ۲۰۰۰د   C (15 ° F) ° 9- منځنی کچهیې هم په 

 مو کې وي.یپیر لري او سړه هوا هم په لوړو سځایونو کې تو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجه باندېد ځمکې شيب، مثبت او منفی اغيزه یې د تودوخې په 

 

لو، چې ژر ګل کوي ونې لکه، بادام، زردالو، الوبالو او شفتا ړيوه لرونکي کلک زیچې م ه پاسني تصویر که وښودل شوپ

ر ګل نول شئ. هغه وني چې ژیګل کوي د باغ په ټیټو ساحو کې کښمو کې او مڼه، الو او ناک چې وروسته یباید په لوړو س

 منځهیې د سړي هوا سره له  ، ځکه چې هغوی ژر ګل کوي او ګالنکښینولو یې ډډه وشيله مو کې یکوي باید په سړو س
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  ونو له میوه لرونکود  (میالنشوه )د ځمکېdormancy   ا لري او د غیزهڅخه په وتلو باندې ا د استراحت دروېیا

داسي حال کې چې شمالي شوه  ږي په ی. سوېلي ساحې په پسرلې کې ژر ګرمول شيیډول تاثیرات باید په پام کې ون

لمر تر السه  تبیا برعکس کار کوي. ختیځې برخې متوسطه وې او د سوېلي برخو شوه )د لمر خوا( تر ټول زیا

کوي. دا ډول ځمکې په پسرلي ژر تودېږي، په دوبې کې توده او وچه هوا لري او په مني کې بیا ډیر ورسته 

 سړېږي. د محصوالتو رشد په سوېلي برخو کې بیا اوږد دی.

  کې  په شمالي طرف )تیاره خوا( کې مخالف عمل کوي. په ګرمه هوا کې ) دافغانستان ختیځ او سوېل()میالن( شوه

 ونو لپاره ګټور وي. ژیویکیدای شي چې د پاڼه ر )میالن( شمالي شوه

 دیځ لورته میالن د شمالي او سوېلي برخو په منځ کې موقعیت لري. که چیرته موږ ختیځ لوري ته میالن یختیځ او لو

حرارت درجې په دیځ طرف شوه له ختیځ لورې نه ګرمه ده.) دغه تحقیق در یځ لوري سره پرتله کړو، نو لویله لوید

 اړه د شرقي او غربي لمنو په برخه کې د پنبي پر کښټ په افغانستان کې عبداالحد احد تر سره کړی دی.(

 

 د خاورې ډول -د ساحې ټاکنه .３

ته اړتیا لري. خو بیا هم  موادو یا غذایې وې د تولید لپاره یو ډول ځانګړې خاورې، لمر او خوارکيیوه لرونکې وني د میم

 یو ډول وضعیت نه لري. ېون ېلرونکوه یټولي م

ونو په اړه چې  هغه څخه دانټرنیټ  لهمه ایزې قوریې، د کرنې د ترویج له مامورینو او یا هم یلو سرچینو لکه سیالبیله ب

و په اړه مالومات ولید ځانګرې ډول خاوري په پام کې ن نولو د ساحې جوړول اویلګي د کښنوي، د نیایتاسې یې غواړي کښ

تاسې سره مرسته کوي تر څو د ونې له روغتیا .( دا کار  سره کتو.) او یا هم د ونې بدلول، د خاورې مشخصاتو ته په واخلی

 وه تولید کړي.یې ترالسه کړۍ چې هرکال تاسې ته مڅخه ډاډمن شي او داسې ون

پورې ښه رشد کوي.  pH 7.5تر  5له  ل لپاره راټولي شي. نباتات معموالا د تجزیې او تحلی pHد سطحی خاوری  نمونه باید 

ل شوی(  ویل شوې چې خو په هغه کتاب کې چې )د عبداالحد احد د احداث باغداري در افغانستان تر سر لیک الندی لیک

د باغداري د محصوالتو لپاره مناسب ګڼل  pH 7تر  6پورې ښه رشد کوي. همداشان  pH 7.5نو تر  5له  نباتات معموالا 

 لو ونو لپاره په  الندي جدول کې ښودل شوې دي.یالبیب د  pHشوي دی. مناسب 
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 د خاورې پې اچ او مناسبې خاورې:  

 د ميوي ونه پې اچد خاورې    مل درجهاد خاورې ډول او د خاورې او نبات ترمنځ د جوړښت یا تع

 مڼه 6.8 – 5.0  دې خاورو کې ښه نتیجه لريیمڼه په اس

 توت 6.5  –  5.5 اسیدي خاوري خوښوي. اا نسبت

په قلوي  اا او ندرت،دي خاورو کې تر خنثی پوري ښه نتیجه لريیالو په اس

 .خاورو کې رشد کوي
 الو 6.5 – 5.0

 زردالو 8.0 – 6.0 .کمزوری اسیدي خاوره هم خوښوي  - ضعیفه قلوي خاوره

 بادام 6.5 ي.حاصل کو ېک .pH يقلو وا خنثی ،يدیاس،بادام 

خاوره   sandy loam دغه وني. دي خاورو کې ښه نتجه لريیشفتالو په اس

 ۍ ته اړتیا لري.شهکزښه و ا خوښوې
 شفتالو 6.5  – 6.0

 منالی شي. pH  7.5تا  5.0 ناک 

 
 ناک 6.5 – 6.0

 مالته 7.5 – 6.0 ښه دی تر خنثی پوري  pHزابي یی لپاره تټد مال

، او همداشان انار تر ډیره په نتیجه لري دي خاورې د انار لپاره ښهیاس سپکي

 .دای شيیپاتې ک ياو قلوي شرایطو کې ژوند ديیاس
 انار 7.0 – 5.5

په  pHله قلوي چاپریال نه په ګټي اخیستو د پستې ونه په لږ تغیر سره د 

وړاندې مقامت کوي. او د ضرورت پروخت د لوړه قلوی په مقابل کې هم 

 مقاومت کولي شي.

