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 تد شنو خونو مدیری - ېوړتیاو ېبنسټیز

دا د شنوخونو د مدیریت چپټر د زدکړې نوي مرستيال مواد  دي چې د افغانستان د کرهنې د ليسو، انسټيټوټونو له  :پیژندنه

موسسې لخوا د یادو ښوونځيو د  (PIN) ښوونکو او زده کوونکو او بزګرانو سره به مرسته وکړي. د شنوخونو مدیریت د پن

نو د پروګرام د ټيم لخوا چمتو موسسې د کرهنيزو ښوو (PIN) فارغانو لپاره د مهمو وړتياوو په ډول معرفي کيږي. دا د پن

 موادو کي دا عناوین شتون لري: و. د بنسټيزو وړتياوو په نورو چمتو شویيد يشو

  ورتياوې بنسټيزېاو پيوند  و، مدیریت، د څانګو غوڅولولوجوړد د بڼ 

 ورتياوې بنسټيزې د تجارت 

  ورتياوې ې بنسټيزېروزند د چرګانو 

  ورتياوې بنسټيزې ېروزن د مچيود شاتو 

 

لرونکی او د ټرینرانو د ښوونکو د روزنې لپاره کارول کيږي ترڅو ښوونکي یې  ووړتياوو مواد د چپټر او بنرون دا د بنسټيزو

 خپلو زده کوونکو ته ورسوي! موږ تاسو ته د بریاليتوب هيله کوو!

 

  د افغانستان د کرهنې د ليسو او انسټيټوټونو ښوونکي، زده کوونکي او بزګران  :د موخې ګروپ

 

رنرۍ ښوونځيو او انسټيټوټونو د ښوونکو لپاره اړین مالومات او وړتياوې چمتو د افغانستان د کرهنې او وت عمومي موخې:

ډول ښوونه وکړي. په دوهم ګام کې بزګرانو ته د اړینو  یا فعاالنه ه په عملي او بوختونکيکوي ترڅو خپلو زده کوونکو ت

 وړې او مدیریت یې وکړي.مالوماتو او مهارتونو چمتو کول دي ترڅو دوی پخپله په بریاليتوب سره شنې خونې ج

 

 به ګډونوال دا پوهه تر السه کړي:څخه وروسته لوستلو د مرستيال مواد  ېد د د زدکړې ځانګړې موخې:

 

د شنو خونو د  ، د اوبو د ضایعاتو کمول،اوږدول موسم نمویي د ه بنسټيز ګټو پوه شي:په شنوخونو کې د کرلو پ .1

 .څرنګه دا ګټې ترالسه کيږي هواکشی سيستمونه او د دې پوهې ترالسه کول چې

جالۍ پواسطه پوښل سيوري  په افغانستان کې د شته شنو خونو مختلف ډولونه او د کارولو مختلفې الرې وپيژني)د .2

 ونه لوړ تونل یا (Hoophouse) ، هوپ هاوس(Glasshouse) خونه شنه ، ښيښه یي(Shadehouse)شوې شنه خونه 

کوم ډول نباتات او محصوالت د افغانستان په شنو خونو  دا چې په شنو خونو کې د نباتاتو د کرلو په ګټو پوه شي او .3

 کې کرل کيږي.

 يت او صحيح لوري پوهه ترالسه کړيد شنوخونو د جوړولو په سم موقع .4

 مدیریت په ښوتګالرو کې پوهه ترالسه کړيپر بنسټونو او د شنوخونو د د شنوخونو د مدیریت  .5

د ځينې ځانګړو نباتاتو لپاره د عمودي ودې په منظور د چيلې  د کارولو په هکله پوهه ترالسه کړي)بادرنګ، روميان  .6

)... 

 

 ګډونکونکي باید دا مهارتونه ولري:به په پایله کې  دې مواد د لوستلود 

 

 سره سم شنې خونې وټاکي. توچې د خپل سيمې له اقليمي حاال  -1

 وټاکي. لوریشنو خونو لپاره مناسب ځای او  چې د خپلو -2

 چې د شنو خونو د جوړولو لپاره ارزانه سيمه یيز مواد وکاروي. -3

 چې په شنو خونو کې د تودوخې او لنده بل درجه تنظيم او مناسبه تهویه چمتو کړي. -4

 کارولو وپوهيږي.د نباتاتو د عمودي نمو لپاره د چيلو یا ټریلونو په  -5
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 تعریف او موخه –شنه خونه  .1

 ؟شنه خونه څه ده

چې په  يد يڅخه جوړشوټو یا د خښتو جوړښت دی چې دیوالونه یې د خـ ښيښې پواسطه پوښل شوی پالستيک یا دشنه خونه 

لپاره کارول کيږي. د شنې خونې  د توليدليمو تي بوټو او د خوراکي محصوالتو، زین، یا د کال په اوږدو کې د شنو سبو موسمي

او  (Glasshouse) خونې شنې ښيښه یې، لوړ پالستيکي تونلونهاصطالح په افغانستان کې د شنو خونو د ټولو ډولونو لپاره لکه 

 لپاره کارول کيږي. (Shadehouse) په جاليو پوښل شوې شني خونې

لپاره پر خپل ځان متکي واوسئ، یوه شنه خونه که لویه یا وړه وي، کچيرې تاسې غواړئ چې د ال زیاتو خوراکې توکو د توليد 

کولی شي ستاسې د ډیری اړتياوو او موخو د ترالسه کولو لپاره مرسته وکړي. د یوې شنې خونې په مرسته تاسې کولی شئ په 

 څخه خوند واخلئ.ه کړئ او د کال په اوږدو کې له تازه محصوالتو اوږدمي کې د محصوالتو د نمو موده مني او ژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان -لوړتونل  خونه یا په شنه پالستيک پوښل شوې شنه   

 په شنه جالۍ پوښل شوی شنه خونه د ګالنو د روزنې لپاره په ګرموسيمو کې 
پرمختللې شنه خونه په ځانګړي ډول د ليمو د توليد لپارهښيښه یې   

په نوم  Shadehouseشوی چې لوړ تونل چې د سيوري د جالي پواسطه پوښل

 افغانستان -هم یادیږي. د ګل او نورو زینتي بوټو لپاره

شنه خونه په دریو خواوو کې دیوالونو سره، مخ په جنوب او د ختيځ څخه لویدیځ 

افغانستان -لوري ته واقع، په پالستيک پوښل شوی  
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 ېد توليد او نمو لپاره ګټور کرلوهوا کې وده نشي کوالی، د  سيمو کې چې ګياه په آزادهشنې خونې د نباتاتو د نمو او په سړو 

. دا ځکه چې شنه خونه د لمر وړانګو ته د داخليدو اجازه ورکوي او د تودوخې د وتلو مخنيوی کوي. د شنې خونې شفاف يد

او تودیږي او دا شفاف پوښښ له باد سره د  پوښښ د نور د ننوتلو اجازه ورکوي او د شنې خونې د موادو پواسطه جذبيږي

دننه پاتې کيږي، دا د دې المل کيږي چې محصوالت له  ېه د لمر وړانګې د شنې خونتودوخې له وتلو مخنيوی کوي. نو ځک

ات چې شنه خونه څرنګه کوالی شي د ودې موسم يموسم څخه بهر هم وده وکړي، نو ځکه د ودې موسم غځوي. هغه جزی

 ندې برخه کې موندلی شئ.وغځوي په ال

 

 

 

 

 

 

 

فات، ناروغۍ او د تودوخې او لندبل آاړتياوې لري.  ېځانګړ خپلېې د محصوالتو او سبزیجاتو کرل که څه هم په شنه خونه ک

کارونې لپاره دا مهمه ده  غيزمنېد شنې خونې د ااوله لګونه د اوبو د اړتيا د پوره کولو لپاره اړینه ده. کچه باید کنټرول شي او 

چې د چاپيریال په هغو ځانګرتياوو وپوهيږو چې د ګياه پر ودې اغيزه کوي. رڼا، تودوخه، اوبه، لندبل او تغذیه دا فکتورونه 

 (Relative Humidity)نسبی رطوبت ، (Temperature)درجې  تودوخې دې تشکيلوي. له دې فکتورونوڅخه درې ډیر مهم دي چ

څخه عبارت دي. دا فکتورونه له جزیياتو سره په څلورمه برخه کې د شنې خونې د مدیریت تر عنوان الندې  (Light)  رڼااو 

 بيان شوي دي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 معمواْل په شنو خونو کې کرل کیږيکې افغانستان په هغه محصوالت چې 

سبزیجات د شنو خونو معمول محصوالت دي. سبزیجات د انسان د بدني فعاليتونو لپاره د ویټامينونو او خوراکي ذراتو څخه 

غني او اړین دي. سبزیجات کولی شي د بزګرانو لپاره د زیاتو عوایدو سرچينه وګرځي ځکه چې په مارکيټ کې د سبزیجاتو 

 غوښتونکي زیات دي. 

ACRD -F لپاره سبزیجات کري ونوتجارت د کوچنيو بزګران او تجارتي کروندګر چې   

. کې ذخيره کيږي ځمکهاو په  د لمر وړانګې شنې خونې ته ننوځي

تودوخه د نباتاتو په ساتنه کې مرسته کوي.ذخيره شوې   
د لمر وړانګې له ښيښې څخه تيریږي او ځمکه تودوي. د ځمکې داخلي انرژي یوه کچه د ښيښې 

 پواسطه منعکس کيږي او یو څه یې په شنې خونې کې پاتې کيږي.
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زیجاتو یو زیات شمير په شنو خونو کې کرل کيدای شي چې زیات مشهور یې بادرنګ، رومي بانجان او په افغانستان کې د سب

په شنو خونو کې کرل کيدای شي چې او زینتي بوټي دلمه یي مرچ او ځينې نور سبزیجات دي. ډیری پاڼې لرونکي سبزیجات 

د شنو خونو ډیر عام محصوالت د تخم په واسطه له الندې جدول په افغانستان کې  ت یې په الندې جدول کې ليدلی شئ.ليس

 د محصول تر راټولولو وخت راښيي.څخه وروسته کرلواو د ګرده شيندنې 

 

 ترګرده شیندنې څخه د ورځو شمیرد  د محصول نوم

لومحصول راټولو  

د  څخهد ورځو شمیر د تخم د کرلو 

راټولولو تر  محصول  

 65 – 60 18 – 15 بادرنګ

 145 40 – 25 تور بانجان

 85 – 60 45 – 42 رومي بانجان

 85 70 – 60 مرچ

 

ټي چې په شنو خونو کې کرل کیږيهغه سبزیجات او زینتی بو  

  English دری پشتو
 Chick Peas نخود نخود

  Beans لوبيا لوبيا

  Tomato بادنجان رومی رومي بانجان

  Cucumber بادرنگ بادرنګ

  Onion پياز پياز

  Pepper مرچ مرچ

  Spinach پالک پالک

  Radish مولی ملۍ

  Cauliflower گلپی ګلپي

  Garlic سير هوږه

 Cabbage کلم کرم

  Carrot زردک ګازرې

  Leek گندنه ګندنه

  Lettuce کاهو کاهو

  Eggplant بادنجان توربانجان

  Lady finger باميه بينډۍ

 Strawberry توت زمينی څمکنې توت

  Coriander گشنيز دڼيا

  Ornamental نبات زینتی زینتي بوټي

 