 پسته 7.8 – 7.1

خاورې یې د  شګلند ګیالس ټولي ونې په سپکو خاورو کې ژوند کوې او 

د ګیالس  خاورو کې مه کښینوئ.او درنده   الس په کلکګی خوښي وړ دي.

د خاوورې   8.0رت  5.5 له  مه کې یخو په هر س، دی pH 6.5لپاره مناسب 

pH ې ورته د منلو وړ شرایط ديو. 

 گیالس 7.0- 6.5

خاورو کې ښه رشد کوي. تروي خاوري،  sandy loamلیمو په لومي او یا 

 درنده رس خاوره هم د لیمو د رشد مخنوی کوي
 لیمو 6.5 – 5.5

 املوک 7.5 – 6.5 په خنثی خاورو کې ښه رشد کوي

ورته د منلو    7.5تا    5.5 ښه پایله لري او  کي  pHد زیتونو ونه په خنثي 

 وړ ده
 زیتون 7.5 – 5.5

دي یو باید ډاډه شو چې خاوره ډیره اسخ. دغه ونه متوسط تریوالي منل شي 

 نشي منالی.  pHنه وي، انجیر ونه ټیټ 

 

 انجیر 6.5 – 6.0

 چار مغز 7.2 - 6.8 چارمغز ونه خنثی ته نږدی خاوری خوښوې.
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 چمتو کولد ساحې  .４

 

روې. الندې جدول د یوه بڼ یت مرحليل یالبیدغو کلونو په لړ کې یو باغ ب. د کلونو پوري وخت اخلي 5تر  3وې تولید له ید م

 ږي.یک يمیاشتي مخکي عمل 4تر3 ایښودو نه ښیې، چې یو پالن د نیالګیو له ود جوړیدو اساسي پړاو

 

کې د بڼ د ونه په دوم نمبر مالوتي  پاڼو کې د اساسي مهارتونو د زدکړو په برخه وپاملرنه: د یوه بڼ د انکشاف نور پړا

 تنظم یا اداري تر نامه الندې ذکر شوې دي.

 

 نولو څخه مخکېینو د کښود پرختیا اساسي پړاونه د د یوه بڼ 

 

 موده مرحليې اساس مرحليي فرع ي فعالیتونهاساس

 د بوټو پاکول له منځه وړله بوټو او وښو ناکارد 

 چمتو کولد ساحې 
 میاشتې مخکې د نیالګیو 4ر ت 3 

 تر کینولو

 ولد ځمکې قلبه او نرم
 د ځمکې آماده کول

 د حیواني سري ګډول

 هوارول د ځمکې 

 )ایسارول( د ساحي چاپیر کول

 د بڼ طرحه
 کولیزاین ډو اطرح، نقشه 

او د ونو ترمنځ  جوړول ونوقطارد 

 ستم نصبید اوبو لګولو د س واټن

 ندل او ډکولید غوچو ک

 2008  افغانستان ,ROPمنبع: فرنس سندور، 

 

 د ځمکې چمتو کول .6

 

 یا د ځمکي پاسته کولکول  قلبه

 

خاوره باید مخکې د نیالګیو له اېښودو قلبه او پاسته کړو. د خاورې په آماده کولو کې ستر هدف د خاورې پاسته یا سست 

مه او لوي لوټي یې منځه ژوره تر سره شی ترڅو خاوره نرکول دي. د خاورې پاسته یا چپه کولو ته قلبه وایې. قلبه باید 

ژوره قلبه هغه خاورې چې ښه اوبدل شوې نه وي د ځمکې سر ته راولي او همداشان ژوره قلبه د خاوري د  الړي شي.

 ږي.ییدو سبب کدو د میکانیزم د ډیریجوړښت د له منځه تلو المل ګرزي چې دا کار بیا د خاورې د وینځل ک

 

 لسرې کارو د حيواني

 

ژوره په ځمکه کې وکارول شي. داسې چې د نیالګي د  1mمخکې، حیواني او شنه سره باید  شیندلود کمپوست سرې له 

ږي. او باید د نیالګې له ایښودو ورسته اضافه شي په دې شرط چې د سرې یخت دې په غوچه کې دننه نه اچول کایښودو پرو

 ږي.یو د شړیدو او له منځه تلو المل کپوره شي که داسې و نشي نو د ریښ هد فاسدیدو مرحل
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لپاره  خپریدود  ومواد غذایېد نایتروجن عضوی منابع، لکه یوریا  باید د ژمي او یا پسرلي په موسم کې د پروخت تجزیې او 

وکارول شئ. که چیرته نایتروجن و کارول شي، نو په حقیقت کې دا مصنوعي سره ده نه عضوي. دا په صنعتي ډول له 

لګي په ډول د ژو میتیازي هم شته کارول یڅخه استفاده لکه عضوي سرچیني د بمعدني سرچینو څخه تولیدېږي. او له هغه 

ساده  پهزه شتون لري. الپاره په کمه اند وکې د غذایی موادو د جوړولو رکیږي. سره د یوې عضوي سرچیني په توګه په خاو

 کې. دوراناو یا د بوټو د رشد په عبارت، د تازه سرې کارونه یوازي په مني کې جواز لري نه په پسرلي 

 

 Leveling یا ولهوار

د اوبولګولو اندازه کول دي. پټی باید داسي اوبو ته تیار  په ډول یووجوځمکي هوارول څخه موخه، د سطحی ، تشتي او د د 

سي او باید ډاډه شو چې د اوبو حرکت په ټول پټي کې یې د اوبو د منظم ویشلو مخه ونه نوالی یګ او ټیټجیشي چې د ځمکې 

 منظم او همغږی دی.

 ډول د ځمکې د هوارولو ګټي دا دي:په لنډ 

 

 د ښه محصول یا نبات ترالسه کول 

  دلیاوبو د ځمکي پوښل کپه 

 ښه دریدل تر پخیدو پوري ود نباتات 

 40  سلنې ګارګر کمښت 75 جه کې د خیشاوې لپاره دینته دل او پمیک بوټوسلنه د بیکاره 

 سلني پوري 5تر  5ډیریدل  ساحې ېد کرنیز 

  سلني پوري 15تر  10د زراعتي عملیاتو کمښت له 

  دلیسلني پوری د محصوالتو زیات 20تر  10په اوسط ډول له 

 

 Fencing د ځمکې چاپيره کول )ایسارول( یا 

 

په تګالرو ځنګلداري د  ،د خاورې خرابیدل د باد له امله او مخنیوی یې، یا ایسارول ، چاپیره کولیا د باد ماتونکی بادشکن

 وځواند تنې لپاره په ځانګړي ډول سا ا کې د خاورې دوشي په بڼ او یا د بڼ په شاوخ ی. وړې ونې کوالپوری تړاو لري

 .دهاساسي تګ الره  یوه دا د ایسارولووکارول شي چې  د ودې لپاره وون ووه لرونکیم

 

 د ونو او ورایټيو ټاکنه .7

 

ول شي. دا انتخاب په یشرایط په پام کې ون ودېاو د ونو د  غوښتنهد ونو د ډول یا ورایټیو انتخاب ډیر مهم دی باید د بازار 

وني د کلک زڼو  شمیرحساسیت د یخ او باران سره )یو ر ونویلګي په ډول دیو شمیپوري اړه لري. د ب د هوا حاالتومې او یس

ي ژر له منځه ځي، ر کلک زڼي میوه لرونکي ونیشمیو  ږي.( یژندل کیپ اړخهد درلودو له  (pome fruit) نو میووو غوښا

 نوې ونې کښینول شي.دل کیږي چې هر څوکاله ورسته ینو ځکه اړتیا ل
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 ښکاره ده چې لومړنی تصمیم داده چې کوم ډول نبات یا ونه باید وکرل شي. آیا ستاسي په ځمکه کې د یوه باغ جوړلو ښه

مه چې تاسي د بڼ جوړولو لپاره طرحه کړي ده د بازار موندني او لنډ مهاله پانګووني یاو یا کومه س ستنه ده کنه؟یګټه اخ

بڼ مدیریت وکړي نو آیا تاسې د  لرونکو میوو د  است چې د یوه میوه لرونکې او مغزچیرته تاسې ډاډه یلپاره ښه ده؟ که 

 کړی. فکرباندي  وویا نورابادامو، مڼې، زردالو، ګیالس، انګور، د ستروس کورنۍ میوې، شفتالو، ناک، املوک، آلو 

 

  Chilling Requirements یا  اړتياهوا  ړېسد 

 

کې  دوبيپه یا غوټۍ راتلوونکې کال زخه  خپلد په معتدله هوا پوري اړه لري  نباتات چې رر نوییو شم کلک زڼي وني او

دو ونی د یسره په مخامخ ک درجېد هوا له یخ  پالي او انکشاف ورکوي. په مني کې زخې د استراحت دوري ته ورځي

نو او آن میوې په جوړیدو کې ځنډ وډول د پاڼو، ګل، خو که له داسې حالت سره مخ نشي نو په عام کويستراحت دوره پیل ا

درجو په ټیټه هوا  ۷تر  ي چې په افغانستان کې معموال څو ساعته ونې د سانتي ګرادیخنډ رامنځ ته کیږي. الندی جدول ښاو 

 روي. یکې وخت ت

د پسرلنۍ سړې  تبصره

 هوا سره حساسیت

 د هوا سړښت تر

° C 7  الندې 

 وهیم

درجو ټیټه هوا په ډیره اندازه د  4په پسرلي کې د سانتي ګراد په کچه له 

زیان المل کیږي زردالو په ټیټ رطوبت کې ښه رشد کوي نظر لوړ 

 ږي.یبي کې دی او د ګڼو نارغیو المل کچې په دوته رطوبت 

 زردالو 900-300 لوړه

د . حساس دید ټیټي درجې په مقابل کې ، شفتالو لندې هوا ته اړتیا لري

  درجه حرارت کې هم زیان مننوکې دي. 6.5شفتالو غټي زخې په 

 . ژورې درې د هغه لپاره ښه ځای نه دی ځکه چې هلته سړه هوا ده

 فتالوش 800-600 لوړه

خو بیا هم د کیالس ګل د یخ په مقابل کېې ، سړې هوا ته اړتیا لري گیالس

پېو او درو شېوه یېا د ت  پاکو سېیمو کېې همدې امله له سړو له  .حساس دی

هېم ولېري د ګېیالس لپېاره  الره د وتېومیالن چې د سړې هوا د وتلو لپاره 

  ږي.یوړ ګڼل ک

 گیالس 1500-800 لوړه

او د حرارت اندازه  یې په مختلفو  سړي هوا ته اړتیا لري منځنیلو آ

 ډولونو کې فرق کوي.