کرل ښه ګته کوي چې تخم د کب په مياشت کې وکرل  نيالګيواو د زینتي بوټو د  بزغليو کرل په شنې خونې کې د سبزیجاتو

 یې در خرڅالو لپاره مارکيټ تهوتوانيږې چې کې په ورستيو او د غویې د مياشتې په لمړیو مياشتې  دد وري  بهشي تاسې 

یوسې، دا د ګټې یوه ښه ذریعه کيدای شي او د کرهنې د ښوونځيو او بزګرانو لپاره یو ښه تجارت ګڼل کيږي. د هيواد په شمالي 

و د شنو خونو په هغو شنو خونو کې بزګران اچې  والیاتو په ځانګړي توګه د بلخ په والیت کې داسې شنې خونې موندل کيږي

د ليمو د  ،د کود برق په سيمه کې چې د دهدادي په ولسوالۍ کې شتون لرينه یواځې بزګران  .توليدوي ګانليمو کاروونکې

بلخ او دهدادی په ولسواليو کې د ليمو ګانو د توليد شخصي شنې  ،. د دې ترڅنګ د چمتالشتهدولتي شني خونې لپاره توليد 

 يدالی شئ. خونې هم شتون لري چې تصویرونه یې په ورستيو صفحو کې ل
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 د اوبو کارول په شنو خونو کې 

 

دا اړینه ده چې په شنو خونو کې محصوالت اوبه کړای شي ځکه چې د باران اوبه په مستقيمه توګه هغو ته نشي رسيدالی. په 

افغانستان کې  ډیری هغه محصوالت چې بهر کرل شوي وي هم اوبه کيږي او له اوبه کولو پرته وده نه کوي. علمي مطالعاتو 

په بهر کې د کرل شویو نباتاتو په پرتله کمه ده. د شنې خونې په کارولو سره تاسې  ښودلې چې په شنو خونو کې د اوبو اړتيا

 .ئاوبه سپمولی ش

 

 په شنې خونې کې د موسم اوږدول )په هر موسم کې د څو محصوالتو ترالسه کول(

محصوالت  ځلېد محافظت شوې فضا له امله کيدای شي چې د کرلو موسم اوږد شي، یعنې موږ کولی شو څو  کې په شنې خونې

ي. آن تردې چې موږ کولی کيږد کال په اوږدو کې ترالسه کړو. په پسرلي او مني کې نباتات له ډیرو اوبو او سړو څخه ساتل 

 پوښتوتو باندی کرل او د وښپه پ لپاره له نورو تخنيکونو څخه کارواخلو لکه: موسم د اوږدولوشو د شنې خونې دننه د کرهنې د 

نمویې فصل د پالستيکي ملچ پواسطه وپوښل شي، په لوړو تونلونو کې به  تېپوښکله چې  پوښول د پالستيک یا ملچ پواسطه.

پالستيکي پوښښ نه یواځې په شنو خونو کې کارول کيږي بلکه په آزادو سيمو کې هم کارول اونيو پورې اوږدیږي.  ۴تر  ۲له 

په شنو خونو کې د ناکاره بوټو د کنټرول او د لندبل د ساتنې په منظور ډیری تور پالستيک د ملچ لپاره کارول کيدای شي. 

 ي.تنظيم کړ نسبي لندبلاو همدارنګه دا مرسته کوي چې  کيږي. د پالستيک ملچ د نبات اړتيا اوبو ته کموي

 

 

 

 

 

 

 بلخ والیت -دليمو توليد په شنه خونه کې  دبلخ والیت د چمتال ولسوالي -د ليمو توليد په شنه خونه 

کابل ،د بادرنګو تولد په لوړ تونل کې  CARD – F  د رومي بانجانو توليد په لوړ پالستيکي تونل کې، هلمند 

خوست - په لوړ تونل کې پالستيکي ملچ ستيکي ملچالزاده فضا کې پآپه  CARD-Fسرچينه  -ي پوښښکپه شنه خونه کې پالستي   
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 د شنو خونو نورې ګټې

ددې ترڅنګ چې په سختو اقليمونو کې د محصوالتو او سبزیجاتو د ودې موده زیاتوي، شنې خونې نباتات له تيزو بادونو او 

آفاتو او ناروغيو او بهرني ککړتيا د ننوتو توفاني بارانونو څخه هم ژغوري. سربيره پردې د ښې تهویې سره د محصوالتو د 

شنې خونې د تخم د زرغونيدو او ودې لپاره ښه چاپيریال چمتو کوي چې له دې پرته کيدای شي د مرغيو،  خطر هم کموي.

 . په شنې خونې کې در کرلو مهمې ګټې په دې ډول راغونډوو:ګواښ سره مخ شي یخ وهنېناڅاپه د تيزو بارانونو او 

 دا شونی کوي چې تاسې خپل تخمونه د خالصې فضا په پرتله تر وخته دمخه یا وروسته وکړئ. -سم اوږدولد ودې مو 

 شنه خونه تاسې سره مرسته کوي ددې پرځای چې بزغلي له نرسري څخه  -د تخمونو زرغونیدو ته ښه شرایط چمتو کوي

 رانيسئ، د نبات له تخم څخه کارواخلئ.

 د ودیز )توليد( د موسم د اوږدولو او د اضافي تهدیداتو څخه د محصوالتو د ساتنې په پایله کې به تاسې خپلې  -محصول زیاتوي

 پيسې وسپموئ او زیات محصول به ولرئ.

 د خالصې سيمې په پرتله به تاسې وتوانيږې په یوه محفوظه چاپيریال کې د محصوالتو ډیر ډولونه وکرئ. -ډول، ډول محصوالت 

  څخه ساتنهله آفاتو 

 د اوبو د ضایعاتو کميدل 

 د اقليمی نامطلوبه شرایطو څخه ساتنه 

 

 په افغانستان کې د شنو خونو ډولنونه .2

افغانستان د کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو د عملي په افغانستان کې د شنوخونو ډیر ډولونه شته چې له اړوند انځورونو سره د 

کال کې توزیع شوي دي. په  ۲۰۱۴لخوا چمتو شوی او په  PINکې راغلي چې د پن مخونو( ۳۳ -۱۷په ) کتابکرهنې  

)د سوړ اقلیم، د ډیر سوړ اقلیم، د شدیدو سړو سیمو او هغو سیمو کې چې په دوامداره ډول نوموړي کتاب کې دا ډولونه 

تاسو په ښوونځيو کې شتون لري لوماتو لپاره نوموړي کتاب ته چې ساد الزیاتو م په ښه ډول بيان شوي دي ره وریږي(ووا

موږ دلته د څو ځانګړو شنو خونو په اړه چې په نوموړي کتاب کې یې په اړه مالومات ندی ورکړل شوی بحث  .مراجعه وکړئ

 ، Hoophouse) یا (Plastic High Tunnelsلوړ پالستيکي تونلونوهغه شني خونې چې موږ یې په اړه مالومات ورکوو  .کوو

او هغه شني خونې چې د ښيښي پواسطه پوښل  (Shadehouse)هغه شني خونې چې د سيوری کونکې جالۍ پواسطه پوښل شوی

 .کووپه الندې ډول پر هغو تمرکز  چې څخه عبارت دي (Glasshouse)شوی 

 

 ( (High Tunnelsلوړ تونلونه

 High) په افغانستان کې د شنې خونې یو ډیر کاریدونکی ډول لوړ تونل دی 

Tunnel) یا(Hoophouse) شني ې ړ پالستيکي تونل یا لمریز غير فعاللو

لوړ تونلونه نه ګرميدونکي، په پالستيک پوښل شوي . خوني نومول کيږي

په پرتله  بهرني محيط د دي چې په منځنۍ کچه یې چاپيریال جوړښتونه

ګرميدونکو او یا سړیدونکو شنوخونو څخه کنترول شوی او بهتره ده او له 

 کيدای شي فلزي یا لهسکليټ اډول شنوخونو چوکاټونه یا  ېدد توپير لري.

 په الندې آنځورونو کېڅخه جوړ شوی وي. پایپونو PVC کمان شوي

هم پالستيکي لوړ تونل  جال یو پوښل شوی يکوونک يپه سيور تاسې

 دیو سيوری جوړونکی ټوکر دی چې سيوری جوړونکی جال  ګورئ )

 و د پوښولو لپاره ترې کار اخيستل کيږي.خون وشن

 

سيوری جوړونکی ټوکر نباتات د لمر د مستقيمو وړانګو څخه ساتې او له پاسنۍ برخې څخه د تهویې شرایط چمتو کوي، د 

ه سړه ساتي(. تاسې کوالی شئ سيوری جوړوونکی ټوکر یا ، د دوبي تودوخه منعکس کوي او شنه خونوړانګو انتشار زیاتوي

 سکليت یا چوکاټ سرهاپالستيکي تونل له پي وي سي پایپونو د 
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جالۍ د کرهنيزو وسایل له پلورنځيو څخه ترالسه کړئ. لوړ ټونلونه مناسبه بریښنا یا د تودولو مرستيال سيستم نه لري دا په 

ي خوحرارت یا توداو د په سطحي باندي یا د شني خونې وړانګې پواسطه دځمکې  ذخيره شوي ) د لمر غير فعال ډول تودیږي

لوړ تونلونه په کافي  .پکي پواسطه هواکشي کيږي زد اګزا یا او په السي ډول د هواکشۍ (ذخيره کيدل د باد د نه شتون له امله

تر څو په اسانۍ سره د دي ډول شنو خونو په دننه کې تګ راتګ وشي او نباتات په لوړ یعني چيله ډول سره اندازه اوچت دي 

وده وکړي. په لوړو تونلونو چې په اسانۍ سره وکوالی شي د شني خوني په دننه کې لکه رومي بانجان شي په هغو کې وکرل 

 یا هوپ هاوسونو کې توليدات د طبيعي پيښو له خطر لکه د تودوخې محدودیت، کنګل کيدل، له حده زیات لندبل، بی وخته

ونو توليداتو د ټولو یادو شویو ستونزو سره سره ارزان پریوزي ، حشرو او ناروغيو سره مخ کيږي. د لوړو تونلبارانونه توفاني

مګر په تونلونو کې ال هم خطر شته. ددې مالوماتي پاڼو په راتلونکو مخونو کې به په لوړو تونلونو کې د خطرونو د کنټرول 

 بيان وشي.

 

 

 

 

 

 

 

 ( Shadehouse) خونې ېپه جالیو پوښل شوې شن

ډیری هغه جوړښتونه دي چې چتونه یې تخلخل لري، اصلي توپير ددوی جالونو  (Shadehouse)په جاليو پوښل شوې شني خونې

تل له تور، سور یا آسماني رنګ څخه جوړیږي او دا د  (Shadehouse) په جاليو پوښل شوې شني خونېپه جوړښت کې دی. 