 آلو 1000-800 لوړه

 45 په پړاو کې تر ودېاو د   C ° 26- د استراحت په دوره کې تر ناک

° C    وهل د ناکو د کلني  پسرلنې یخ. زغمالی شيسړه او توده هوا

کې د ناک راخالص شوي    C ° 3.3- او په منفی حاصل اندزه مالوموي

 .څخه ډډه وکړئ ولپه ټیټو ځمکو کې د هغه له کر .ګلونه له منځه ځي

 ناک 1500-800 منځنی

پوري   C 24  21په دوران کې د حرارت درجه ودې ډول د   منځنی په 

 مڼیمې چې تند بادونه لري د یهغه س. ږيیلپاره مناسبه ګڼل ک مڼېد 

پو پر څڼدو هم و نه د ت مڼهورکوي او همدا شان باید  لپاره ښه نتیجه نه

  کرل شي.

 مڼه 1500-1000 منځنی

. کوي چې تود دوبی او سوړ ژمی لري ودهمو کې ښه یانار په هغه س

 ېړي هوا په وړاندي ډیرې حساسدغه ونې د ګرمي هوا په پرتله د س

 دي.

 انار 200-100 منځنی
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 سرچينه: د امریکا د متحده ایاالتونو د فلوریدا پوهنتون د زراعت دیپارتمنت

 

رصت درکوي چې د رشد په حالت کې دنه تاسې ته دا ارزښمند فیا یوه نمایشي باغ یا قوریې څخه لز مرکز او ینیله یوه څیړ

مشکالتو آفاتو او امراضو په اړه ور  د بڼ خبرو کولو وخت پیدا کړي او د خپللي ونې ووینۍ د مرکز له مدیر سره د یالبیب

  .خوند هم وګورئسره خبرې وکړي او آن د میوو 

  

نمبر  4لګي د زدکړو د اساسي مهارتونو په يرونکو ونو ورایټۍ او  د ډولونو بپاملرنه: تاسې کوالی شي چې د ځينو ميوه ل

 تر نامه الندی ليکل شوي وګورئ. نيله بوټواو  یا پيوند بوټی چارت کې، چې د قلمې

 

 ر ښه سازمانونه په افغانستان کې په الندي ډول ديید لیدلو لپاره یوشم

 

تاسې  Afghanistan National Horticulture Development Organization(  ANHDO) د افغانستان د باغدارۍ د ملي پرختيا ارګان

   /http://afghanistanhorticulture.orgکوالی شۍ چې د دغه ارګان په اړه زیات مالومات له دغه  ویب پاڼي ترالسه کړي 

 

  دنده  لونښلوعمومي سکتور  اوخصوصي سکتور د د باغدارۍ د مالتړ او انکشاف سازمان په افغانستان کې چې

یا د محصوالتو د ارزښت زنځیر تمویلونه په خدمات Value Chainد وروسته  راټولوهمداشان د حاصالتو د لري 

 .اړه لريغ

 

مو کې کوي چې ګرم دوبی او معتدل یس په هغه ودهښه  وبادام تر ټول

بادام معموال په . او له نورو شرایطو سره ښه هوکړه نه کوي ژمی لري.

 نه لري. ودهسړه هوا کې 

 بادام 600-500 لوړه

 پسته 1000 منځنی .زیان ویني درجه کې   C ° 9-په منفی  ې ونه پست د

 توت 400 منځنی .مناسب هوا ده  C ° 30 - 20له لپاره  ودېد توت د 

 چارمغز 700-600 کښته ږيیټیټه هوا د چارمغز د زیانمنیدو المل کدرجه  15- له 

خو مناسب ، کوی  ودهحرارت راد ګسانتی   35-7له  اا د زیتونو کښټ تقریب

 9- به C ° 2-د زیتونو ونه او میوه په  دی.  C ° 20-15 حرارت ورته له 

° C حرارت کې سخت زیان ویني. 

 زیتون 300-200 لوړه

حرارت ته د ښه رشد لپاره اړتیا  رادګدرجه سانتی   37تر 12 له هټمال

 .ې ته زیان اړويټاو له دې ټیټ حرارت مال  C ° 6- خو منفی. لري

 مالته 0 منځنی

ښه نتجه   37 نه ترگراد  يدرجه سانت 13 د مو کې یس ومرطوب په لیمو

درجه حرارت کې زیان مننونکي   C ° 3-د لیمو وني په منفی . ورکوي

 دي.

 لیمو 0 لوړه

او وچه  ګرمي، لمر، په هغه خاورو کې چې ښه زهکشي شوې وي اینځر

 .هوا ولري ښه ژوند کوي

 اینځر 200-100 منځنی

http://afghanistanhorticulture.org/
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 د افغانستان د باغدارۍ د ملي پراختیا ارګان (ANHDO)  Organization  Afghanistan National Horticulture Development   چې

په درلودو سره په ه د شپږ ستیشنونو یدپه نامه یاد Perennial Horticulture Development Project (PHDPپخوا د 

 لرونکو ونو ډیري ورایټۍ لري.ه وافغانستان د می

 

 

 (ANHDO) د افغانستان د باغداری د انشکاف ملي ارګان             

  

 جالل آباد

 

 دتورخم سړکجالل آباد  د ننګرهار نوی څيړنيز فارم

 مرکز ي دفتر کابل

 

 د بادام باغ څيړنيز فارم کابل افغانستان

 هرات

 

 ولسوالۍ انجيل څيړنيز فارماردو خان  د

 کندهار

 

 د کوهرم څيړنيز فارم

 

 کندز

 

 ړنيز فارميد کندز ښار څ

 مزار شریف

  

 د دهدادي ولسوالۍ څيړنيز فارم

 

   د افغانستان د ملي باغدارۍ د پراختیا ارګان (ANHDO ) د کتابونو د ترالسه کولو لپاره دغه ویب پاڼې 

  http://www.afghanistanhorticulture.org/phdp/Publications.aspx:ته سر ووهئ 

 

  همدا شانPHDP ایټیو کار کوي. کله چې د رو وشو دهم په ډیرو تازه وارANNGO ارزول شي دغه  لخوا و

 ږي.یره خلکو ته په اختیار کې ورکول کایټي ګانې د کرلو لپارو

 

   /ANNGO   http://anngo.org.afد افغانستان د قوریې لرونکو د ملي ارګان ویب پاڼه یا 

 

 ANNGO  دPHDP  ا کې محلي ټولنیزې قوریې یې د وپه شاوخ 25او د  پروژې د یوې برخې په توګه جوړه شوهد

 والیتونو کې سره را ټولي کړي دي. ۲۲افغانستان په 

 

 (ANNGO)منبع  اړیکيد محلي قوریه دارنو پته او                      

 والیت  نوم دفتر  رهیېکي شمړد ا

 غزنی ې د قوریه دارانو ملي ټولنهحکیم ثنای د ملي بس پخوانی تم ځای 1799471746

 تخار د قوریه دارانو ملي ټولنهتخار د  د کرنی ریاست 7007003801

 میدان وردک د قوریه دارانو ملي ټولنهمیدان د  ټلزار مارکیګ 7751812371

 هلمند دارانو ملي ټولنهد قوریه هلمند د  د کرنې ریاست 7069068101

 زابل د قوریه دارانو ملي ټولنهشهر صفا د  کلی جالل خان 7003827371

 بلخ د قوریه دارانو ملي ټولنهخلم د  ولسوالۍ خلم د 7994857491

 کنر ړ د قوریه دارانو ملي ټولنهکند  د کرنی ریاست 7009943741

 بغالن  ټولنه د قوریه دارانو مليچون غر د  يپل خمر 7778819091

http://www.afghanistanhorticulture.org/phdp/Publications.aspx
http://anngo.org.af/
http://anngo.org.af/
http://anngo.org.af/
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 پکتیا د قوریه دارانو ملي ټولنهپکتیا د  د کرنی ریاست 7990534461

 سمنگان د قوریه دارانو ملي ټولنهایبک د  سړک گودام 7991023971

 

 

 والیت  نوم دفتر  رهیېکي شمړد ا

 لغمان د قوریه دارانو ملي ټولنهلغمان د  ي کلیچهار ده 7996706601

 بدخشان د قوریه دارانو ملي ټولنهبدخشان د  ښار بهارک 7753867081

 هرات د قوریه دارانو ملي ټولنههرات د  د کرنی ریاست 7084624221

 بامیان د قوریه دارانو ملي ټولنهکوه مر د  ښار کوه مر د 7758516901

 پروان د قوریه دارانو ملي ټولنهسید خیل د  سید خیل 1799752889

 ننگرهار د قوریه دارانو ملي ټولنهننگرهار د  ریاستد کرنی  1775450552

 کندز د قوریه دارانو ملي ټولنهکندز د  د کرنی ریاست 1786166625

 پروان  د قوریه دارانو ملي ټولنهباگرام د  کلی رباط 1700029628

 بغالن د قوریه دارانو ملي ټولنهامام قطبی د  ټاریا مارکی 1778812435

 بلخ د قوریه دارانو ملي ټولنهام البالد د  مزارشریف 1700049952

 بغالن د قوریه دارانو ملي ټولنهاندراب د  ښار ده سالح 1707923932

 میدان وردک داکتر وکیل انجمن قوریه داران ملی کلی سیاه ګسن د 1700249579

 کندهار د قوریه دارانو ملي ټولنهکندهار د  سړک ادیانود ګ 1700305406

 کابل د قوریه دارانو ملي ټولنهپغمان د  کلی دوده ماست 1700280657

 لوگر د قوریه دارانو ملي ټولنهلوگر  ښار پل آلم 1708370934

 کابل د قوریه دارانو ملي ټولنه ېشکر درد  انوکلیکوچی د 1798718114

 

وه لروونکو ونو ګڼ ډولونه شته چې اوس مهال په ملي کلکسیون کې خوندې شوي دي. دغه ورایټۍ د یپه افغانستان کې د م

چې تاسې کوالی شۍ، چې ( شته، Perennial Horticulture Development Centers)باغدارۍ د پراختیا په مرکز کې 

  او ډولونو په اړه بحث وکړئ.ونو د کيفيت د  يوېلينو سره د موله دې مرکزه ليدنه وکړئ او له اړونده مسو

 

 بادام

 Perennial Horticultureورایټۍ یا ډولونه په ملي کلکسیون کې، د باغداری د پراختیا  90په ټوله کې د بادامو 

Development Centers مرکزونو مزار شریف او کندز کې شته. وپه دو 

 منشاء ټېایور

 سمنگان د سمنګان کجک

ې کاغذېچار در  کندز 

 ننگرهار میده کاغذې

 بلخ پسته بادام

يبخمل یېستار با  بلخ 

 هرات دوه پوسته کاغذي
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ېکګچن  کندهار 

 

 

 

 

 مڼه

 Perennial Horticultureورایټۍ په ملي کلکسیون کې د باغدارۍ د پراختیا  86په عمومي توګه د مڼي 

Development Centers .د کابل او کندز په مرکزونو کې شتون لري 

 

 منشاء ټېایور

 پروان ېحبیب

 بلخ وا رخشګ

 پنجشیر نازک بدن

 ګورد سېمه ایز

 بدخشان رخش

 سرپل قندک

 تخار ګېزرد بی

 

 زردالو

مرکز په  Perennial Horticulture Development Centersد افغانستان د ملي کلکسیون د باغدارۍ د پرختیا 