ساتنه کوي، د تونل د ننه د تودوخې او لندبل د درجې د راټيټولو لپاره جوړ شوي  تومر له شدیدو وړانګو څخه د محصوالل

د قوریو د  د شنوخونو او ګرم اقليم لري لکه د ننګرهار والیت په عمومي ډول په ټوله کې  دي.هغه سيمې چې ګرم دوبي او

په دې په ځانګړی ډول سره کارول کيږي.  (Shadehouse)محصوالتو د توليدونکو په منځ کې په جاليو پوښل شوې شني خونې

سيمو کې د سبزیجاتو، ګالنو او حتی د ونو کرل او توليد د دوبي 

په موسم کې د لوړې تودوخې له امله ډیر ګران کار دی چې 

زیاتو اوبو ته د ګياو اړتيا، ناکاره بوټي، ( ته رسيږي. ,(C°50اکثرْا

.ددې غټې ستونزې دې حشرې، ناروغۍ او دوامداره تيز بارانونه

 کولی شو نباتات له پالستيکي تونلونوموږ خطرونو د کنټرول لپاره 

یا  ۷۰چې له انتقال کړو ه داسې ځایونو ته خاو ښيښه یي خونو څ

و چې نيالګی . دا کار موږ هغه وخت کولی ش٪ سيوری وي ۸۰

یا  (Polybags)تورې وړې کڅوړېالتر اوسه تنکی وي او په 

ګلدانيو کې وي، موږ کولی شود هغو ځای له اړوند ګلدانونو سره 

 بدل کړو. 

 

هغه شني خوني چې د جاليو وکاروو.  Shadehouse، کولی شو ويپه هغه طبيعي چاپيریال کې چې د داسې ځای موندل ګران 

جوړښت دی چې د سيورې د ټوکر، پردې یا جالۍ د هغه  Shadehouseپواسطه پوښل شوي دي یا هم کوالی شو ووایو چې 

 .اچولو لپاره یو فلزي چوکاټ لري
 

 

 د لوړ تونل باندنې برخه د پالستيکي پوښښ سره

 موسسې د طبعي سرچينو د مدیریت پروګرام PINافغانستان کې د

 

 سره  ښښدننه برخه  د پالستيکي پود لوړ تونل 

 موسسې د طبيعي سرچينو د مدیریت پروګرام   PINافغانستان کې د 
او سيوری اچونکې جالۍ سره لوړ تونل د پالستيکي پوښښ  

 موسسې د طبعي سرچينو د مدیریت پروګرام PINافغانستان کې د

 

 (polybags) پالستيکي کڅوړې ۍتور رنګه کوچن
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دي )په افغانستان کې شنې جالۍ( سيوری جوړونکی ټوکر 

چاپيریال او سيوری  یچې نباتاتو ته یو ډول کنټرول شو

برابروي او هغه د لمر له شدیدو وړانګو او توفانونو څخه 

ننګونه دا ده چې د تيزو بارانونو په Shadehouse د  ژغوري.

مهال ژر متاثره کيږي او د باران څاڅکي د سيوري له ټوکر 

یا د جالۍ له وړو سورویو څخه چې د سيورې خونه یې 

پوښلې، په آسانۍ سره تيریږي چې دا حالت دآفاتو د انکشاف 

په په افغانستان کې ډیره کله چې تر لپاره زمينه چمتو کوي 

کارول کيږي،  Shadehouseا وی شنې خونې یجاليو پوښل ش

څنګونه یې خالص وي چې حشرات په آسانۍ سره پکې ننوتلی 

د هغو  Shadehouseا په جالۍ پوښل شوی شنه خونه یشي.

سيوری خوښوي لکه زینتي  چې نباتاتو لپاره کارول کيږي

بوټي. همدارنګه د جالل آباد په ډیر ګرم دوبي کې د شنوخونو 

نباتات د لمر له  چې غواړي توليد کوونکيد محصوالتو 

 .د دغه ډول سيستمونو څخه کار اخلي ساتيومستقيمو وړانګو 

 

 (Glasshouse)ېخون ېپوښ شنښیښه 

 (Glasshouse)خونو توليدونکي او په عمومي ډول د کرهنې په برخه کې ځينې فعاالن له ښيښه یيد محصوالتو د شنو خونو 

لوړې بيې او ماتيدو د خطر له امله په افغانستان کې ډیر لږ کاروونکي لري. داسې خونې  سره آشنا دي مګر د ښيښه یي خونو

د لوړو  (Glasshouse)په لویو ښارونو کې لکه کابل، مزارشریف، ننګرهار او هرات کې ترسترګو کيږي. ښيښه یي خونې 

ښيښه یي موادو څخه پوښل شوي وي. ښيښه  کهلموادو تونلونو په څير جوړښت لري مګر د پالستيک په ځای هغه په دایمي 

سلنې پورې د لمر  ۹۰یي توکي ددې ډول خونو لپاره ډیر وړ دي او تر 

وړانګې ورڅخه تيریږي، د لمر د وړانګې په وړاندې یې کيفيت نه 

 (Glasshouse)ه خالف(، او د ښيښه یي خونې ټيټيږي)د پالستيکي توکو پ

ي. تاسې کولی شئ دا خونې د کابل ږدتودوخه ساتي او بهر ته یي نه پری

لو او مالدارۍ په وزارت پورې په بادام باغ کې چې د کرهنې اوبو لګو

ر د شيشم باغ په تحقيقاتي ، د ننګرهار والیت په جالل آباد ښايد ېتړل

چې د کرهنې اوبولګولو او مالدارۍ په ریاست پورې اړه لري  ېفارم ک

 او همدارنګه تاسې دا په ځينې شخصي کمپنيو کې چې د شنو خونو د

د کاروان سبز مزار شریف کې په لکه  ووینئ ،محصوالتو توليد لري

 کرهنيزه کمپنۍ.

 

 ړولجو ېخون ېشند  .3

 مخونو( ۳۳ -۱۷په ) کتاب دافغانستان د کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو د عملي کرهنې د  ېالر مختلفېد شنو خونو د جوړولو 

دي. په اوسني کتاب کې د شنو خونو د موجودې  یچمتو او ویشل شوکې کال  ۲۰۱۴په موسسې لخوا PINد پنچې   کې

تکرار له امله ندي راغلي یوازې نوي او تکميل کوونکي سپارښتنې پکې شته.  بيا جوړولو د ټولو پړاوونو مالومات د مالوماتو د

 مالومات په تفصيل سره تر السه په اړه د شنو خونو د جوړولو خپلې سيمې د کرهنې له ښونځي څخه غواړی دو کوم بزګرکه 

 .کړي کوالی یي د خپلې د سيمې د کرهنې ښونځي ته مراجعه وکړي

د افغانستان د کرهنې ليسو او  ۲۰۱۴ډیزاینولو او جوړولو تمرکز نه کوي. دا موضوع پخوا په کال دا کتاب د شنو خونو په 

 انسټيټوټونو لپاره د پن لخوا )په انګيسي، دري او پښتو ژبو( د عملي کرهنې په کتاب کې خپره شوې ده.

 

 ننگرهار - (Shadehouse) پوښښ سرهله ګرمو سيمو شني خوني د جالي  د

 مخ تللې ښيښه یي خونه ـ په مزار شریف کېپر
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دې کتاب ته مراجعه وکړئ. په حقيقت کې ډیری مهرباني وکړئ د شنو خونو د ډیزاین او جوړولو په اړه د زیاتو مالوماتو لپاره 

بزګران په دې پوهيږي چې څنګه یو تونل یا یوه شنه خونه جوړه کړي، مګر ډیری دا خلک د شنوخونو د مدیریت په اړه 

 .دلته موږ په دې موضوع تمرکز کوو مالومات نه لري نو په همدې دليل

 سره سم د شنې خونې ټاکل ستاسې د سیمې د شرایطو

یوې شنې خونې څخه د زیات حاصل د السته راوړلو لپاره باید د ډیزاین په مهال کې دقت وکړو چې شنه خونه مو باید د له 

یوه حفاظت شوی سيمه وي. په سړه یا ګرمه هوا کې د نباتاتو لپاره د معتدلې سره جوړښت ولري، شنه خونه باید سيمې له اقليم 

شنه خونه کې د سمې تهویې شرایط شتون ونلري یا په ژمي کې هوا سړیږي، د  هوا چمتو کول چې ښه وده وکړي او که په

دوبي په موسم کې هوا ډیره ګرميږي او هم که د شنې خونې د لندبل مدیریت ونشي، په نباتاتو باندې بدې اغيزې لري. د شنې 

 خطرونه کم کړو.  یاد شويټاکنه ددې لپاره ډیر مهم دی چې خونې د نوعيت 

د ژمې په اوږدو کې  نباتاتغواړی  یااو ږد شي چې آیا غواړئ د نباتاتو وده ایز موسم اوپه پام کې ونيسو سربيره پردې باید دا 

) هغه شنې خوني چې  دواړه ډولونه په افغانستان کېتګالرې غواړي.  ېچې دا دوه موخې مختلف وکری په شنه خونه کې دننه

 Plastic High پالستيکي تونلاو بل ډول چې لوړ  په پالستيک پوښل شوی ويلوری یې  دری خواته یې دیوال وي او د جنوب

Tunnels یا Hoophouse که چيرې تاسو په کافي اندازه پيسي لرئ او یوغټ تجارتی پالن لري یا غواړی چې ( .مناسب دی

مزار شریف د  کې تصویرپورته  جوړه کړئ لکه چې Glasshouseیا  ، دا به ښه وي چې ښيښه یي خونهغټ تجارت پيل کړئ

 .انځور ګورئ Glasshouseیا  ښيښه یي خونېد 

ښه  ړپالستيکي تونلونه یا نور ډولونه یې چې درې خواته دیوال لري او د جنوب لوری یې په پالستيک پوښل شوی دیکه لو

د شنو  .مخونو کې بيان شوی دیښه کار ورکوي. د شنو خونو د ښه مدیریت په اړه ددې کتاب په راتلونکو ډیر ،مدیریت شي

 ۳۳ -۱۷) کتابافغانستان د کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو د عملي کرهنې  د خونو د ډولونو په اړه زیاتو مالوماتو لپاره 

خپلو زده  استاسې په ښوونځي کې شته او د او یچمتو شوی دکال کې ۲۰۱۴ په د پن لخوا چې  ئوکړ هته مراجع مخونو(

کوونکو ته تشریح کړئ څو دوی هم دا مالومات د ټولنې له غړو سره شریک کړي. په داسې سيمو کې چې ډیر سوړ اقليم لري 

خوا ته یې دری دوی هغه شنې خونې وټاکي چې  نه ورکوي، ښه به دا وي هپایللکه باميان، لوړ تونلونه یا هوپ هاوسونه ښه 

باید د جنوب په لوري وي  دیپه پالستيک پوښل شوی ید د شمال خواته وي او هغه خوا یې چې وي او د دیوال خوا یې با دیوال

 چې په کافي کچه د لمر وړانګې ترالسه کړي. 