 .لريورایټۍ  129کابل او مزار شریف څانګو کې 

 منشاء ټېایور

 ، کابل، بلخ، کندز، پنجشیر، و پروانګننگرهار، ورد يامیر

 بلخ يپیرنقش

 رهار و هراتګ، پنجشیر، ننګپروان، ورد يقیس

 رهار، هرات و کندهارګ، ننګ، وردړکن چار مغزی

 کندهار سپین ېنر

 یان و وردګبام يساق

 لوگر قندک

 

 ستروس

 Perennial Horticulture Developmentورایټۍ د ملي کلکسیون د باغدارۍ د پرختیا د مرکز  54د ستروس 

Centers .د جالل آباد په څانګه کې شته 

 منشاء ټېایور

 رهارګنن سېمه ایز

 رهارګنن يشیشم باغ

 رهارګنن ڼلیسب

 ړکن میتا
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 رهارګنن چینو تو

 رهارګنن کاغذی

 رهارګنن لیسبن

 

 

 شفتالو

 

 Perennial Horticulture Developmentډوله د شفتالو ورایټۍ د باغدارۍ د پرختیا  110په ټوله کې 

Centers .د مرکز د هرات او کندهار والیتونو د ملي کلکسیون په څانګو شته 

 منشاء ټېایور

 رهار و کندهارګنن رمهګ

 بلخ، سمنگان و بغالن ېجوزای

 ان و بغالنګ، کندز، سمنړکن سرده

 هرات و کابل شلیل شب رنگ

 کندهار شلیل زرد

 بلخ شیرین ېجو

 ان و بغالنګکندز، سمن يسرطان

 

 انار

 Perennial Horticulture ورایټیو ډولونه شته، چې د باغدارۍ د پراختیا 79په ملي کلکسیون کې د انارو د 

Development Centers د مرکز په کندهار او جالل آباد څانګو کې شته 

 منشاء ټېایور

 رهارګبلخ و نن شیرنک

 کاپیسا مایه خوش سپین

 فراه  سرخ ېسزک دان

 رهار و بلخګنن يتاشقرغان

 کاپیسا ه شینګک

 رهار و کاپیساګبلخ، نن يکندهار

 سرپل مایه خوش

 

 جاپاني آلو

 Perennial Horticultureورایټۍ د چاپانې الوګانو شته، چې د باغدارۍ د پراختیا  54ملي کلکسیون کې  په

Development Center .په هرات او کندهار څانګو کې موجود دي 

 منشاء یټایور

 بلخ ژړکندزي 

 رهارګنن يسلطانپور

 هرات و کابل ورس

 ړکن رید فلش
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 هرات و لغمان ژړ

 وردک، کابل، بلخ و پنجشیر فارموسا

 فارموسا سور  کندز

 

 

 الرهنولو تګ يښیزاین او د نيالګيو د کډ ،طرح .8

 

د باغ طرحه په اوږد مهال کې د ونو په روغتیا باندې خپل اثر لري او همداشان په باغ کې عملیات هم آسانه کوي، لکه شاخه 

ي. د ونو او ږیبري، اوبه لګول، د سري ورکول او د هرزه بوټو او آفاتو کنټرول او نورې اړونده چاري په آسانه تر سره ک

 لولو کې مرسته کوي.ود ناروغیو په کنټرول او د حاصالتو په راټتاسې سره ردیفونو ترمنځ واټن 

  

یزاینونو طرحه ډپه مختلفو   هالري ته اړتیا لري او دغه تګ الریو منظمې تګ  لګیو کښینولاډیزاین او د نی بڼد په عام ډول 

ږي. لکه مربعې، مستطیل، مثلث، پنځه پایه یې او داسي نوري تګ الري. دغو طرحو او تګ الرو لپاره دوې اصلي ډلي یک

شته. واړه بڼ وال )هغه بڼ وال چې کمي ځمکې لري( دغه ډله کسان له مربع یا مستطیل شکلونو څخه د خپلو باغونو د 

تګ الره د هغه بڼ والو لپاره مناسبه ده چې پراخې ځمکي د  جوړولو لپاره کار اخلي. په عین وخت کې پنځه پایه یې

تګ الره هم ګټوره ده  تاسي د دغو طرحو مثبت  واو د شکل ورکول Rootstockنیله بوټی یا محصوالتو د تولید لپاره لري. 

 او منفی اړخونه دلته لوستالی شئ.

 

 ( Square pattern)مربع تګ الره

  تر ټولو ساده تګ الره ده. په دغه تګ الره کې د ونو او قطارنو ترمنځ واټن برابر مربع یا څلور ضلعي د باغدارۍ

 دی.

 ږي.یاجازه هم ورکول ک وستم کې د ونو ترمنځ د نورو محصوالتو د کرلید ونو منځ خالي وې او په دغه س 

 سانه پکښې کار کوالی ږي. او همداشان ماشین آالت په آیهم ده چې په آسانۍ سره دیزاین ک د مربع شکل یوه ګټه دا

 شي.

 مو یپه ګرمو س هپه دغه تګ الره کې ونې سهار او مازدیګر یو پر بل باندې سوری کوي نو دغه تګ الره تر ډیر

 کې چې ډیر لمر لري د ګټي اخستنې وړ ده لکه د افغانستان ختیځ او سویلي برخي چې ښکته ځمکي لري.

 ستم ګټور نه دی.یچې ځمکې په لوړه کې موقعیت لري دغه سمو لکه د افغانستان مرکز او شمال یخو په سړو س 

 

 

 

 

 

 

 

 )Square pattern( مربع تګ الره
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 (Rectangular Pattern)مستطيل تګ الره 

 

 ونو  د دو نو ترمنځ واټن معموالا وردیف وږي. د دوینول کیې د هر مستطیل په یوه کونج کې کښستم کې ونیپه دغه س

 دی چې په یو ردیف کې سره ځای لری. د ونې او قطار ترمنځ برابره فاصله نشته. تترمنځ زیا

  ،د ونو د ردیف ترمنځ په کافي اندازه فضا شته چې دغه کار د زراعتی عملیاتو لکه شاخه برۍ، ابولګولو، دواپاشۍ

 د حاصالتو د راټلولو او نور ماشین آالتو څخه د ګټي اخستو کار آسانه کوي.