 

 کارولو وړ توکي شنې خونې په پوښښ کې د  د

 چې له ماتيدونکو ښيښه یي پوښښونو څخه جوړ شوي دي په پرتله د پالستيک څخه جوړې شوې شنې خونې د ښيښه یې خونو

. ځکه چې د ماتيدو خطر او نور لوی خطرونه په دوی کې کم دی ، لږ خرابيږيړښتونو ته اړتيا لریسویي درنو جوړې او د لو

او لوی  دا د هغو بزګرانو لپاره چې په ليرې پرتو سيمو کې په سختو محيطي شرایطو کې اوسيږي، د السرسئ وړ دي. واړه

دواړه کولی شي چې په آسانۍ سره د شنې خونې د جوړولو لپاره د اړتيا وړ توکي رانيسي او جوړ یې  ېسوداګر او توليدونک

کړي. نن ورځ په افغانستان کې د پالستيک پواسطه د پوښل شویو شنو خونو د کارولو ښه فرصت دی. په الندې لست کې د 

   او د اقليمي شرایطو سره سم د هغو د کارولو الرښوونې شته.شنې خونې د جوړولو د اړتيا وړ توکي 

 

 پوښښ ېخون ېد شن

څخه دی په داسې بڼه چې د لمر وړانګې ورننوزي او تودوخه پکې ایساره شي او د شنې  برخوپوښښ د شنو خونو د مهمو 

چې په  پوښل کيږيښيښې او یا پالستيکي ښيښو پواسطه  ،خونې ټولې برخې د کارولو وړ وګرځوي. شنې خونې د پالستيک

د وړانګو ننوتل  ېله الرډول موندل کيږي. شنې خونې ته د شفاف پالستيک او ښيښې  د شيټونو او نازکو ښيښو پهافغانستان کې 

او ارزان دي مګر له هرډول هوا سره  روښانه. په داسې حال کې چې  پالستيکونه ډیر اغيزه لري او مساويپه یوه اندازه 

 لري. دی او مقاومت عمر یې زیاتخولګښت لوړ پواسطه د پوښولو سازش او دوام نه لري په داسې حال کې چې د ښيښې 
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افغانستان چې د دلته ښه داده چې د شنې خونې د جوړولو او هغه مواد چې په جوړولو کې یې کارول کيږي له نور جزیياتو سره

چمتو ۲۰۱۴په لخوا د موسسې  (PIN) د پنته چې  مخونو( ۳۳ -۱۷) کتابد کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو د عملي کرهنې  

 :کيږي. د شنې خونې پوښلو او جوړولو لپاره الندې مواد کارول ئمراجع وکړ شوی

 
 پيپی فلز .1

 پيپ pvc پالستيکي .2

 چوکاټونه لرګين .3

 پالستيک لپاره دپوښلو .4

 ښيښه پالستيکي یا ښيښه .5

 جالۍ سيوري د .6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت

د هغو فکتورونو څخه چې ډیر مهم دي یو هم د شنې خونې لپاره د داسې ځای ټاکنه ده چې لمر ولري او ستاسې موخه د شنې 

آیا غواړئ چې وده ایز یا د توليد موسم اوږد کړئ، په ژمي کې سبزیجات توليدوئ، پيوند پيلوئ، خونې له جوړولو څخه څه ده؟ 

 .ي نورد تخم پواسطه کرنه پيلوئ او داس

 

PVC پيپ  فلزي اسکليت پوښل د پالستيک پواسطه د د لوړو تونلونو پوښل د پالستيک پواسطه  د فریم جوړولو لپاره پالستيکي   

پالستيکد شنې خونې د پوښلو لپاره  د پالستيکي پي وي سي پایپ څخه د چوکاټ جوړول   فلزي فریم  

 د شني خونې لرګين چوکاټ بندي څخه جوړ شوی چوکاټ پيپد پی وی سی  سيوری جوړونکی جالۍ

 د دوبي لمر

 د ژمي لمر
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د داسې یو ځای ټاکل چې نيمه سيوری وي. که داسې مناسب ځای ته  یا د تخم کرل: یا د نیالګیو انتقال قلمه کول، پیوندول

څخه کارواخلئ چې شنې خونې ته د وړانګو د ننوتو کچه ټيټه کړي.  (Shade Net)السرسی نه وي، یو سيوری جوړونکی ټوکړ 

 د هغو نباتاتو لپاره چې سيوری خوښوي.مګر ټولو نباتاتو ته د سيوري ځای سپارښتنه نه کيږي، یوازې 

: دا به ښه وي داسې یو ځای وټاکو چې زیات لمر ولري په هغه چې زیات لمر خوښوي کې د نباتاتو کرل یا هغه نباتات په ژمي

ځای کې چې زیات سيوری وي شنه خونه مه جوړوئ که نه بيا به مو هغه نباتات په خطر کې وي چې لمر خوښوي. ځکه نو 

ې ځای خوښ کړئ چې مخ یې مستقيمْا د لمر خوا ته وي. خپله شنه خونه مخ په لمر جوړه کړئ که چيرې تاسې غواړئ یو داس

هوپ هاوس یا لوړ تونل جوړ کړئ هڅه وکړئ چې هغه له شماله د جنوب په لوري جوړ کړئ په دې ډول تاسې کولی شئ د 

ږ به د شنې خونې په اړه په راتلونکو مخونو کې د شنې خونې د جهت خپلو نباتاتو لپاره په کافي کچه د لمر وړانګې ولرئ.  مو

 په برخه کې څيړنه وکړو.

 

 د باد ماتونکی

کيږي ځکه ثابت ساړه بادونه کولی شي د شنې خونې داخلي تودوخه تيز بادونه ستاسې د شنو خونو لپاره یوه لویه ستونزه بلل 

زیات سيوري المل نشي. یو باد ماتونکی  بهر کړي. داسې یوځای وټاکئ چې تاسې هلته یو باد ماتونکی لرئ مګر هغه باید د

ماتونکي هغه دی چې د باد  باد ه واړوي. یو ښه)یا د باد حصار( کولی شي د باد تيزوالی کم کړي یا یې له یوې خوا بلې خوا ت

ته را ټيټ کړي. کيدای شي باد ماتونکی طبعي وي ) د ونو یا بوټو یوه ليکه(، یا ساختګي وي ) یو دیوال  ۱/۴لومړنی تيزوالی 

څرنګه چې تاسو پوهيږئ د پالستيکي تونلونو لپاره مناسب جهت یا لوری شمال او جنوب دی چې یو مناسب لکه  یا کور یا ...(

پروت دی که له یوې  په وړاندېخو له بده مرغه دغه جهت یا لوری سختو بادونو او غير فعال طبيعي تهویه برابروي  هواکشي

له  پایښتختو بادونه له امله د شنې خونې س خوا شنه خونه کې ښه تهویه یا هواکشي صورت نيسي له بلې خوا دغه لوری د

ختو بادونو کې ښه لوری د غير فعال هواکشی په خالف سلپاره په  پایښت، د شنې خونې د له بده مرغهخطر سره مخ کوي )

 دی(

 

 

 

 

 

 

 

ی پواسطه ایسار شوی سيمهد باد ماتونک  د ونو درې قطاره موانع )د باد ماتونکي( د بوټو د ساتلو په خاطر 
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ني تور او سپين انځور ته وګورئ، تاسې کولی شئ ووینی چې څرنګه د باد سرعت کميږي. وګوری باد لومړی الندیکه تاسې 

بلې ودانۍ پر سر تيریږي او د باد له  پرونو لګيږي بيا مخ پورته ټوپ وهي او ورو کيږي او په عين حال کې د شنې خونې یا

 تاوان څخه د شنې خونې ساتنه کوي. ځکه خپلې شنې خونې ځای د باد لوري ته مخامخ مه ټاکئ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 متره لوړ وي ۶که د ونې قد 

 کيلو متره په ساعت کې وي ۱۰۰که د باد سرعت  

 

 کيلو متره په ساعت کې وي. ۳۰متره وي، د باد سرعت به  ۶۰واټن له شنې خونې  د ونوکه 

 کيلو متره په ساعت کې وي. ۵۰متره وي، د باد سرعت به  ۱۲۰واټن له شنې خونې  د ونوکه 

 کيلو متره په ساعت کې وي ۱۰۰متره وي، د باد سرعت به  ۱۸۰واټن له شنې خونې  د ونوکه 

 

 لوری یا جهت

شنې خونې ته د لمر د وړانګو د رسيدلو یو مهم او اغيزمن عامل دی. د یوې شنې خونې یا لوړ تونل لپاره چې د  لوری  یوې

سيوري اغيزې را کمې کړي، تر ټولو ښه لوری شمال او جنوب دی. داسې بریښي چې تجارتي کروندګر د شمال او جنوب 

باید په یاد ولرو د یوې شنې خونې یا لوړ تونل لپاره تر  لوري خوښوي ځکه چې په دې ډول د لمر وړانګې ښې خپریږي موږ

دلړم ټولو ښه لوری ستاسې د موقعيت له عرض البلد پورې تړاو لري. په افغانستان کې په ځانګړي توګه د ژمي په موسم کې)

وړانګو ترالسه کول د ختيځ له خوا وي. له دې امله دا به ښه وي چې د شنو خونو یو سر او  ود لمر د ډیراو مرغومي ترمنځ( 

ګټه یګر لخوا د لویدیځ له لمر څخه خوا ته وي، چې ستاسې نباتات د سهار له مخې د ختيځ او د مازد بل سر د شمال او جنوب

که د جنوب مخه  تات د سهار لمر ته لومړیتوب ورکوي.د سهار او مازدیګر له لمر څخه یو ټاکئ نو نبا وي. که تاسپورته کړ

 .بنده وي او د ختيځ، جنوب ختيځ، جنوب لویدیځ او لویدیځ خالص وي، شنه خونه د ژمي د لمر لور ته واړوئ

 

 

 

 

 

 

  

 

چتيږي او په لویدیځ کې لمر لوری له جنوب څخه د شمال په لور دی. کله چې لمر د ختيځ لخوا را او په افغانستان کې د ژمي د

مخ به یې د شمال په لوري وي نو ځکه که ستاسې شنه خونه یوې خواته دیوال لري، دیوال باید د شمال لوري ته وي  ،پریوزي

 او د پالستيک پواسطه پوښل شوې خوا یې باید د جنوب لوري ته وي چې د لمر ډیرې وړانګې ترالسه کړي. 

 

 

د باد تراکم ٪۷۵د څو کرښو باد ماتونکو اغيزې   

سطحه یې باید د  ښيدونکی پو باید د شمال په لور او د پالستيک پواسطهیي شنه خونه چې خټين دیوال 

د لمر زیاتې وړانګې ترالسه کړي جنوب په لور وي چې   

 ېشنه خونه کوالی شي د لمر څخه ښ دی، ښه لوری وجنوبا لشما

 وړانګې ترالسه کړي
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دروازې خالصولو سره د سړې هوا د  تر څو د هر ځل وي الفڅخه مخد ننوتلو دروازه د دایمي بادونو لوري د تل لپاره باید 

موقعيت باید داسې وټاکو چې شنه خونه د تپو او ودانيو دسيوری   ننوتلو له امله د شنې خونې د تودوخې د کميدو مخنيوی وشي.