 او مازدیګر لخوا د  که په دغه تګ الره کې د مستطیل اوږد طرف د لویدیځ او ختیځ په لیکه برابر شي نو د سهار

فاده کوي او دغه تګ ر بل کم راځي چې په پایله کې یې هره ونه په کافي اندازه له لمر څخه استپونو سوری یو 

 .ګټه وره دهمو لپاره یالره د سړو س

 

 

 

 

  

 

 

 

 ( Quincunx or Diagonal Systemپنځه پایه یې تګ الره)

 په سر کې یوه د مڼې یا  یلري، چې په اساس یې د هري مربع ورته والیتګ الرې سره  یدغه تګ الره د مربع

کرالی شو نځ کې داسي ونې ږي. او د مربعي په مینول کیي وني چې اوږد عمر لري( کښ)هغه میوه لرونک ناک

ې اصلی ونې وده  او چیوړل شي  هوې او دغه ونې باید وروسته له څو کلنو هغه وخت له منځوه تولیدیچې ژر م

 وه وکړي.یم

 

 

 

 Rectangular( تګ الره مستطیله

Pattern( 
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 (Contour System) د کانتور سستم 

 پو پر سر د تطبیق وړ ده.ځمکو او د تیا میالن لرونکو ه په عام ډول په شوه د کانتور تګ الر 

  ږي.ییا میالن په پاسنۍ برخه کې کرل کپه دغه تګ الره کې ونې د کانتور په اوږدوالي او یا هم د شوې 

 ستم د هغه ځایونو لپاره ډیر ګټور دي چې د خاوري د فرسایش یا له منځه تلو خطر په کې زیاد وي او د ابوبه یدا س

 .يپکې سخت و هملګول 

 نول یستې ونې کښدغه تګ الره د افغانستان لپاره هم ګټوره ده چې ښه بیلکه د افغانستان په شمال کې چیرته چې د پ

 شوي لیدالی شو.

 

 ترمنځ واټن ونود  .9

عملیات لکه په باغ کې د ماشین آالتو کارونه، دوا شیندنه، شاخه بري، د محصوالتو  کرنیزد ونو ترمنځ واټن نه یوازې چې 

راټولو آسانه کوي، بلکه د ځمکې پر حاصلخیزۍ، د آفات او امراضو پر کنټرول او ونو ته د لمر په رسیدو باندې هم لوي 

وه لرونکو وڼو د اوږد عمر لپاره مهم کار دی. په عین وخت که د ونو ترمنځ الزم یي. همداشان د ونو ترمنځ واټن د ماثر لر

کوي  هم شي نو پر حاصالت منفی تاثیر تږي. خو که چیرته د ونو ترمنځ واټن زیایټن نه وي نو د ونو حاصالت هم کماو

ي، نو په یوه ساحه کې د ونو د وه شږي. که چیرته د ونو او ردیفونو ترمنځ فاصله باندی پییعنی ډیره ځمکه شاړه پاتې ک

 نولو لپاره له دغه فارمول څخه ګټه اخلو:یر د کښیه ده. په یوه ساحه کې د ونو د شمنولو لپاره آسانه چاریکښ

 

 

 

 

 

 مه کې موقعیت لريییو نمایشی باغ دی چې د بلخ والیت په شادیان س   WFP د چپ طرف تصویر د ستم ید کانتور س

 (Quincunx or Diagonal System)  ه پنځه پایه یې تګ الر

 

 د کښت الندې ساحه یا سیمه

= د ونو یا بوټو شمیر                                                                                                

د قطار تر منځ واټن ×د بوټو ترمنځ واټن   
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متره مربع ځمکه ولرو او وغواړو چې یو باغ پکې جوړ کړو او د ونو ترمنځ فاصله  2000د بیلګي په ډول که چیرته موږ 

 ؟نیالګیو ته اړتیا دهحه کې څومره ول شي په یاده سایام کې ونپمتره واټن په  4دوقطارونو ترمنځ مره او د  5

 

 
2000 𝑀2

5 × 4
= 100 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛  2000 𝑀2 

 

                                      د قطارونو او ونو ترمنځ واټن

 

دودیز ده، د ونو او قطار ترمنځ زیاد واټن یو ن تیر وتنهپه دې جدول کې د ونو او قطار ترمنځ واټن زیاد دی. خو دا یوه لویه 

خو که د ونو او قطارونو  .پوهیږو چې په افغانستان کې د ونو ترمنځ واټن عام کار دی څخهستم دی او له دې جدول یس

نوو، چې وني ډیرې نه ییر نیالګي کښدې معنی لري چې په یو هکتار یا یوه جریب ځمکه کې ډد ترمنځ واټن کم وې نو دا 

. په دې ډول بڼ کې که د هرې ونې حاصل زیاد ۍ سره راټولیږیسانآصل هم په لوړیږي او شاخه برې یې آسانه او د ونو حا

 زو او وړو فارمونو کې معموال د ونو او قطارنو واټن لږ دي.ینږي. په څیړیخو بیا هم د باغ عمومي حاصل زیاتهم نه وي 

 

 

 

 