د لمر د ډیرو ي او همدارنګه باید لرو ازشسره سدا اړینه ده د بامونو شکل  او ځوړ د دایمي بادونو  تر اغيز الندې رانشي. 

. په افغانستان کې ډیری بادونه د شمال له لوري وي. د خپلې شنې خونې وړانګو د ننوتلو څخه په شنه خونه کې ډاډمن شو

وټاکئ چې د باد په لور یې کمه سطحه مخامخ وي چې په پایله کې به لږه تودوخه له السه وړکړي  ته موقعيت شمال او جنوب

 کم شي. هم تاوانونه بهاو نور 

 

په افغانستان کې د شنې خونې اصطالح د شنوخونو ټولو ډولونو ته کارول 

د لوري په اړه خبرې کوو، زموږ موخه  شمال او جنوبکيږي. کله چې  موږ د 

دا ډول  نه لري ځکهدي چې دیوال هغه شنې خونې  (High Tunnels) لوړ تونلونه

وي، نو په ستيک پواسطه پوښل شوي شنې خونې له ټولو خواوو څخه د پال

خونو لپاره ښه لوری شمال او جنوب دی د دې ډول شنو  همدې دليل موږ وایو

تر السه کړي. مګر هغه شنې خونې کولی شي د لمر ډیرې وړانګې چې نبات 

نو په مخالف چې یوې خوا ته یې خټين دیوال وي، ښه لوری یې د لوړ تونلو

د وړو  کې دي یعنې د شنې خونې خټين دیوال یې باید د شمال لوري ته وي.لوري 

. په حقيقت کې دا مهمه ئمه نده چې مخ په کوم لور یې جوړوپاره دا مهشنو خونو ل

په لویو . شوي دي کرلشمير یا په څه کيفيت یجات یا نور نباتات په څومره زنده چې سب

غواړی ټول  چې آیا تاسوشنو خونو کې دا د کارولو په موخې پورې اړه لري، 

) کال کې له شنې خونې څخه کار واخلی یا یوازې د کرلو په اصلي موده کې 

 .د وري د مياشتې له نيمایي وروسته د دوبي تر پایه پورې(

 جنوب په لوري وي  شمال څخه د د خواې اوږده ښتنه کيږي چې د شنې خوند ټول کال په اوږدو کې کارونه: دا سپار

 په تيره بيا په پسرلي او مني کې ولرود لمر ډیری وړانګې  تر څو

 :)سور دا بهتره ده چې د شنې خونې  د کرلو په اصلي وخت کې د شنو خونو کارول )د وری له مياشتې د دوبي تر پایه

په لور وي. دا په ډیرو تودو ورځو کې د شنې خونې د تهویې اړتيا کموي. مګر دا په دې مانا ندی چې شنه  د جنوب

 خونه تهویې ته اړتيا نه لري.

 

 

 

 

 

 ، د ګلدانیو ځایمیزد تکثیر  -داخلي طرحه

د  ساحهسلنې پورې د شنې خونې  ۹۰تر  ۷۰کولی شي له  ميزونهستاسې لپاره د توليد فضا زیاتوي: شنه خونه کې په  ميزونه

څخه و داسي نورو شيانو موادو لکه له لرګيو، اوسپنې یا پالستيک ا څو ډولوکيدای شي له  ميزونهکښت لپاره مساعد وګرځوي. 

په شنه خونه کې څرنګه  ميزونهدا په دې پورې اړه لري چې تاسې  يږيجوړې شي او په شنه خونه کې په مختلفو ډولونو تنظيم

 .ئطراحي کوږدې او 

پایې باید قوي وي څو وکولی شي د یو زیات شمير نباتاو او لویو ګلدانيو د وزن پورته کولو توان ولري. لرګين، فلزي  ميزونود 

 منټي بلوک کيدای شي د چوکيو د پایو لپاره وکارول شي. پيپ یا س

 

 

 چې ښه موقعيت دی او د لمر له ډیرو وړانګو څخه کار اخيستلی شي شمال او جنوب لوری

 
لري او د لمر له ډیرو وړانګو څخه کار ختيځ او لویدیځ لوری شنه خونه چې 

 اخيستلینشي 

 

 د زیات لمر لپاره دې انځور ته وګورئ
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نې او هوا چليدلو لپاره په کافي کچه قوي وي چې د نباتاتو د وزن الندې  شلم او ځولۍ نشي او د زیم ایست سطحه باید ميزونود 

وي که د یو دیوال په مخ کې  سانتي متره ۹۰سانتي متره  او پلنوالی یې باید  ۹۰تر  ۸۰چوکيو لوړوالی باید له د  خالص وي.

 سانتي متره که له دواړو غاړو څخه د السرسۍ وړ وي. ۱۸۰وي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پکې ایښودل شوي دي چې دا ستاسو د ډیزاینولو  میزونهسیستم سره کې هغه شني خونې ګورئ چې په ښه  په الندې انځورونو
 پورې اړه لري.

 

 

 

 

 

 

 

 بنسټونه دمدیریت خونې دشنې .4
 

پاره مهم دی چې د ل کارولو اغيزمن کارولو دې شنې خونې یو د

چاپيریالي شرایطو په اړه پوه شو چې د نبات پر رشد باندې اغيزه کوي. 

په دې برخه کې ځينې مهم او ډیر مهم فکتورونه شته. دا فکتورونه 

. په لومړني ې څخهاوبه، رطوبت او تغذی، خې، تودوڼارعبارت دي له 

 اوهوا  اوبه،وېبرخه کې د نبات د ودې لپاره تر ټولو مهمې اړتيا

دي. وروسته بيا نبات رڼا، کاربن دای اکسایډ او تغذیې ته اړتيا  تودوخه

 لري نو د نبات د ودې لپاره الندې شيانو ته اړتيا ده:

 

 نور 

 اوبه 

 سره 

 کاربندایاکسایډاواکسيجن -هوا 

 

 

د شنې خونې د مدیریت لپاره له یادو شوو فکتورونو څخه درې ډیر مهم دي چې عبارت دي له تودوخې، رطوبت او رڼا څخه. 

 دا فکتورونه به دلته په تفصيل سره بيان شي:

 

پرمختللی سيستم د سيوري له پوښښ سره ميزونود  ساده سيستم  میزونو له سيمه ایزو موادو څخه جوړ شوی د  

داسې ځای کښيږدۍ چې ښه رڼا ولريميزونه په شنې خونې کې  ډیر ساده شکل لري د ميز په شنې خونې کې د ګالنو د کرلو لپاره   

سبزیجات =رڼا  +سره  +اوبه  +کاربن دای اکساید  +شين نبات : فوتوسنتيز  
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 تودوخې درجه

لومړنی فکتور دی چې د نبات  ې درجه تودوخ دچې تاسې پوهيږئ نباتات د ودې لپاره مناسبې تودوخې ته اړتيا لري.  څرنګه

ګرده شيندنه ودې اغيزه کوي. د اقليم له بدلون سره د هوا د تودیدو تمه کيږي او شدیده تودوخه به د نبات توليد اغيزمن کړي.  په

ډیروالی تودوخې  د نباتاتو په ټولو ډولونو کې د ودې په مرحله کې د تودوخې په وړاندي حساس دي او د ودې په دې پړاو کې د

 ود توافق یو څه ستراتيژیګانې شته دې چې د ودې په دغه مرحله کې د تودوخې د لوړبه په لوړه کچه په توليد اغيزه وکړي. 

 مشخصه نده. ،کوي نهد سړي مودې په دوره کې ګرده شيندنه د دې انتخاب چې کوم نباتات د ورځې ه درجو سره مقابله کوي ک

 د یوه فصل په اوږدو کې تر سره کيږي.  کولګل  نو له دې امله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

او د بخارۍ چې د لمر زیاتې وړانګې ولري سره  د سم موقعيت له ټاکلو ېموږ کولی شو په شنې خونې کې تودوخه د شنې خون

د تهویې او دروازې  ،. په مختلفو موسمونو کې کولی شو د شنو خونو د ننه د تودوخې تنظيمکنترول کړو او ښې تهویې په مرسته

رو ګپه خالصولو او بندولو تر سره کړو. د شنې خونې دننه د تودوخې مدیریت او نظارت د ساده وسایلو لکه ترماميتر او های

 .شئ مييتر په مرسته ترسره کولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کېپه مرکز شنو خونو او لوړو تونلونو  د د هایګرو ميتر)د لندبل مالومونکی( او ترماميتر د ایښودلو ځای ډیر مهم دی چې باید

نصب شي. یاد شوي وسایل باید د لمر د مستقيمو وړانګو الندې نه وي او اړتيا ده چې باید په یو سيوري کې لکه تير یا دیوال 

 الندې کښيښودل شي. 

 

هایګرو متر هم د لندبل او همد تودوخې د 

 ښودلو لپاره کارول کيږي
تودوخې د  ډیر ساده ترماميتر چې یواځې د

 مالومولو لپاره کارول کيږي

 په شنه خونه کې د تودوخې لوړه  درجه او اغيزه یې به نبات
چوکاټ درلودونکی شنه خونه له دیوالونو سره د اوسپنيز  

د اوږدې مودې لپاره د تودوخې په لوړه درجه کې د 

د پاڼو  تویيدل او آن د لمر  ونبات پاتې کيدل د نبات

کيږي سوځيدنی المل  
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که د دې وسایلو ځای مناسب نه وي موږ نشو کوالی چې د شني  لندبل ریښتينې درجه موندلی شوپه دې ډول موږ د تودوخې او 

خونې د تودخوخې درجه په سمه توګه سمبال کړو دغه وسایل باید په داسې ځای کې نصب شي چې هر وخت زموږ تر سترګو 

ه دغه تصویرونو کې د دي وسایلو کارول الندې وي تر څو موږ د شنو خونو د لندبل او د تودخې د درجې څخه ډاډمن شو پ

 :وګورئ

 

 

 
 

 

 

 

 

 لندبل او نسبي لندبل

ستاسې شنه خونه به تل په پسرلي او منې کې د لندبل اړوند ناروغيو له امله اغيزمنه شي. ډیر لمر لرونکې یا لمریزې ورځې 

توده هوا لندبل د چې دا د پاڼو د سطحې د لندبل څخه تعرق او د ځمکې د سطحې څخه تبخير زباتوې.  پر لندبل اغيزه کوي.

پاڼې او صيقلي لکه  وسطحسړو په او  او د انقباض درجی ته رسيږيبخار په بڼه ساتي، دشپې له مخې کله چې هوا سړیږي 

ه برابروي. د ناروغيو د يفنګل د ناروغۍ د راټوکيدو زمنلندبل د دغه د اوبو څاڅکې تولدیږي.  سطحې )پالستيک یا ښيښې(

 مخنيوي لپاره مهم ټکی دا دی چې د نبات تاج له ماښام څخه تر سهاره وچ وساتل شي.

 ٪۶۰څخه ټيټ وي. له  ٪۶۰په اړه فکر کوو، هوا باید جریان ولري او لندبل له  فيصدی د شنې خونې په داخل کې موږ د لندبل

 یو ځل باید به هره دقيقه کې ستاسې په شنه خونه کې منځته راوړي. نو ځکهڅخه لوړ لندبل د ناروغيو او پتوجنونو ستونزه 

 Botrytisلوړ لندبل د یوې شنې خونې په منځ کې په دې مانا دی چې نباتي ناروغۍ لکه  ٪۶۰ترسره شي. له  دهوا بدلول

Bacterial Speck   اوSpot  شي.منځته راپه څير ناروغۍ 

د په شنوخونو کې د ناروغيو د مخنيوي لپاره د لندبل مدیریت لکه د ټولو آفاتو د مدریت پشان یوه ارزښت ناکه وسيله ده. 

چاپيریال اغيزمن کنټرول نه یواځې د ناروغۍ فشار کموي بلکې د آفت وژونکو کارول هم کموي، د آفت وژونکو د بيا کارولو 

، د هوا حرکت او د شنې خونې د ځمکې د مخ وچ ساتلاړتيا ژر نه پيښيږي. مناسب اوبه کول، د نبات ترمنخ مناسب واټن، د 

 د کنټرول ليارې دي. لندبل ایستل په شنې خونې کې د لندبل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هم لريترماميترپه شنه خونه کې هغه هایګرو ميتر چې  په شنه خونه کې د ترماميتر د نصب ځای 

 له امله د کنترول د نسبي لندبل د ضعيفدشپې او ورځې لخوا  د رومې بانجان د بوټي زیانمنيدل د تودوخې د لوړې درجې او کم لندبل له امله 

کيدلمنځته یا پاودری ميلډو ناروغي را خاکسترک ناروغي  
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د راتګ د شپې  کله چې د تودوخې درجه ټيټيږي،  په خانګري ډول د شپې لخوا ليارد شنې خونې د وچ ساتلو لپاره ارزان بيه 

شنې خونې ته تلل او د خولې وچول دي. د شنې خونې پر غولي ډنډې اوبه، پر پاڼو او د کرلو پر بستر باندې اوبه نه مخکې 

کوي او د خونې د ګرم ساتلو شته انرژي ریال مرطوب يچاپ تبخيرکوم چې د شنې خونې د چاپيریال لندبل زیاتوي.  تبخيریږي

 .رته مو د هایګرو ميتر انځور وليدلکه څرنګه چې پو له منځه وړي. د لندبل د کتنې لپاره تاسې هایګرو متر کارولی شی

 ونکي د لندبل د کمولو لپاره بله ټاکنه هم لري:کارد شنې خونې 

a. ی شياپه شنه خونه کې زیات کړ سمدالسه د هوا جریان باید 

b. اوبه کول باید کم تکرار شي او د شنې خونې وچول د لندبل د سرچينې له منځه وړل دي 

c. په شنه خونه کې د باد جریان او د لندبل تخليه کول لندبل کموي 

d. ده تر ټولو ارزانه الر چې د شنې خونې وچ ساتل 

 کله چې په شنه خونه کې لندبل ډیر زیات شي:

a. اغيزې الندې راځي.ې ډیر ژر د لندبل تر پاڼ د نباتاتو 

b.  بيا کښته څڅيږي ،يږيد خولې په بڼه ټولکې  د شنې خونې په چتلندبل 

c. په دې مهال کې د پوډري ميلدو ناروغۍ په شنه خونه کې ليدله کيږي 

د ځمکې پر مخ د اضافه اوبو د مخنيوي لپاره رواجې تګالرې لکه د اړتيا په مهال اوبه کول او د سهار لخوا اوبه کول ددې 

المل کيږي چې د پاڼو مخ د شپې په مهال وچ وي. تر ټولو زیات لندبل عمومْا د شنې خونې د نبات په تاج کې چې په هغه کې 

مناسب واټن او د چوکيو کيږي او د هوا د نيمګري بهير له امله هلته پاتې کيږي. د نبات لندبل له خولو څخه توليدیږي، موندل 

جریان زیاتوي. ناکاره بوټي هم پاڼو الندې لندبل ساتي او د خولي کيدو له امله د لندبل له  د نباتاتو ترمنځ  د هوا واټنتر منځ 

 لوړیدو سره مرسته کوي. دې ته مو پام وي چې ښه زیم ایستل شوې ځمکه به له ناکاره بوټو پاکه وي.

 

 یا د لمر وړانګې رڼا

د نبات لپاره د انرژۍ سرچينه ده. په نبات کې د فوتو سنتيز د عمليې  رڼا

یوه برخه د لمر د وړانګې په مودې او د لمر د وړانګې په شدت پورې 

اړه لري. د لمر د وړانګو د مودې زیاتوالي او تياره د استوا له کرښې 

سره د واټن پورې تړاو لري. ډیری استوایي سيمې د لمر زیاتې او تيزې 

وړانګې لري او د وړانګو موده یې هم زیاته ده نو ځکه د فوتو سنتيز 

د شنې خونې د نباتاتو د خولې کيدو کچه په درې متغيرو  لري. وړتيالوړ 

. له دې ېوړانګد لمر ندبل او پورې اړه لري، د چاپيریال تودوخه، ل

دریوو څخه یو وړانګه ده کوم چې هغه زموږ په واک کې نه دی چې له 

لمر څخه موږ ته رارسيږي. د وړانګو د کمي په دوره کې پوره کوونکې 

وړانګې د محصول د زیاتولو فرصت برابروي مګر په عمومي ډول د 

تجارت لپاره ګټور نه ګڼل کيږي. په مهارت سره د نور د اداره کولو بله 

نا د پردې کارول یا سيوری جوړول دی چې کله د وړانګو شدت زیات وي، کارول کيږي. سره له دې موخه داده چې په شنې ما

الندې الملونو  دخونې ته د وړانګو د ننوتلو کچه خونې کې تر زیاتې کچې محصوالت  وړانګې ته السرسی ولري. شنې 

  پواسطه اغيزمن کيږي:

 د شنې خونې لوری 

 د جوړولو او پوښلو لپاره کارول شوي دي هغه توکي چې 

 د چت ډول او جوړښت 

نګو الندې نبات شين پر نباتاتو باندې د لمر د وړانګو اغيزې وګورئ، د لمر د وړا

 او د سيوري نبات روښانه شين رنګ لري

 سیوری
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کيلوګرامه  ۱۸تر  ۹د بيلګې په ډول د شنې خونې د رومي بانجانو او د بادرنګ  حاصالت: رومی بانجان د هربوټي پر سر له 

 . کيلوګرامه د هر بوټي پرسر ۱۸تر  ۹بادرنګ هم له 

 

 .توپير منځته راوړي؟ ځواب تودوخه، اړوند لندبل او وړانګهکيلوګرامو تر منځ  ۱۸او  ۹کوم فکتورونه د 

 

 لوړ تولید لپاره محصوالتو د د

 

 دی ٪۱۰۰نو حاصل =  ٪۱۰۰، کاربن دای اکسایډ = ٪۱۰۰، سره = ٪۱۰۰، اوبه = ٪۱۰۰ړانګې = وکه د لمر  .1

 وي ٪۵۰یواځې وي نو حاصل به  ٪۵۰که د لمر وړانګې ) یا اوبه یا سره یا کاربن دای اکسایډ( یواځې  .2

، سره = ٪۱۰۰، اوبه = ٪۵۰د لږې وړانګې د جبران کولو لپاره زیاته سره ورکړو، د بيلګې په ډول: وړانګه = که  .3

 ،  محصول = ؟٪۱۰۰، کاربن دای اکسایډ = ۱۵۰٪

 وي ٪۵۰ هم ال به ، د محصول لوړه کچه٪۱۵۰،  سره = ٪۵۰وړانګه =  وي. ځکه ٪۵۰هو، ستاسې محصول لوړه کچه به 

 

 تهویه او سړول

تهویه د شنې خونې د ننه او د باندې د هوا بدلون ته وایي چې د لمر د وړانګو تودوخه له منځه یوسې، د کاربن دای اکساید 

کمښت پوره کړي او د شنې خونې اړوند لندبل کنټرول کړي. د شنې خونې یا لوړ تونل د جوړولو لپاره باید الندې مهم ټکي په 

 پام کې ونيول شي:

 د کړکۍ یا دریځې موقعیت

د . دا کار دا شونتيا رامنځته کوي چې هغه دریڅه خالصه کړو چې ويپه دواړو خواوو کې  وڅنډ شنو خونو د د ېدریڅ د چت

 یا اړخونو د څنګونود شنوخونو دیوال د هوا ایستلو فرصت چمتو کوي. د شنو خونو په پورتنۍ برخه کې او  وي وړاندېپه  باد

مګر د کارورکوي ښه وي. دا د نبات د پاڼو او څانګو د سړولو لپاره  برابر سره لوړوالي د ميزاکثرْا د  یا هواکشونه دریڅې

. ځينې کروندګر کړکۍ د دیوال په لوړه نبات وده له دي څخه هم اغيزمن کيږي چې څرنګه د دیوال خواته ایښودل شوی دی

ې له دې چې نباتاتو ته ورسيږي، سره ګډه شي. دا د باد زیات ځواک له منّخه برخه کې پریږدي چې د باندې او د ننه هوا مخک

 وړي. 

 د چت او د څنګ کړکۍ ●
 

، ځکه که اتومات کړکۍ ده مناسبه تازه هوا رسول او د شنې خونې سړول په سړو مياشتو کېتهویې له الرې نبات ته د 

خالصونکی وکارول شي، نباتاتو ته به تازه هوا په تدریج سره برابره شي او نباتاتو ته به د تودوخې د ناڅاپي بدلون له امله 

ډیر اړین دی. دا پکي د شنې خونې د سړې او تودې  دریڅې تهویېیا چتي  د څنګشوک نه واردیږي. هوا ته د جریان ورکولو 

په تيزۍ سره د هوا حرکت مرسته  حرکت راولي کوم چې ستاسې د شنې خونې د تهویې یا تودولو لپاره ګټور دی.برخې هوا په 

زیات بهير یا سړولو ته اړتيا وي،  ال ي. که د هواورسيږاو نباتاتو ته تازه هوا  بهر شيکوي چې توده هوا د کړکيو له ليارې 

فعاله تهویه چمتو کړي چې د هواکش د سيستم په څير سړه هوا به  هبه یو یو تبخير کوونکی سړوونکی باید نصب کړای شي. دا

از له پردې زار کيدونکي سړونکی کيدای شي د اګد ننه ليږدوي او د چت د تهویې له کړکيو به توده هوا بهر ته ليږدوي. بخ

 کې: انځورسره وکارول شي لکه په الندې 
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 وختو کول سیوري او دتهویې خونې دشنې 

د درجې د لوړیدو سره حساس دي. د تودوخې څخه له ساتنې پرته یو لږ شنې خونې د پسرلي څخه تر مني پورې د تودوخې 

شمير نباتات ژوندي پاتې کيدلی شي کوم چي د زیاتي مودي لپاره د شنې خونې په توده او وچه هوا کې پاتې شي. له دې سره 

د استوایې  خه وزغمي لکه چېډیر نباتات د شنې خونې تودو به سره د یوې اغيزمنې تهویې، لندبل او سيورې د شتون په مهال

 چې د تودوخې د لوړو درجو څخه په پاڼو کې مخنيوی وکړي نباتات یې زغمي. د بڼ والو موخه دا ده یا نيمه استوایي سيمو

یواځې د  باید د مياشتې له پيله سيوری باید په تدریج سره کم کړای شي او ې. د تلهغه لوړه درجه چې د زیانمنيدو المل کيږي

او جالۍ د ژمي په سړو شپو کې د تودوخې د کميدو  سيوری کونکی ټوټې ژر، ژر تهویې په مرسته لوړه تودوخه کنټرول کړو.