 د ميوو ونې د ونو او قطارنو ترمنځ واټن په متر

 د ونو ترمنځ واټن د قطارونو ترمنځ واټن

 مڼه 5 6

 ناک 4 6

 زردالو 6 6

 شفتالو 6 6

 آلو 5 6

 آلوبالو 6 6

هټمال 5 6  

 انار 4 5

 لیمو 4 5

 املوک 7 8

 توت 10 10

رینځا 5 5  

 زیتون 7 7

 چار مغز 15 15

 پسته 7 8

 بادام 5 6
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 نولښيک نيالګيود  .11

 

ه لکه )د سایت یا ساحي ټاکنه، د ځمکې آماده کول، د ورایټیو ټاکنه د بڼ وچې مخکې یې یادونه وش مراحلوورسته له پورتنیو 

 طرحه او دیزاین( د نیالګیو په کښینولو پیل کوو:

 

 د غوچو آماده کول

ځایونه په نښه شي. د دې کار لپاره د نیالګیو داېښودو له تختي کار د باغ دیزاین ته په پام سره لومړی باید د ونو د اېښودو 

 .ئاخلو لکه څنګه چې په الندی تصویر کې ګور

 

 

 

 

 

 

 AAEP)) د نیالګیو اېښودولو له تختي څخه د ګټي اخیستو تګ الره. سرچینه                                    

، نو ئچې غوچه وشکو خ یا لرګي په واسطه په نښه شو، مخکي له دېییوه سنولو ځای د یکښوروسته له دې چې د نیالګي د  

په تصویرونو  ېخ سره برابره کړئ. لکه څنګه چیا سشوي لرګي ی تختې جری په ځمکه کې د ننویستل نول دید نیالګیو کښ

کړئ او په ځمکې کې یې اوو کې ځای پر ځای وخ هنور سیخونه هم د نیالګیو د ایښودو د تختی د جرۍ په دو هدو يکې ښکار

نو بیا هم د نیالګیو د  ینویندلو پیل وکړئ. کله چې نیالګی کښیایښودو تخته لري او د غوچې په ک ننه باسئ. اوس د نیالګیو د

ئ او نیالګی د تختي په جرۍ کې ځای پر ځای کړئ ترڅو دخونو په منځ پریږیو د سخواو نولو تخته د غوچې د دویکښ

 ستقیم خط کې راشي.قطارونه مو په یوه م

  60د نیالګیو غوچه باید دCM X 60CM X 60CM  په شاوخا کې وي. غوچې ورسته له بارانه و شکوئ او یا

 مخکې له شکولو خاوره اوبه کړئ.

  کمپوست او سره د آماده کولو مهمې برخې دي، ځکه په خاوره کې د عضوي مواد شتون د خاورو کیفیت ښه کوي

 ونې لپاره برابروي.او ښه خوراکي مواد د 

  کیلو ګرامه کمپوست ته اړتیا لري. 10تر  5هره غوچه نیمې کراچې یا له 

 د مزار شریف څیړنیز فارم چې د ونو او قطارنو ترمنځ یې فاصله لږ ده
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 نو سربیرنه خاوره له الندینۍ خاورې څخه جدا کړئ. ئکله چې غوچه شکو 

  کله چې غوچه آماده شي نو کمپوست له سربیرنې خاورې سره یو ځای او د غوچې په الندنۍ برخه کې یې

هم په غوچه کې اضافه  single super phosphateا کې وګرامو شاوخ 25ی شۍ چې د همداشان کوالواچوئ)

 کړي خو ډیر ضرور هم نه دي(.

 غوچه بیرته له خاورو ډکه کړئ چې د ځمکي له مخې لوړه وي. خو دا طبیعي ده. 

 

 

 

  الندې ځای  په نښه کول. دغه وخت اجازه ورکوي چې خاوره د غوچې اونۍ مخکي  3-2د نیالګیو له ایښودو

اونی پورې صبر ونکړو نو کومه ستونزه نشته مونږ  3تر  2ونیسي او کمپوست هم ښه تجزیه شي. که مونږ له 

 کوالی شو سم دالسه کمپوست او سره یو ځای کړو.

 

 

 (AAEP)  سرچینهپه شاوخا کې وي.  60CM X 60CM X 60CMد نیالګیو غوچه باید د 

 

  

 

 

 

 

 

 

خاوره یوې خواته او الندنۍ خاوره بلي خواته واچول شي. پاسنۍ  

 

 کمپوست له سربیرني

خاورې سره یو  )پاسنۍ(

ځای او د غوچې په 

الندنۍ برخه کې یې 

واچوئ ) تاسې همداشان 

 25کوالی شي چې د 

ګرامه په اندازه د سوپر 

فاسفیت ترکیبي سره هم 

استفاده کړي، خو حتمي 

نه ده. د تصویر سرچینه 

(AAEP) 
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شينیالګیو له ایښودو ورسته باید ونه ژر اوبه  د  

 

 

ودرولریدو لپاره تکیه د نیالګی د ثابت د  

 

 

د نیالګیو د اېښودو تخته ستاسې سره مرسته کوي چې وني په یوه مستقیم خط کې راشي او 

 (AAEP) ر مستقیمې و دریږي. د تصویر سر چینه
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 نړیوال دولتي غیر یو کې جمهوریت په چک د موسسه کې تنګسه په انسان د
 .کوي چمتو مرستې پراختیایي کې ګوټ ګوټ، په نړۍ د چې دی سازمان

 

 راوستلو والي ښه د کې برخه په زدکړې د لیسو مسلکي د کرنې د پاڼې مالوماتي دا
 .دي شوې خپرې پواسطه مرستو پراختیایي د جمهوریت چک د موخه په

 

نهضت اهلل نهضت: لیکونکی  

لخوا ټیم د ښوونو کرنیزو د: تصحیح  

 ژباړه: نجیب اهلل فروتن

 

 

 