 د مخنيوي لپاره کارولی شو.

 

 کول سیوری خونې دشنې او تهویه 

د پاڼو د تودوخې درجه د اوبو د بهير پواسطه د نبات په شاوخوا او د پاڼو په بهرنی مخ کې د خولې په بڼه کنټرول کيدای شي 

چې وچ دي یا یې ریښې د وچيدو په حال کې دي، د هغو نباتاتو په پرتله ډیر  و د سړولو اغيزه لري. هغه نباتاتدا بهير پر پاڼ

رطوبت یې په ریښو کې شته. د هوا حرکت دوهم مهم فکتور دی چې د پاڼو پر سطحې د  په خطر کې دي چې په کافي کچه

 لګيدلو سره سړونکی اغيزه لري. 

 

 

مزار شریف -د تهویې لپاره تاوول پالستيکونو د څنګونو د  

د تهویې لپاره تاوول پالستيکونو د څنګونو د  

 د شني خونې په چت کې د تهویې سيستم

 د تونل د آخر سر د تهویې کړکۍ د څنګونو د تهویې سيست
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 تهویې لپاره باید الندې موضوعات په پام کې ونیسئ: ېد اغیزمن

 سانتي  درجې نظارت وکړئ. که د تودوخې درجه له ټاکلي حده واوړي)د ېاو ټيټ ېد شنې خونې د تودوخې د لوړ

 درجې شي( د نبات د خرابيدو المل کيدای شي. ۸۱درجې /فارنهایت  ۲۷ګریډ 

 د تنکيو او نوي ټوکيدلي نباتاتو  : د پاڼو سوځيدنه،هغه نخښې چې د سيوري او تهویې د اړتيا لپاره د اخطار عالمې دي

 وچيدل

 کړکۍ ، کولی شئ د شپې له مخې هم په لمریزو ورځو کې د دروازو او کړکيو خالصول. که تودوخه لوړه پاتې کيږي

 خالصې پریږدئ.

 کله، کله پکار دي چې د ګرمۍ په مهال د تهویې لپاره په موقتي ډول پردې ليرې کړئ 

o ئ چې کړکۍ اوسیاست، ډاډه  په چت کې په اتوماتيک ډول د تهویې د کړکيو خالصونکې نصب کړئ چې کله تاسې نه

 خالصيږي.

o او دروازې باید نيمه خالصې پریښودل شي چې د ناڅاپي تودوخې لوړیدل محدود  په بدليدونکي هوا کې هوا کشونه

 کړي. لویې شنې خونې چې لوړې بيې لري باید په اتوماتيکې تهویو او سيوري کولو مجهز وي.

 په شنو خونو کې درې ځایونه دي چې له هغو څخه هوا ځې راځي:

 )دروازې ) یوه یا دواړه دروازې 

  کله، کله ټوله څوکه ليرې کيږي او د الس یا په اتوماتيک ډول خالصيږي(د چت هوا کش )چې 

 )د څنګونو هوا کش )اکثرًا کړکې وي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اچول یا سیوری کول سیوری

خالصول مرسته کوي چې یو څه تودوخه کمه شي مګر تر ډیره دا کافي ندی او د پسرلي له نيمایې څخه  دریڅود دروازو او 

د مني تر پيله پورې د سيوري جوړول اړین دي. له بده مرغه سيوری جوړول ګياه ته د نور رسيدل محدودوي. لکه څرنګه 

سانتي ګریډ  ۲۷-۲۵خيستل شي چې تودوخه تر اکار و هنو باید له ډیر کم سيوري څخپه نور پورې اړه لري،  وده چې د نبات

په تيره بيا چې خوراکي نبات مو ( فارنهایت ته راټيټه شي او که نه څومره چې شونی وي د لمر وړانګې پریږدئ  ۸۱-۷۷یا )

 .  جوړول اړین نديباتاتو لپاره د سيوري یا زقوم ن Cactusلکه  رومي بانجان. د لمر خوښوونکولي وي لکه: رک

 

افغانستان -تهویې لپاره  د پای او چت کړکۍ  تاسې د شنې خونې د چت د تهویې کړکۍ ګورئ 
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 په یوه شنه خونه کې ښې کړنې5. 

لمریزه شنه خونه نباتاتو ته د اړتيا وړ وړانګې د راټولولو یوه ښه بيلګه ده او همدارنګه کولی شي د پام وړ تودوخه ذخيره کړي 

ان رسوي او د هغو د ودې ډیره لوړه تودوخه هم نباتاتو ته زی خوتودوخه د نباتاتو د ودې لپاره اړینه ده،  چېاسي حال کې د په

خه تنظيم کړئ او داسې سيستم نصب کړئ چې کله هوا ډیره توده وځکه مهمه ده چې په شنه خونه کې تودا ي. دکومخنيوی 

 خپله شنه خونه سړه وساتئ. وکولی شئ شي، تاسې
 

 پکی اګزاز د-ې فعال سیستم ید تهو

تهویه نه یواځې د شنې خونې د سړولو لپاره، بلکه د هوا د چليدو لپاره هم ده چې نباتات په قوت او روغتيا سره پکې وده وکړي 

اړینه ده. شنې خونې ته له بهر څخه د تازه هوا د داخليدو مختلفې ليارې شته، لکه هوا او د حشرو او ناروغيو د مخنيوي لپاره 

د اګزاز پکي د تهویې سيستم عبارت دی د پکي نصبول  کشونه، فعال پکي، ... او د الس پواسطه خالصيدونکې کړکۍ ګانې.

، د ننه راوړي. هد ېف لوري کې نصب شونې خونې په مخالچې ګرمه هوا بهر ته ليږدوي او تازه هوا د کړکۍ څخه چې د ش

دقيقو په موده کې ټوله هوا بدله کړي)مګر د وړو شنو خونو لپاره یوه دقيقه یا تردې  ۳-۱د اګزاز یوه پکه باید وکولی شي د 

 دقيقو پورې د منلو وړ دی(. ۳تر  ۲کمه او د لویو شنو خونو لپاره له 

 

  

 

 

 

 د سړولو تبخیري سیستم

 

سړولو تبخيري سيستم د اوبو تبخيرولو ته اشاره کوي چې یا د اوبو د حرکت او دهوا د سړولو یا د اوبو د تبخيرولو د شنوخونو د 

) د مثال په ډول د کوچني سوري لرونکی تختي او د پکي سيستم( یا په شنه خونه کې د  پواسطه د شنې خونې سړولو ته وایي

 ې په ډول د اوبو د غبار سيستم( یا د دواړو سيستمونو ګډ حالت.سپرې کول) د بيلګشيندل یا اوبو د وړو ذراتو 
 

د بلخ والیت او مزار شریف د شنو خونو انځورونه وګورئ ،سیوری جوړول وړانګې محدودوي  

د تهویي لپاره د اګزاز پکی افغانستان - د اګزاز بکې پواسطه د تهویې سيستم   
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او پکي سيستم لپاره د تهویې  تختېپکی د شنې خونې د تهویې د ميخانيکي سيستم یوه برخه ده. د  تختې او د پډ او پکي سیستم:

نصبيږي، په داسې بڼه چې ډاډه شئ د تهویې ټوله هوا مخکې له دې چې د شنې خونې  تختهد سيستم په سر کې یو تبخيرکونکی 

له چين، چين یا ليکې ليکې موادو څخه )کاغذي له  تختېله ليارې تيریږي. معمواًل دا  تختېچاپيریال ته دا خله شي، د همدې 

سطحې سره په نږدې تماس کې هوا ته د پالستيک سره ګډ( چې سره  سریښ شوي، جوړ شوي دي او د پډ د نمجنو موادو د 

 تيریدو اجازه ورکوي.
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سره دریڅود هوا د خارج کوونکي  تبخيري سړونکی
هواکش سرهله چتي  سړونکی يتبخير  

 د سړولو ډیر ساده سیستم
 

تختهتبخیر کوونکی   
 

دسړولو تبخیر کوونکی پډ چې د تهویې د کړکۍ 
 په داخل کې نصب شوی دی
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د چليدو یوې ټاکلې الرې ته اړتيا لري: دا کيدای شي د اګزاز ليږدوونکي  هواسيستم پواسطه سړول د  تختېد تبخير کوونکي 

سيستم په مقابل کې نصب شي چې دا به یوه طبعی کششي قوه منځ ته راوړي چې تازه هوا به له بهر  تختېد تبخير کوونکي 

 کړي. هڅخه شنې خونې ته داخل

 

 

 ستونزه د تراکمد شنې خونې د ننه د اوبو 

که په یوه سړه ورځ کې سهار د شنې خونې د ننه قدم ووهئ، تاسې به پر خپل 

څکي به د نور څاد اوبو ځان د اوبو د څاڅکو د راتویيدو احساس وکړئ او 

. ددې څاڅکو د سرچينې پسې  وګورئ، ووینئپر مخ  پالستيک د شنې خونې

مجن داسې یو ن تاسې ښایي د څڅيدونکو اوبو ليکې او غټ څاڅکي ومومئ.

چاپيریال به ستاسې د محصوالتو پر روغتيا منفي اغيزې ولري. دشپې له مخې 

یواځې د ناروغۍ ستونزه  حالت تهاوبو  بدليدل دد بخار اړوند لوړ لندبل او 

منځته نه راوړي، بلکې تيزې وړانګې هم کمزوری کوي. موږ به دا مشخصه 

کړو چې کوم حالت دا ستونزه زیږوي او کوم ګامونه باید ددې د مخنيوي لپاره 

واخيستل شي. په شنه خونه کې د اوبو توليدیدل کولی شي د ډیړو جدې ستونزو 

ر نباتاتو څاڅي کوم چې د ناروغيو د المل شي، ځکه د اوبو غټ څاڅکي پ

 خپریدلو زمينه برابروي. 

د اوبو توليدیدل هغه مهال پيښيږي چې د شنې خونې د ننه تودوخه د باندې له تودوخې څخه لوړه وي. د شنې خونې توده هوا 

و په څاڅکي وساتي اله سوړ پالستيک سره په تماس کې کيږي او سړیږي. کله چې هوا نوره هم سړه شي، نشي کولی د اوبو 

پر نباتاتو او خاوره باندې راڅاڅي. دا د نبات په پاڼو د چټليو د الوتلو المل کيږي. که کومه ناروغي شتون  دننهشنه خونه کې 

خپره کړي. له دې امله دا مهمه ده چې د ستونزې کنترول په وخت سره  ييندل کيدل کولی شي په چټکۍ ناروغولري، د اوبو ش

تهویه کولی شي لنده هوا بهر کړي او یوه سړه او وچه هوا داخله کړي. دا تهویه مرسته کوي چې تودوخه کمه  وکړو. مناسبه

په پسرلي او مني کې د هوا چليدل پر پاڼو د اوبو د توليد د مخنيوي لپاره  کړي. لږتراکم کړي، لندبل راټيټ کړي او د بخاراتو 

ټاکلی داخلي  جریان څخه ډآډه شو او که اړتيا وي د مازدیګر له مخې دیو لنډ وخت  تر ټولو ښه الره ده، ددې لپاره چې د هوا یو

 لپاره شنې خونې ته تودوخه وړکرئ په داسې حال کې چې د تهویې پکی هم روښانه وي.

 

 ساتلو لپارهد رې د تودوخې د خاو کې الندی عایق کولمځد 

کله ډیری خلک فکر کوي شنه خونه څلور دیواله او یو چت دی، مګر دوی یوه پنځمه مهمه سطحه پریږدي چې هغه ځمکه ده. 

تودوخه له السه  خپلهچې هوا سړه وي شنه خونه به خپله تودوخه د السه ورکړي او که ځمکه سړه وي بيا هم شنه خونه 

افغانستان د . د عایق کولو موضوع عایق کولو په اړه یې فکر کول مهم دی دوئ، ډیزاین. له دې امله کله چې شنه خونه يکوور

کئ د کرهنې د  ۲۰۱۴کې چې د پن لخوا په کال مخونو( ۳۳ -۱۷په ) کتابد کرهنې د لیسو او انسټیټوټونو د عملي کرهنې  

 ليسو او انسټيټوټونو لپاره خپور او ویشل شوی دی، وګورئ.

د شنو خونو د ځمکې د الندې او د ځمکې د مخ عایق کول د شنې خونې د تودوخې د ساتلو لپاره حياتي ارزښت لري. د شنې 

خونې داخل کولی شو په تيږو، خټې، خښتو یا نورو طبعی مواد هواره کړو کوم چې یوه زیاته کچه تودوخه جذبولی شي. دا د 

مرسته کوي چې په ډیر سخت سوړ اقليم کې هم وده وکړي. په ځمکه کې ډوب او کاهو سره  کرمسړې هوا له محصوالتو لکه 

د افغانستان په شمال کې تر ډیره د بزګرانو لخوا کوم چې ليمو او نور محصوالت چې سړه  )واړه او لوی ترینچونه( شنې خونې

غوچوي.  اندازهمترو په  ۱.۲۰یا  متر ۱لپاره دوی ځمکه د  وخون وشن په ځمکه کې ډوبوکارول کيږي. لپاره هوا نه خوښوي، 

دا ډول شنې خونې د بلخ والیت د دهدادي، چمتال او بلخ په ولسواليو کې شته او بزګران پکې د ليمو ونې کري. دا د شنې خونې 

 وساتي، سړه هوا او سړې اوبه په آسانۍ سره نشي ورننوتلی. الندې انځور هلپاره یو ډیر طبعي عایق دی او کولی شي هغه تود

 له اړوند عایق سره وګورئ.

 

د شنې خونې د ننه د اوبو تراکم او د اوبو څاڅکي چې په شنه 

 خونه کې څڅيږي



 

وړتياوې ېدشنو خونو د مدیریت بنسټيز  
 

24 

د ځمکې دا کار کولی شي شي  کولییوه زیاته کچه تودوخه ذخيره دا کار  دي. د حل بله الره د شنې خونې د چاپير عایق کول

ه هم تودوخه ساتي ، کانکریت او تيګې پشان خاورولکه د نورو موادو اوبله الرې د تودوخې له السه ورکولو مخنيوی وکړي. 

سره د شنې خونې رۍ په څير انرژي ذخيره کوي او په کراره سره یې له السه ورکوي. د تودوخې دغه کړنو طیوې باو لکه د 

 نښلول مرسته کوي چې په طبعي ډول سره د تودوخې نا انډولي کمه کړي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یو  د شنې خونې د تودولو لپاره د ژمي په سړو وختونو کې تاسو کوالی شئ له نور تخنيکونو څخه هم کار واخلئ داسي چې

دي  ونه د شني خونې دننه یوسئ دا دلريي دغه بشکي او بږونو کې واچوئ او کله چې هوا سړیلريڅه ګرمې اوبه په بشکو او ب

 وساتي. تودېحده کوالی شي ستاسو شني خونې  المل کيږي چې د تودوخې درجه بدلون ومومي او تر یوه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

د شني خونې یو بل ډول عایقول په ډیر ساده ډول سره کوالی شو له سيمه ایز موادو څخه کار واخلو. دغه سيستم د بلخ والیت د دهدادي 

 پالستيکي شنه خونه کې ليدالی شئد تحقيقاتي فارم په 

 

 

 افغانستان - پاسه د عایق یو  بيلګهپه شنه خونه کې د ځمکې د  د هیواد په شمال کې د ځمکې الندې د شنې خوني د عایق یوه بیلګه 

نو او بشکو په واسطهيرلود شنې خوني ګرمول د اوبو د ب  لو لپارهتودوله اوبو ډک بشکه د شنې خوني دننه  د  
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 شکل د محصوالتو کرنه عمودي په او کارولې د چیل

هغه مشهور . رومي بانجان او بادرنګ وه وکارولپاراو دوی ته ورته سبزیجاتو بادرنګ ، رومي بانجاندا سيستم د کوالی شو 

محصوالت دي چې چې په افغانستان کې کرل کيږي. د دې محصوالتو د ښې ودې، ښه محصول، د ناروغيو کمولو او د 

 ر اخيستلی شو چې یوه په زړه پورې الره یې چيله کول دي.سانه راټولولو لپاره له مختلفو تخنيکونو څخه کاآمحصوالتو د 
 

 

 

 

 

 

 

 

او د لمر وړانګو او هوا په وړاندې یوه چيله مرسته کوي چې پورته تلونکي یا ختونکي نباتات لکه بادرنګ له ځمکې پورته شي 

عمودي ډول کرهنې کې کارول کيږي، دا کولی شي رومي  غه چيلې پهوي. دواقع شي کوم چې د نبات ورستيدل او ناروغۍ کم

مناسب واټن  ځچې مستقيمه وده وکړي او د نباتاتو ترمن وکړيبانجان، ګالن او نور پورته نه ختونکي نباتاتو سره مرسته 

ګټې په الندې ډول ذکر  څرګندېڅخه وژغوري. د چيلې د تخنيک  سربيره پردې دا مرسته کوي چې نباتات له آفاتو. وساتي

 شوې دي:

 

  له ځمکې څخه پورته ساتي چې د ناروغيو او آفاتو ضد درملو کارول  د تاکي بوټو کرل دغه بوټيپر چيلو باندې

 کموي.

  هوا په وړاندې واقع شي.چيله مرسته کوي چې په ښه توګه نبات د نور او 

 چيله د محصول راټولول آسانه کوي 

 کولی شي به زیات تراکم سره وده وکړي ځکه چې دوی په عمودي ډول وده کوي او نبات  په چيله باندې تاکي بوټي

 یو په بل کې نه ننوځي له دې وجې دا حاصل زیاتولی شي.

  کړي وليدمګر کولی شي زیات محصوالت تچيله د جوړولو کم لګښت لري. 

 

د چيلې جوړول ډیر ګران کار ندی، تاسې کولی شئ خپله چيله د باڼس، د لرګيو پایو، د لرګيو تختو، سيم او تارونو او نورو 

شيانو څخه جوړه کړئ. له کرلو څخه دمخه خپله چيله نصب کړئ یا یې پایې په ځمکه کې ټينګې کړئ. که تاسې وغواړئ چې 

 د نصبولو په مهال د نباتاتو ریښې زخمي کړئ. کله چې ستاسې نبات د ختلو پړاو وروسته چيله جوړه کړئ، کيدای شي د پایو 

 دکاک کاغذ یا په کمو ژورو کندو کې د عایق لپاره 

Styrofoam کيښودل 

د عایق فم یا بل شي د ایښودلو  لږه ژوره کنده

 لپاره چمتو ده
 دکاک کاغذ یا د عایق کولو لپاره په کندو کې 

Styrofoam ایښودل 

د شنې خونې د ننه د لږې ژورې کندې ایستل 

 د ایښودلو لپارهStyrofoam دکاک کاغذ یا 

د شخصي تجارت لپاره -له تارونو څخه جوړه شوې چيله  انستيتوت ننگرهار درگلخانه رشمه یا تار از شده ساخته های چيله 
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ته ورسيږي، تاسې د هغو څانګو ته د چيلې په لور هدایت وړکړئ. تاک په چيلې پورې وپيچئ، چې بيا تاک پخپله ختل پيل 

 دروئ. کوي. کله چې د چيلې سر ته ورسيد، د تاک حرکت د څانګو د سرونو د غوڅولو پواسطه و

 

یو تکيه نيونکې څيز د هرې ميوې او تاک لپاره  تاسو بایدکه تاسې له بادرنګو څخه د اوږدو نباتاتو لپاره چيلې جوړوئ، 

چيله یې یا هغه نباتات چې د تاک په شکل وده کوي لکه   ، ځکه تاک یا څانګې به د ميوې د وزن له امله ماتې شي.وکاروی

خپل رطوبت ژر له السه ورکوي ځکه چې هغوی د زیاتې تودوخې ډیر ژر غټيږي او  داسې نور، بادرنګ، رومي بانجان او

 او باد په وړاندې قرار لري نو ځکه زیاتو اوبو ته به اړتيا پيښه شي.
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http://afghanag.ucdavis.edu/ 

 

https://ag.umass.edu/fact-sheets/reducing-humidity-in-greenhouse 

 

http://www.cardf.gov.af/ 

 

http://www.cmac.com.au/nursery-equipment/shade-houses 

 

http://www.dpi.nsw.gov.au/content/agriculture/horticulture/greenhouse/structures/light 

 

http://www.ext.colostate.edu/mg/gardennotes/143.html#temp 

 

http://www.just4growers.com/stream/temperature-humidity-and-c02/vapor-pressure-deficit-the-hidden-force-on-

your-plants.aspx 

 

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=732 
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موسسه د چک په جمهوریت کې یو غیر دولتي  (PIN)د

سازمان دی چې د نړۍ په ګوټ، ګوټ کې پراختیایي  نړیوال

 مرستې چمتو کوي

 

دا مالوماتي پاڼې د کرنې د مسلکي لیسو د زده کړې په برخه 

کې د ښه والي راوستلو په موخه د چک جمهوریت د 

 پراختیایي مرستو پواسطه خپرې شوې دي.

 

 

 

 ، ماتوش بوژکوویس، مارتین بالبولیل و ایمانوال ماسکوانهضتنهضت اهلل  :لیکونکی راټولونکی او

یما نوريتصحیح:   

 ژباړونکی: اسداهلل فکري 

 دیزاین: عبیداهلل صدری
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